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1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA SPORZĄDZENIA RAPORTU  

 Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony w związku 

z postanowieniem Wójta Gminy Brzeziny z dnia 9 marca 2012r., znak RI i RG.6220.9.2012, 

nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

polegającego na budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72.  

Raport ten sporządzono w oparciu o obowiązujące akty prawne, wymienione w rozdziale 18, 

a w szczególności o ustawę 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 (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).  

1.2. CEL I ZAKRES RAPORTU  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie 

obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72.   

Zakres niniejszego raportu obejmuje: 

• zakres merytoryczny  obejmujący opis planowanych elementów przyrodniczych 

środowiska dla terenu powiązanego funkcjonalnie i ekologicznie z planowanym 

przedsięwzięciem, a także określenie przewidywanych oddziaływań na środowisko 

analizowanych wariantów i działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze i krajobraz, 

• zakres terytorialny  obejmujący bezpośrednie sąsiedztwo planowanych 

wariantów (o zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia), 

• zakres czasowy  obejmujący głównie czas realizacji przedsięwzięcia, jak i czas 

eksploatacji planowanego odcinka drogi.  

W niniejszym raporcie opisano także oddziaływanie na środowisko o charakterze 

bezpośrednim, pośrednim, oddziaływanie wtórne, krótko-, średnio- i długoterminowe, a także 

stałe i chwilowe. Uwzględniono również możliwość wystąpienia skumulowanego 

oddziaływania. 

Analizy prowadzono w takim samym stopniu szczegółowości w stosunku do wszystkich 

omawianych wariantów: inwestycyjnych i wariantu bezinwestycyjnego, tzw. wariantu „zero”.  

Zakres raportu spełnia wymogi zapisane w ustawie z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami (Art. 66). 
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA 
TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI  

 Analizowana inwestycja polega na budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej 

nr 72. 

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z budowy obwodnicy Brzezin są: 

• poprawa warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego na odcinku 

Nowosolna - Brzeziny - Przecław, 

• zwiększenie prędkości przejazdu na rozpatrywanym odcinku, 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu z uwagi na ominięcie terenów zabudowanych 

i ograniczenie dostępności do projektowanej obwodnicy. 

Pośrednimi korzyściami wynikającymi z budowy obwodnicy Brzezin są: 

• uwolnienie od uciążliwego ruchu przelotowego istniejących odcinków drogi Nr 72 

przebiegających przez tereny zabudowane, 

• zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin na odcinkach przebiegających przez 

tereny zabudowane, 

• aktywizacja terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy. 

Projektowana obwodnica Brzezin zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego, 

a rozpatrywane warianty trasy przebiegają przez teren: gminy Nowosolna, gminy Brzeziny, 

miasta Brzeziny oraz gminy Rogów. 

Zgodnie z rekomendacjami GDDKiA-BPI w Warszawie w niniejszym opracowaniu II etapu 

STEŚ projektowany przebieg obwodnicy Brzezin opracowany został w trzech wariantach, 

a mianowicie: 

• wariant IV; w wariancie tym projektowana obwodnica na całej długości przebiega 

po nowej trasie omijając po stronie południowej miasto Brzeziny oraz następujące 

miejscowości: Natolin, Lipiny, Paprotnię i Przecław. W rejonie miejscowości Natolin 

wariant IV na długości około 0,700 km przecina Las Wiączyński rozciągający się na 

południe od istniejącej drogi Nr 72. Całkowita długość wariantu IV wynosi 

15,118 km, 

• wariant V; w wariancie tym projektowana obwodnica na całej długości przebiega 

po nowej trasie, przy czym miasto Brzeziny i miejscowość Przecław omija po 

stronie północnej, a miejscowości Natolin, Lipiny i Paprotnię po stronie południowej. 

Całkowita długość wariantu V wynosi 15,350 km, 

• wariant VI; w wariancie tym projektowana obwodnica na całej długości przebiega 

po nowym terenie, omijając Brzeziny oraz pozostałe miejscowości po stronie 

południowej. Na odcinku początkowym w rejonie miejscowości Natolin wariant VI 
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przebiega na długości około 0,8 km skrajem Lasu Wiączyńskiego, który na tym 

odcinku przylega do istniejącej drogi Nr 72 po jej południowo - wschodniej stronie. 

Całkowita długość wariantu VI wynosi 16,081 km. 

Jednocześnie w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono 

występowanie kolizji rozpatrywanych wariantów obwodnicy Brzezin z cennymi obszarami 

przyrodniczymi. W szczególności dotyczy to wariantów IV i V. W związku z powyższym 

zaproponowany został do rozpatrzenia w ramach II etapu STEŚ dodatkowy wariant IVA. 

wariant IVA– wariant ten stanowi modyfikację wariantu IV i dotyczy tylko początkowego 

odcinka obwodnicy przebiegającego przez obszar Lasu Wiączyńskiego. Wariant IVA 

przebiega północnym skrajem Lasu Wiączyńskiego, a następnie w rejonie miejscowości 

Ksawerów włącza się w wariant IV. Całkowita długość wariantu IVA wynosi 15,542 km.  

Niniejsze opracowanie uwzględnia, także wariant VII opracowany na wniosek lokalnej 

społeczności, która sprzeciwiała się przebiegowi projektowanej obwodnicy według 

poprzednio rozpatrywanych wariantów IV, IVA, V i VI. 

Wariant IV 

Wariant IV obwodnicy Brzezin zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego 

i przebiega przez teren gminy Nowosolna w powiecie Łódź – Wschód oraz przez tereny gmin 

Brzeziny i Rogów oraz miasta Brzeziny na terenie powiatu Brzeziny. Początek trasy wariantu 

IV – taki sam jak dla pozostałych, tj. wariantów IVA, V i VI, przyjęto w km 0+000 na granicy 

miasta Łodzi, przy czym lokalizacja punktu początkowego uwzględnia projektowany 

południowy przebieg obwodnicy miejscowości Nowosolna, stanowiącej fragment drogi 

krajowej Nr 72 na terenie Łodzi. Szczegółowa lokalizacja początku obwodnicy Brzezin, tj. na 

granicy miasta Łodzi w odległości około 220 m na południe od istniejącej drogi Nr 72 

uzgodniona została z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi, a następnie zaakceptowana 

przez GDDKiA, Oddział w Łodzi. Do km 4+160, tj. na długości około 4,16 km wariant IV 

przebiega na terenie gminy Nowosolna omijając po stronie południowej istniejącą zabudowę 

miejscowości Natolin. Za Natolinem wariant IV na długości około 700 m przecina obszar lasu 

Wiączyńskiego. W planach zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna teren 

położony pomiędzy granicą miasta Łodzi i Lasem Wiączyńskim przewidziano częściowo pod 

zabudowę mieszkalną i częściowo pod usługi. Od km 4+156 do granicy miasta Brzeziny 

w km 6+556 wariant IV przebiega przez teren gminy Brzeziny omijając istniejącą zabudowę 

miejscowości Helenów po stronie północnej. Omawiany odcinek wariantu IV przebiega przez 

tereny przeznaczone w planie zagospodarowania gminy na cele rolnicze. Od km 6+556 do 

km 10+286 wariant IV przebiega przez teren miasta Brzeziny, w odległości ok. 0,600 km od 

jego południowej granicy. W planach zagospodarowania przestrzennego miasta teren ten 

przeznaczony jest dla celów rolniczych. 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

9 

Od km 10+286 do granicy gminy Rogów w km 14+806 wariant IV znów przebiega przez 

teren gminy Brzeziny omijając istniejącą zabudowę w rejonie miejscowości Kędziorki 

i Sadowa. Końcowy fragment wariantu IV długości ok. 0,312 km, tj. od granicy gminy 

Brzeziny w km 14+806 do włączenia do istniejącej drogi Nr 72 w km 15+118 przebiega przez 

teren gminy Rogów. Koniec wariantu IV przyjęto w km 130+986 istniejącej drogi krajowej 

Nr 72. 

W podziale na poszczególne jednostki administracyjne projektowana obwodnica Brzezin 

w wariancie IV przebiega: 

• na terenie gminy Nowosolna: od km 0+000 do km 4+156 4,156 km, 

• na terenie gminy Brzeziny: od km 4+156 do km 6+556 oraz 

od km 10+286 do km 14+806 

6,920 km, 

• na terenie miasta Brzeziny: od km 6+556 do km 10+286 3,730 km, 

• na terenie gminy Rogów: od km 14+806 do km 15+118 0,312 km, 

• Razem 15,118 km 

W ramach wariantu IV przewiduje się następujące powiązania projektowanej obwodnicy 

Brzezin z siecią drogową: 

• w km 0+661 skrzyżowanie na podłączeniu do obwodnicy istniejącej drogi Nr 72 

w Natolinie, 

• w km 5+301 skrzyżowanie z drogą gminną Ksawerów – Paprotnia– Helenów, 

• w km 7+451 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2912E Brzeziny – Jordanów, 

• w km 9+409 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2911E Brzeziny – Gałkówek, 

• w km 10+724 węzeł „Koluszki” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 715 

Brzeziny – Koluszki, 

• w km 13+376 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2938E Przecław – Bronowice. 

Dla umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu w poprzek projektowanej obwodnicy, bez 

możliwości wjazdu na nią, przewiduje się następujące przejazdy drogowe: 

• w km 3+652 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 11+247 w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 12+530 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 14+750 w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice nad projektowaną 

obwodnicą. 

Dla zapewnienia obsługi terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano 

równoległe drogi dojazdowe o łącznej długości 21,063 km. 

W wariancie IV przewidziano ogółem 6 obiektów inżynierskich, z czego 4 obiekty w ciągu 

projektowanej obwodnicy i 2 obiekty nad obwodnicą. 
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Projektowane obiekty w ciągu obwodnicy to: 

• w km 3+652 wiadukt nad drogą gospodarczą, 

• w km 10+724 wiadukt w węźle „Koluszki” nad drogą wojewódzką Nr 715, 

• w km 11+247 wiadukt nad drogą powiatową Nr 2917E, 

• w km 12+530 przepust gospodarczy. 

Projektowane obiekty nad obwodnicą to: 

• w km 1+720 wiadukt w ciągu przejścia dla zwierząt, 

• w km 14+750 wiadukt w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice. 

Wariant IVA 

Wariant IVA obwodnicy Brzezin zlokalizowany jest na terenie woj. łódzkiego i przebiega 

przez teren gminy Nowosolna w powiecie Łódź – Wschód oraz przez tereny gminy Brzeziny 

i Rogów oraz miasta Brzeziny na terenie powiatu Brzeziny. Początek trasy wariantu IVA taki 

sam jak dla wariantu IV, przyjęto w km 0+000 na granicy miasta Łodzi. Lokalizacja punktu 

początkowego uwzględnia projektowany południowy przebieg obwodnicy miejscowości 

Nowosolna stanowiącej fragment drogi krajowej Nr 72 na terenie m. Łodzi. Wariant IVA 

stanowi modyfikację wariantu IV spowodowaną koniecznością ominięcia cennych terenów 

przyrodniczych występujących na terenie Lasu Wiączyńskiego. W przyjętym rozwiązaniu 

wariant IVA poprowadzony jest po północnym obrzeżu Lasu Wiączyńskiego i jeszcze na 

terenie gminy Nowosolna, tj. w rejonie Ksawerowa włącza się w wariant IV. Wydłużenie 

wariantu IVA w stosunku do wariantu IV wynosi ok. 0,424 km. Od Ksawerowa, tj. od 

km 4+137 do końca obwodnicy tj. na długości ok. 11,405 km przebieg wariantu IVA jest taki 

sam jak wariantu IV. 

W podziale na poszczególne jednostki administracyjne projektowana obwodnica Brzezin 

według wariantu IVA przebiega: 

• na terenie gminy Nowosolna: od km 0+000 do km 4+580 4,580 km 

• na terenie gminy Brzeziny: od km 4+580 do km 6+980 oraz 

od km 10+710 do km 15+230 

6,920 km 

• na terenie miasta Brzeziny: od km 6+980 do km 10+710 3,730 km 

• na terenie gminy Rogów: od km 15+230 do km 15+542 0,312 km 

• Razem 15,542 km 

W ramach wariantu IVA przewiduje się następujące powiązanie projektowanej obwodnicy 

Brzezin z siecią drogową: 

• w km 0+661 skrzyżowanie w Natolinie na podłączeniu do obwodnicy istniejącej 

drogi Nr 72, 

• w km 2+137 skrzyżowanie z drogą gminną w Teolinie, 

• w km 5+725 skrzyżowanie z drogą gminną Paprotnia – Ksawerów – Helenów, 
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• w km 7+875 skrzyżowanie z drogą powiatowa Nr 2912E Brzeziny – Jordanów, 

• w km 9+833 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2911E Brzeziny – Gałkówek, 

• w km 11+148 węzeł „Koluszki” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 715 

Brzeziny – Koluszki, 

• w km 13+800 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2938E Przecław – Bronowice. 

Dla umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu w poprzek projektowanej obwodnicy bez 

możliwości wjazdu na nią, przewiduje się następujące przejazdy drogowe: 

• w km 4+076 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 11+671 w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 12+954 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

Dla zapewnienia obsługi terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano 

równoległe drogi dojazdowe o łącznej długości 21,50 km. 

W wariancie IVA przewidziano ogółem 5 obiektów inżynierskich, z czego 4 obiekty w ciągu 

projektowanej obwodnicy i 1 obiekt nad obwodnicą. 

Projektowane obiekty w ciągu obwodnicy to: 

• w km 4+075 wiadukt nad drogą gospodarczą, 

• w km 11+148 wiadukt w węźle „Koluszki” nad drogą wojewódzką Nr 715, 

• w km 11+671wariant nad drogą powiatową Nr 2917E, 

• w km 12+954 przepust gospodarczy. 

Projektowany obiekt nad obwodnicą to: 

• w km 15+174 wiadukt w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice. 

Wariant V 

Wariant V obwodnicy Brzezin zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego 

i przebiega przez teren gminy Nowosolna w powiecie Łódź - Wschód oraz przez tereny gmin 

Brzeziny i Rogów oraz miasta Brzeziny na terenie powiatu Brzeziny. Początek trasy wariantu 

V jest taki sam jak dla wariantu IV, tj. w km 0+000 na granicy miasta Łodzi. Do km 4+180 

tj. do granicy gminy Brzeziny wariant V przebiega na terenie gminy Nowosolna po trasie 

wspólnej z wariantem IV. Od granicy gminy Nowosolna w km 4+180 do granicy miasta 

Brzeziny w km 6+850 wariant V przebiega przez teren gminy Brzeziny, który generalnie 

przewidziany jest w planie zagospodarowania gminy pod działalność rolniczą. Od km 6+850 

do km 12+600 wariant V przebiega przez teren miasta Brzeziny, a trasa wariantu V 

poprowadzona została po północnej stronie miasta. Na odcinku początkowym 

przebiegającym przez teren miasta Brzeziny, tj. do km 9+500 wariant V poprowadzony został 

przez tereny przeznaczone pod działalność rolniczą. Od km 9+500 do skrzyżowania 

z projektowaną obwodnicą wschodnią Brzezin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 704 

w km 12+400 wariant V przebiega przez tereny przewidziane w planie zagospodarowania 
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przestrzennego miasta między innymi pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, usługi 

oraz rekreację. Od granicy miasta Brzeziny do granicy gminy Rogów w km 15+020 wariant V 

ponownie przebiega na terenie gminy Brzeziny przez grunty przewidziane pod uprawy rolne. 

Końcowy fragment wariantu V długości około 0,330 km, tj. od granicy gminy Brzeziny 

do włączenia do istniejącej drogi Nr 72 w km 130+986 przebiega na terenie gminy Rogów. 

W podziale na poszczególne jednostki administracyjne projektowana obwodnica Brzezin 

według wariantu V przebiega: 

• na terenie gminy Nowosolna: od km 0+000 do km 4+180 4,180 km 

• na terenie gminy Rogów: od km 15+020 do km 15+350 0,330 km 

• na terenie gminy Brzeziny: od km 4+180 do km 6+850 oraz 

od km 12+600 do km 15+020  

5,090 km 

• na terenie miasta Brzeziny: od km 6+850 do km 12+600  5,750 km 

Razem 15,350 km   

W ramach wariantu V przewiduje się następujące powiązania projektowanej obwodnicy 

Brzezin z siecią drogową: 

• w km 0+661 skrzyżowanie na podłączeniu do obwodnicy istniejącej drogi Nr 72 

w Natolinie, 

• w km 4+611 skrzyżowanie z drogą gminną Ksawerów – Helenów, 

• w km 7+141 skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową Nr 72 (km istniejącej drogi 

Nr 72 – 122+930), 

• w km 8+476 skrzyżowanie z istniejącą drogą powiatową Nr 5100E Brzeziny – 

Janinów, 

• w km 9+994 skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 708 Brzeziny – Stryków, 

• w km 11+201 węzeł „Głowno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 704 

Brzeziny – Głowno, 

• w km 15+007 skrzyżowanie z drogą gminną Przecław – Michałów. 

Dla umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu w poprzek projektowanej obwodnicy, bez 

możliwości wjazdu na nią, przewidziane są następujące przejazdy drogowe: 

• w km 3+652 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 6+843 w ciągu drogi gminnej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 9+335 w ciągu drogi gminnej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 10+315 w ciągu drogi gminnej pod projektowaną obwodnicą. 

Dla zapewnienia obsługi terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano 

równoległe drogi dojazdowe o łącznej długości 24,326 km. 

W wariancie V przewidziano ogółem 7 obiektów inżynierskich, z czego 5 obiektów w ciągu 

projektowanej obwodnicy i 2 obiekty nad obwodnicą. 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

13 

Projektowane obiekty w ciągu obwodnicy to: 

• w km 3+652 wiadukt nad drogą gospodarczą, 

• w km 6+843 most na rzece Mrożycy, 

• w km 9+335 wiadukt nad drogą gminną, 

• w km 10+319 most na rzece Mrożycy, 

• w km 13+512 most na potoku bez nazwy. 

Projektowany obiekt nad obwodnicą to: 

• w km 1+720 wiadukt w ciągu przejścia dla zwierząt, 

• w km 11+201 wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 704 Brzeziny – Głowno. 

Wariant VI 

Wariant VI obwodnicy Brzezin zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego 

i przebiega przez teren gminy Nowosolna w powiecie Łódź-Wschód oraz przez tereny gmin 

Brzeziny i Rogów oraz miasta Brzeziny na terenie powiatu Brzeziny. Początek trasy wariantu 

VI jest taki sam jak wariantów IV i V tj. w km 0+000 na granicy miasta Łodzi. Do km 4+700 

tj. do granicy gminy Brzeziny wariant VI przebiega na terenie gminy Nowosolna. Na odcinku 

początkowym długości około 1,4 km trasa wariantu VI przebiega przez tereny miejscowości 

Natolin przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna pod 

zabudowę mieszkaniową i częściowo pod usługi. Od km 1+400 wariant VI na długości około 

750 m przebiega skrajem Lasu Wiączyńskiego, równolegle do istniejącej drogi krajowej 

Nr 72. Od granicy Lasu Wiączyńskiego do granicy gminy Brzeziny wariant VI przebiega 

przez tereny przeznaczone dla celów rolniczych. Od km 4+700 do km 9+550 wariant VI 

przebiega przez teren gminy Brzeziny w pobliżu południowej granicy miasta, a następnie na 

długości 1,530 km przecina teren miasta. Od km 11+080 wariant VI znów przebiega przez 

teren granicy Brzeziny, przy czym od km 12+575 jego przebieg pokrywa się z przebiegiem 

wariantów IV/IVA. 

W podziale na poszczególne jednostki administracyjne projektowana obwodnica Brzezin 

w wariancie VI przebiega: 

• na terenie gminy Nowosolna: od km 0+000 do km 4+700  4,700 km 

• na terenie gminy Brzeziny: od km 4+700 do km 9+550 oraz 

od km 11+080 do km 15+769  

9,539 km 

• na terenie miasta Brzeziny: od km 9+550 do km 11+080 1,530 km 

• na terenie gminy Rogów: od km 15+769 do km 16+081 0,312 km 

• Razem 16,081km 

W ramach wariantu VI przewiduje się następujące powiązania projektowanej obwodnicy 

Brzezin z siecią drogową: 
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• w km 0+687 skrzyżowanie na podłączeniu do obwodnicy istniejącej drogi Nr 72 

w Natolinie, 

• w km 3+090 skrzyżowanie z drogą gminną Lipiny – Ksawerów, 

• w km 5+117 skrzyżowanie z drogą gminną Paprotnia Górna – Helenów, 

• w km 7+645 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2912E Brzeziny – Jordanów, 

• w km 10+200 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2911E Brzeziny – Gałkówek, 

• w km 11+699 węzeł „Koluszki” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 715 

Brzeziny – Koluszki, 

• w km 14+339 skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2938E Przecław – Bronowice. 

Dla umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu w poprzek projektowanej obwodnicy, bez 

możliwości wjazdu na nią, przewidziane są następujące przejazdy drogowe: 

• w km 12+206 w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 13+493 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 15+714 w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice nad projektowaną 

obwodnicą. 

Dla zapewnienia obsługi terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano 

równoległe drogi dojazdowe o łącznej długości 22,866 km. 

W wariancie VI przewidziano ogółem 4 obiekty inżynierskie, z czego trzy w ciągu 

projektowanej obwodnicy i jeden obiekt nad obwodnicą. 

Projektowane obiekty w ciągu obwodnicy to: 

• w km 11+699 wiadukt w węźle „Koluszki” nad drogą wojewódzką Nr 715, 

• w km 12+206 wiadukt nad droga powiatową Nr 2917E, 

• w km 13+493 przepust gospodarczy. 

• Projektowany obiekt nad obwodnicą to: 

• w km 15+714 wiadukt w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice. 

Wariant VII 

Wariant VII obwodnicy Brzezin zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego 

i przebiega przez teren gminy Nowosolna w powiecie Łódź-Wschód oraz przez tereny gmin 

Brzeziny i Rogów oraz miasta Brzeziny na terenie powiatu Brzeziny. Początek trasy wariantu 

VII jest taki sam jak w przypadku pozostałych wariantów tj. w km 0+000 na granicy miasta 

Łodzi i gminy Nowosolna. Do km 4+700 tj. do granicy gminy Brzeziny wariant VII przebiega 

na terenie gminy Nowosolna. Na odcinku początkowym długości ok. 1,4 km trasa wariantu 

VII przebiega przez południowe tereny miejscowości Natolin przewidziane w planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna pod zabudowę mieszkaniową 

i częściowo pod usługi. Od km 1+400 wariant VII na długości ok. 750 m przebiega skrajem 

Lasu Wiączyńskiego, równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 72. Od granicy Lasu 
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Wiączyńskiego do granicy gminy Brzeziny wariant VII przebiega przez tereny przeznaczone 

dla celów rolniczych Położone na południe od miejscowości Lipiny. Od km 4+570 do km 

6+730 wariant VII przebiega przez teren gminy Brzeziny wchodząc w pas istniejącej drogi 

krajowej oraz częściowo w las Uroczysko Paprotnia, na szerokości około 15 m. Następnie na 

długości 4,79 km przecina teren miasta Brzeziny, na terenie którego przecina trzy drogi 

powiatowe, na których zaprojektowano skrzyżowania jednopoziomowe oraz jedną drogę 

wojewódzką, gdzie zaprojektowano węzeł drogowy typu B. Od km 11+520 wariant VII 

ponownie przebiega przez tereny gminy Brzeziny, na południe od miejscowości Przecław, 

przecina drogę powiatową 2938E i po minięciu granicy gminy Rogów wchodzi w ślad 

istniejącej drogi nr 72. 

W podziale na poszczególne jednostki administracyjne projektowana obwodnica Brzezin 

w wariancie VII przebiega: 

• na terenie gminy Nowosolna: od km 0+000 do km 4+570 4,570 km 

• na terenie gminy Brzeziny: od km 4+570 do km 6+730 oraz 

od km 11+520 do km 15+390 

6,030 km 

• na terenie miasta Brzeziny: od km 6+730 do km 11+520 4,790 km 

• na terenie gminy Rogów: od km 15+390 do km 15+728  0,338 km 

Razem  15,728km 

W ramach wariantu VII przewiduje się następujące powiązania projektowanej obwodnicy 

Brzezin z istniejącą siecią drogową: 

• w km 0+687 skrzyżowanie skanalizowane na podłączeniu do obwodnicy 

istniejącej drogi nr 72 w Natolinie, 

• w km 3+098 skrzyżowanie skanalizowane z drogą gminną Lipiny – Ksawerów, 

• w km 4+582 skrzyżowanie skanalizowane z drogą gminną Lipiny – Moczydła, 

• w km 5+808 skrzyżowanie skanalizowane z drogą gminną Polik – Paprotnia, 

• w km 6+608 skrzyżowanie skanalizowane z podłączeniem istniejącej drogi 

krajowej nr 72 oraz drogi serwisowej, 

• w km 8+639 skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową nr 2912E Brzeziny 

– Małczew, 

• w km 10+347 skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową nr 2911E 

Brzeziny – Witkowice, 

• w km 11+314 węzeł „Koluszki” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 715 

Brzeziny – Koluszki, 

• w km 13+788 skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową nr 2938E 

Przecław – Bronowice. 
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Dla umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu w poprzek projektowanej obwodnicy, bez 

możliwości wjazdu na nią, przewidziane są następujące przejazdy drogowe: 

• w km 7+554 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 11+530 w ciągu drogi powiatowej nr 2917E pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 12+939 w ciągu drogi gospodarczej pod projektowaną obwodnicą, 

• w km 15+366 w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice nad projektowaną 

obwodnicą. 

Dla zapewnienia obsługi terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano 

równoległe drogi dojazdowe o łącznej długości 20,8km. 

W wariancie VII przewidziano ogółem 5 obiektów inżynierskich, z czego cztery w ciągu 

projektowanej obwodnicy i jeden obiekt nad obwodnicą. 

Projektowane obiekty w ciągu obwodnicy to: 

• w km 7+554 most na rzece Mrożyca, przejazd gospodarczy, przejście dla 

zwierząt, 

• w km 11+314 wiadukt w węźle „Koluszki” nad drogą wojewódzką nr 715, 

• w km 11+530 wiadukt nad droga powiatową nr 2917E, 

• w km 12+939 przejazd gospodarczy, przejście dla zwierząt, 

• Projektowany obiekt nad obwodnicą to: 

• w km 15+366 wiadukt w ciągu drogi gminnej Przecław – Bronowice. 

 

• POWIERZCHNIA ZAJMOWANA PRZEZ INWESTYCJĘ I DOTYCHCZASOWY 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ: 

Wariant IV – projektowana obwodnica 

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Projektowana obwodnica Brzezin w wariancie IV przebiega całkowicie po nowym terenie, 

w związku, z czym nie występują na trasie istniejące obiekty budowlane ani inne obiekty 

związane z przebiegiem projektowanej obwodnicy. 

Zagospodarowanie terenu przyległego 

1) Konfiguracja i ukształtowanie terenu 
Teren, przez który przebiega trasa wariantu IV jest generalnie terenem płaskim lub lekko 

pofalowanym, w przeważającej części wykorzystywanym dla celów rolniczych. Jedynie na 

odcinku początkowym, tj. w rejonie Natolina, wariant IV przecina tereny Lasu Wiączyńskiego 

na długości około 0,7 km. Spadki podłużne terenu na trasie wariantu IV generalnie nie 

przekraczają 2 %. Jedyny wyjątek stanowi rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 704 

w miejscowości Kędziorki, gdzie wariant IV przecina lokalną dolinę opadającą w kierunku 

wschodnim do doliny rzeki Mrogi. 
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2) Ważniejsze elementy zainwestowania  i zagospodarowania terenu 
Omawiany wariant IV obwodnicy Brzezin długości 15,118 km przebiega przez teren trzech 

gmin oraz miasta Brzeziny, przy czym długości poszczególnych odcinków wynoszą: 

na terenie gminy Nowosolna      4,156 km 

na terenie gminy Brzeziny dwa odcinki o łącznej długości  6,920 km 

na terenie miasta Brzeziny      3,730 km 

na terenie gminy Rogów      0,312 km 

Na terenie gminy Nowosolna, tj. od granicy miasta Łodzi (km 0+000) wariant IV przebiega 

najpierw przez teren miejscowości Natolin, omijając istniejącą zabudowę po stronie 

południowej, a następnie po przecięciu Lasu Wiączyń przebiega na południe 

od miejscowości Ksawerów w odległości ok. 300 m od istniejącej zabudowy. 

Na terenie gminy Brzeziny wariant IV przebiega na łącznej długości ok. 6,920 km przy czym 

odcinek zachodni, tj. od granicy gminy Nowosolna do granicy miasta Brzeziny wynosi 

ok. 2,400 km, a długość odcinka wschodniego, tj. od granicy miasta Brzeziny do granicy 

gminy Rogów wynosi 4,520 km. 

Na odcinku zachodnim wariant IV omija zabudowę w miejscowości Helenów po stronie 

północnej. 

Na odcinku wschodnim na terenie gminy Brzeziny wariant IV przebiega przez miejscowości 

Kędziorki i Sadowa omijając istniejącą zabudowę i przecinając drogę wojewódzką Nr 704 

oraz drogi powiatowe Nr 2917E i 2938E. Na terenie miasta Brzeziny wariant IV przebiega 

równolegle do południowej granicy miasta na długości ok. 600m. 

Kolizja z istniejącą zabudową występuje w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 2912E na terenie miasta Brzeziny oraz na odcinku końcowym wariantu IV, tj. w rejonie 

włączenia go do istniejącej drogi Nr 72 na styku gminy Brzeziny i gminy Rogów. Długość 

odcinka projektowanej obwodnicy Brzezin na terenie gminy Rogów wynosi ok. 0,312 km. 

3) Istniejąca sieć drogowa 
Istniejącą sieć drogową w rejonie rozpatrywanego wariantu IV obwodnicy Brzezin stanowi 

układ sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z trasą wariantu IV. 

Drogi krzyżujące się z wariantem IV to: 

drogi wojewódzkie: 

droga nr 715 Brzeziny – Koluszki w km 10+724 

drogi powiatowe: 

droga Nr 2912E Brzeziny – Jordanów w km 7+451 

droga Nr 2911E Brzeziny – Gałkówek w km 9+409 

droga Nr 2917E Brzeziny – Lisowice w km 11+247 

droga Nr 2938E Przecław – Bronowice w km 13+376 
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drogi gminne: 

droga Lipiny – Ksawerów – Helenów w km 5+050 

droga Paprotnia – Helenów w km 5+301 

droga Przecław – Bronowice w km 14+916 

4) Zajętość terenu 
Według wstępnych obliczeń ogólna zajętość terenu pod wariant IV obwodnicy Brzezin 

wyniesie około 68,7 ha, z czego 2,2 ha stanowią tereny leśne, a 66,5 ha tereny rolne 

i pozostałe. 

Wariant IVA – projektowana obwodnica 

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Projektowana obwodnica Brzezin w wariancie IVA przebiega całkowicie po nowym terenie, 

w związku, z czym nie występują na trasie istniejące obiekty budowlane ani inne obiekty 

związane z przebiegiem projektowanej obwodnicy. 

Zagospodarowanie terenu przyległego 

1) Konfiguracja i ukształtowanie terenu 
Teren, przez który przebiega trasa wariantu IVA jest generalnie terenem płaskim lub lekko 

pofalowanym, w przeważającej części wykorzystywanym dla celów rolniczych. Jedynie na 

odcinku początkowym, tj. w rejonie Natolina, wariant IVA przecina tereny Lasu 

Wiączyńskiego na długości około 750m. Spadki podłużne terenu na trasie wariantu IVA 

generalnie nie przekraczają 2 %. Wyjątek stanowi rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką 

Nr 704 w miejscowości Kędziorki, gdzie wariant IVA przecina lokalną dolinę opadającą 

w kierunku wschodnim do doliny rzeki Mrogi. 

2) Ważniejsze elementy zainwestowania  i zagospodarowania terenu 
Omawiany wariant IVA obwodnicy Brzezin długości 15,542 km przebiega przez teren trzech 

gmin oraz miasta Brzeziny, przy czym długości poszczególnych odcinków wynoszą: 

• na terenie gminy Nowosolna 4,580 km 

• na terenie gminy Brzeziny dwa odcinki o łącznej długości 6,920 km 

• na terenie miasta Brzeziny 3,730 km 

• na terenie gminy Rogów 0,312 km 

Wariant IVA obwodnicy Brzezin stanowi modyfikację wariantu IV i dotyczy początkowego 

odcinka długości około 4,14 km.  

W wariancie IVA trasa obwodnicy Brzezin przebiega po północnym skraju Lasu 

Wiączyńskiego omijając najcenniejsze pod względem przyrodniczym partie lasu. 

3) Istniejąca sieć drogowa 
Istniejącą sieć drogową w rejonie rozpatrywanego wariantu IVA obwodnicy Brzezin stanowi 

układ sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z trasą wariantu 

IVA. 
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Drogi krzyżujące się z wariantem IVA to: 

drogi wojewódzkie: 

• droga nr 715 Brzeziny – Koluszki w km 11+148 

drogi powiatowe: 

• droga Nr 2912E Brzeziny – Jordanów w km 7+875 

• droga Nr 2911E Brzeziny – Gałkówek w km 9+833 

• droga Nr 2917E Brzeziny – Lisowice w km 11+247 

• droga Nr 2938E Przecław – Bronowice w km 13+600 

drogi gminne: 

• droga Teolin – Ksawerów w km 2+137 

• droga Lipiny – Ksawerów – Helenów w km 2+217 

• droga Paprotnia – Helenów w km 5+725 

• droga Przecław – Bronowice w km 15+174 

4) Zajętość terenu 
Według wstępnych obliczeń ogólna zajętość terenu pod wariant IVA obwodnicy Brzezin 

wyniesie około 70,4 ha, z czego 2,80 ha stanowią tereny leśne, a 67,60 ha tereny rolne 

i pozostałe. 

Wariant V – projektowana obwodnica 

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Projektowana obwodnica Brzezin w wariancie V przebiega całkowicie po nowym terenie, 

w związku z czym nie występują na trasie istniejące obiekty budowlane ani inne obiekty 

związane z przebiegiem projektowanej obwodnicy. 

Zagospodarowanie terenu przyległego 

1) Konfiguracja i ukształtowanie terenu 
Początkowy odcinek wariantu V, przebiegający przez teren gminy Nowosolna, tj. od granicy 

miasta Łodzi do granicy gminy Brzeziny, pokrywa się z przebiegiem wariantu IV. Teren, 

przez który przebiega wspólny odcinek obu wariantów jest generalnie płaski, a występujące 

tu pochylenia podłużne terenu nie przekraczają 2 %. 

Natomiast zdecydowanie trudniejsze warunki terenowe występują na pozostałym odcinku 

wariantu V, który na terenie gminy i miasta Brzeziny przebiega po stronie północnej miasta. 

Teren ten charakteryzuje się silnym pofalowaniem, a trasa wariantu V przecina liczne doliny, 

w tym dwukrotnie przecina dolinę rzeki Mrożycy. 

Maksymalne pochylenia podłużne terenu na trasie wariantu V dochodzą do 10 %. Różnica 

w wysokości najwyższego punktu terenu i najniższego w wariancie V wynosi około 40 m przy 

odległości pomiędzy nimi wynoszącej około 0,6 km i ma miejsce na przekroczeniu doliny 

rzeki Mrożycy. 
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2) Ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu 
Omawiany wariant V obwodnicy Brzezin długości około 15,350 km przebiega przez teren 

trzech gmin i miasta Brzeziny, przy czym długości poszczególnych odcinków wynoszą: 

• na terenie gminy Nowosolna      4,180 km 

• na terenie gminy Brzeziny – ogółem     5,090 km 

• na terenie miasta Brzeziny      5,750 km 

• na terenie gminy Rogów      0,330 km 

Na terenie gminy Nowosolna przebieg wariantu V generalnie pokrywa się z przebiegiem 

wariantu IV. Od granicy gminy Nowosolna do granicy miasta Brzeziny wariant V przebiega 

w rejonie miejscowości Paprotnia Parcele przez teren gminy Brzeziny, a długość tego 

odcinka wynosi około 2,66 km. Omawiany odcinek przebiega przez tereny użytkowane dla 

celów rolniczych. Na terenie miasta Brzeziny wariant V po przecięciu istniejącej drogi Nr 72 

w km 122+900 przebiega po północnej stronie miasta w odległości około 1,5 km od 

istniejącej drogi Nr 72. 

Tereny, przez które przebiega wariant V w granicach miasta Brzeziny to głównie tereny 

rolniczo-rekreacyjne z występującą luźną zabudową jednorodzinną. Od wschodniej granicy 

miasta Brzeziny wariant V znów przebiega przez teren gminy Brzeziny, a długość tego 

odcinka wschodniego wynosi 2,420 km. Tereny, przez które przebiega w/o odcinek wschodni 

to tereny niezabudowane o charakterze rolniczo-rekreacyjnym. 

Końcowy fragment wariantu V stanowiący włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej 

drogi Nr 72 przebiega na terenie gminy Rogów, a jego długość wynosi około 0,330 km. 

3) Istniejąca sieć drogowa 
Istniejącą sieć drogową w rejonie wariantu V obwodnicy Brzezin stanowi układ dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z trasą wariantu V. 

Drogi krzyżujące się z wariantem V to: 

drogi krajowe: 

• droga Nr 72 Łódź – Rawa Maz. w km 7+141(km istniejącej drogi Nr 72 – 

122+930) 

drogi wojewódzkie: 

• droga Nr 708 Brzeziny – Stryków w km 9+994 

• droga Nr 704 Brzeziny – Jamno w km 11+201 

drogi powiatowe: 

• droga Nr 5100E Brzeziny – Janinów w km 8+476 

drogi gminne: 

• droga Lipiny – Ksawerów – Helenów w km 3+090 

• droga Paprotnia – Helenów w km 5+350 

• droga Paprotnia Parcele – Brzeziny w km 6+050 
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• droga Brzeziny – Fara w km 9+240 

• droga Brzeziny – Fara w km 9+770 

• droga Brzeziny – Teodorów w km 8+200 

• droga Brzeziny – Szymaniszki w km 11+600 

• droga Przecław – Michałów w km 15+007. 

4) Zajętość terenu 
Według wstępnych obliczeń ogólna zajętość terenu pod wariant V obwodnicy Brzezin 

wyniesie około 75,5 ha, z czego 3,2 ha stanowią tereny leśne, a 72,3 ha tereny rolne 

i pozostałe. 

Wariant VI – projektowana obwodnica 

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Projektowana obwodnica Brzezin w wariancie VI przebiega całkowicie po nowym terenie, 

w związku, z czym nie występują na trasie istniejące obiekty budowlane ani inne obiekty 

związane z przebiegiem projektowanej obwodnicy. 

Zagospodarowanie terenu przyległego 

1) Konfiguracja i ukształtowanie terenu 
Wariant VI już od granicy miasta Łodzi przebiega po nowej trasie omijając najpierw 

miejscowość Natolin po stronie południowo-wschodniej, a następnie na długości około 700 m 

przebiega skrajem lasu Wiączyń, który bezpośrednio przylega do istniejącej drogi krajowej 

Nr 72. Po ominięciu lasu Wiączyń od strony północnej wariant VI odgina się w kierunku 

południowo – wschodnim i przecina teren gminy Nowosolna pomiędzy Lipinami 

i Ksawerowem. Od miejscowości Helenów, tj. od km 7+159 aż do końca projektowanej 

obwodnicy Brzezin przebieg wariantu VI pokrywa się z trasą wariantu IV. Od km 4+700 

wariant VI przebiega na terenie gminy Brzeziny po północnej stronie drogi gminnej 

Ksawerów – Helenów. Od miejscowości Helenów do skrzyżowania z droga wojewódzką 

Nr 715 trasa wariantu VI przebiega w pobliżu południowej granicy miasta Brzeziny 

przecinając teren miasta. Na długości ok. 1,530 km. od km 11+080 do 15+769 tj. na długości 

ok. 4,689 km wariant VI ponownie przebiega przez teren gminy Brzeziny, a mianowicie 

w rejonie miejscowości Kędziorki i Przecław. Od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2917E 

w Kędziorkach przebieg wariantu VI pokrywa się z przebiegiem wariantu VI i IVA. Wariant VI 

przebiega w terenie lekko pofalowanym o spadkach podłużnych terenu nie przekraczających 

3 %. 

2) Ważniejsze elementy zainwestowania  i zagospodarowania terenu 
Omawiany wariant VI obwodnicy Brzezin długości 16,081 km przebiega przez teren trzech 

gmin i miasta Brzeziny, przy czym długości poszczególnych odcinków wynoszą: 

• na terenie gminy Nowosolna      4,700 km 

• na terenie gminy Brzeziny – ogółem     9,539 km 
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• na terenie miasta Brzeziny      1,530 km 

• na terenie gminy Rogów      0,312 km 

Generalnie tereny, przez które przebiega wariant VI przeznaczone są dla celów rolniczych, 

a występująca nieliczna luźna zabudowa jest w zasadzie odsunięta od projektowanej 

obwodnicy. 

3) Istniejąca sieć drogowa 
Istniejącą sieć drogową w rejonie wariantu VI obwodnicy Brzezin stanowi układ sieci dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z trasą wariantu VI. 

Drogi krzyżujące się z wariantem VI to: 

drogi wojewódzkie: 

• droga Nr 715 Brzeziny – Koluszki w km 11+699 

drogi powiatowe: 

• droga Nr 2912E Brzeziny – Jordanów w km 7+645 

• droga Nr 2911E Brzeziny – Gołkówek w km 10+200 

• droga Nr 2917E Brzeziny – Lisowice w km 12+207 

• droga Nr 2938E Przecław – Bronowice w km 14+339 

drogi gminne: 

• droga Teolin – Lipiny w km 2+335 

• droga Lipiny – Ksawerów w km 3+090 

• droga Paprotnia Górna – Helenów w km 5+117 

• droga Paprotnia – Helenów w km 6+010 

• droga Brzeziny – Helenów w km 6+990 

• droga Przecław – Bronowice w km 14+916 

4) Zajętość terenu 
Według wstępnych obliczeń ogólna zajętość terenu pod wariant VI obwodnicy Brzezin 

wyniesie około 71,3 ha, z czego 2,7 ha stanowią tereny leśne, a 68,6 ha tereny rolne 

i pozostałe. 

Wariant VII – projektowana obwodnica 

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Projektowana obwodnica Brzezin w wariancie VII przebiega w większości po nowym terenie, 

natomiast w pasie istniejącej dogi krajowej przebiega na odcinku około 1,2 km. Na odcinku 

tym poza istniejącą drogą nie ma istniejących obiektów budowlanych. 

Zagospodarowanie terenu przyległego 

1) Konfiguracja i ukształtowanie terenu 
Teren, przez który przebiega trasa wariantu VII jest generalnie terenem płaskim lub lekko 

pofalowanym, w przeważającej części wykorzystywanym dla celów rolniczych. Jedynie na 
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odcinku początkowym, tj. w rejonie Natolina, wariant VII przecina tereny Lasu Wiączyńskiego 

na długości ok. 0,7 km. 

Spadki podłużne terenu na trasie wariantu VII generalnie nie przekraczają 2 %. Wyjątki 

stanowią; rejon przecięcia doliny Mrożycy gdzie pochylenia podłużne terenu dochodzą do 

6 %. 

2) Ważniejsze elementy zainwestowania  i zagospodarowania terenu 
Omawiany wariant VII obwodnicy Brzezin długości 15,728 km przebiega przez teren trzech 

gmin oraz miasta Brzeziny, przy czym długości poszczególnych odcinków wynoszą: 

• na terenie gminy Nowosolna -     4,570 km 

• na terenie gminy Brzeziny dwa odcinki o łącznej długości - 6,030 km 

• na terenie miasta Brzeziny -     4,790 km 

• na terenie gminy Rogów -     0,338 km 

Na terenie gminy Nowosolna tj. od granicy miasta Łodzi (km 0+000) wariant VII przebiega 

najpierw przez teren miejscowości Natolin, omijając istniejącą zabudowę po stronie 

południowej, a następnie po przecięciu Lasu Wiączyń przebiega na południe od 

miejscowości Lipiny w odległości ok. 80 m od istniejącej zabudowy w najbliższym miejscu. 

Na terenie gminy Brzeziny wariant VII przebiega na łącznej długości 6,030 km, przy czym 

odcinek zachodni, tj. od granicy gminy Nowosolna do granicy miasta Brzeziny wynosi 

ok. 2,16 km, a długość odcinka wschodniego, tj. od granicy miasta Brzeziny do granicy 

gminy Rogów wynosi 3,87 km. Na odcinku zachodnim projektowana droga w większości 

będzie przebiegała w pasie istniejącej dk 72 z tym, że oś projektowana zostanie przesunięta 

na północ w stosunku do osi istniejącej drogi z uwagi na konieczność wykonania drogi 

serwisowej obsługującej istniejące nieruchomości. Na odcinku wschodnim od granicy 

z gminą Brzeziny projektowana droga, omijając od południa miejscowość Przecław, będzie 

przebiegać w kierunku północno – wschodnim, zbliżając się do istniejącej drogi krajowej 

nr 72. 

Na terenie miasta Brzeziny wariant VII odchyla się na południowy wschód przecinając 

zabudowę mieszkaniowa zlokalizowaną w ciągu drogi powiatowej nr 2912E. Następnie 

projektowana trasa odgina się na północny - wschód i po przecięciu dróg: powiatowej 

nr 2911E, drogi wojewódzkiej nr 715 oraz drogi powiatowej nr 2917E wchodzi na tereny 

gminy Brzeziny. 

Na odcinku przebiegającym przez tereny gminy Rogów projektowana droga w zasadzie 

przechodzi po istniejącej dk 72 na długości 0,338 km aż do końca projektowanego odcinka 

w km istn. 130+986. 

3) Istniejąca sieć drogowa 
Istniejącą sieć drogową w rejonie rozpatrywanego wariantu VII obwodnicy Brzezin stanowi 

układ sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z trasą wariantu. 
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Drogi krzyżujące się z wariantem VII to: 

drogi wojewódzkie: 

• droga nr 715 Brzeziny – Koluszki w km 11+314 

drogi powiatowe: 

• droga nr 2912E Brzeziny – Jordanów w km 8+639 

• droga nr 2911E Brzeziny – Gałkówek w km 10+347 

• droga nr 2917E Brzeziny – Lisowice w km 11+530 

• droga nr 2938E Przecław – Bronowice w km 13+788 

drogi gminne: 

• droga dk 72 – Ksawerów – Helenów w km 2+340 

• Lipiny – Ksawerów – Helenów w km 3+098 

• Lipiny – Moczydła w km 4+582 

• droga dk 72 – Moczydła – Paprotnia Górna w km 5+020 

• Paprotnia Dolna – Helenów w km 5+808 

• Pokrętki – Brzeziny w km 7+554 

• Pokrętki – Brzeziny w km 8+030 

• droga Przecław – Bronowice w km 15+366 

4) Zajętość terenu 
Według wstępnych obliczeń ogólna zajętość terenu pod wariant VII obwodnicy Brzezin 

wyniesie ok. 63,7 ha, z czego 2,2 ha stanowią tereny leśne, a 60,9 ha tereny rolne 

i pozostałe. 

Ilości budynków do rozbiórki: 

• Wariant IV – 13 szt., 

• Wariant IVA – 14szt., 

• Wariant V – 9 szt., 

• Wariant VI – 7 szt., 

• Wariant VII – 45 szt. 

 

2.2. OBIEKTY BUDOWLANE I URZ ĄDZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJ Ą PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projektowane obiekty in żynierskie  

Generalnie zaprojektowane zostały 3 typy konstrukcji: 

• żelbetowe, monolityczne lub z belek sprężonych, ciągłe ustroje niosące, oparte 

poprzez łożyska na filarach oraz masywnych przyczółkach; 

• żelbetowe monolityczne ramy dwuwspornikowe; 

• jednoprzęsłowe ramy żelbetowe. 
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W projekcie przewidziano budowę: 

• 6 obiektów inżynierskich w wariancie IV; 

• 5 obiektów inżynierskich w wariancie IVA; 

• 7 obiektów inżynierskich w wariancie V; 

• 4 obiektów inżynierskich w wariancie VI; 

• 5 obiektów inżynierskich w wariancie VII; 

Sposób odwodnienia obiektów 

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane są do wpustów mostowych i dalej kanalizacją 

do systemu odwodnienia drogowego. Dla obiektów w ciągu zapewnione jest pochylenie 

niwelety nie mniejsze niż 0,5%. 

Opis typów obiektów 

Wyróżnia się następujące typy obiektów: 

• WD - wiadukty nad drogą krajową nr 72 w ciągu dróg poprzecznych; 

• WPZ - wiadukt nad drogą krajową nr 72 w ciągu przejść dla zwierząt; 

• WG - wiadukty w ciągu drogi krajowej nr 72; 

• MG – mosty w ciągu drogi krajowej nr 72; 

WD, WPZ 

Wiadukty w ciągu dróg poprzecznych są to ustroje żelbetowe: 

- ramowe dwuwspornikowe o rozpiętościach (11+22+11) m/sina, 

- ustroje trzyprzęsłowe o rozpiętościach (13+18,5+13) m/sina, 

gdzie a jest kątem skrzyżowania osi dróg. 

Przekroje ruchowe obiektów w ciągach dróg gminnych i wojewódzkich zawierają, oprócz 

jezdni z opaskami, także jednostronne chodniki o szerokości odpowiednio 2,0 i 3,0 m. 

WG, MG 

Obiekty w ciągu obwodnicy nad drogami poprzecznymi są to: 

- żelbetowe ramy jednoprzęsłowe o rozpiętościach dostosowanych do wymiarów 

skrajni poziomej dróg poprzecznych oraz przejść dla zwierząt. Ich długości wynoszą 

od 9,6m/ sina do 18,8m/sina, 

- żelbetowe lub prefabrykowane ustroje ciągłe - od 3 do 7 przęseł, o rozpiętościach 

od 16 do 24 m.  

Przekroje ruchowe obiektów w ciągu obwodnicy dostosowano do jej przekroju normalnego. 

Wyposażono je w chodniki dla obsługi szerokości 0,9 m.  

W poniższej tabeli, dla wszystkich wariantów, zestawione zostały projektowane obiekty 

inżynierskie wraz z ich parametrami. 
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Tabela 1. Zestawienie projektowanych obiektów in żynierskich wraz z ich parametrami dla wariantów: IV, IVA, V, VI i VII 

Lp. 
RODZAJ 
OBIEKTU 

OZNACZENIE 
KILOMETR DROGI POPRZECZNE (INNE PRZESZKODY) SCHEMAT  KLASA 

OBCIĄŻENIA 

SZEROKOŚĆ 
OBIEKTU  

[m] 

DŁUGOŚĆ 
OBIEKTU  

[m] 
UWAGI 

WARIANT IV 

1 WPZ-11 1+720 przejście dla zwierząt B 30,00 45,5 przejście dla zwierząt 

2 WG-1 3+652 przejście dla zw. + dr. gospodarcza - klasa D A 12,00 18,8 przejście dla zwierząt 

3 WG-2 10+724 rondo na drodze wojewódzkiej nr 715 - klasa G A 12,00 109,0 Węzeł "Koluszki" 

4 WG-3 11+247 dr. powiatowa -klasa Z A 12,00 16,7 - 

5 WG-4 12+530 przejście dla zwierząt A 12,00 9,6 przejście dla zwierząt 

6 WD-5 14+916 droga gminna Michałów - Bronowice - klasa L B 9,45 48,4 - 

WARIANT IVA  

1 WG-1 4+075 przejście dla zw. + dr. gospodarcza - klasa D A 12,00 18,8 przejście dla zwierząt 

2 WG-2 11+148 rondo na drodze wojewódzkiej nr 715 - kl.G A 12,00 109,0 Węzeł "Koluszki" 

3 WG-3 11+670 dr. powiatowa - klasa Z A 12,00 16,7 - 

4 WG-4 12+954 przejście dla zwierząt A 12,00 9,6 przejście dla zwierząt 

5 WD-5 15+174 droga gminna Michałów - Bronowice - klasa L B 9,45 48,4 - 

WARIANT V  

1 WPZ-11 1+720 przejście dla zwierząt B 30,00 45,5 przejście dla zwierząt 

2 WG-1 3+652 przejście dla zw. + dr. gospodarcza - klasa D A 12,00 18,8 przejście dla zwierząt 

3 MG-6 6+843 przejście dla zw. + dr. gospodarcza - klasa D + rzeka Mrożyca A 12,00 109,0 
rzeka Mrożyca i 

przejście 
dla zwierząt 

4 WG-7 9+335 droga gminna Brzeziny - kl. L A 12,00 56,0 - 

5 MG-8 10+319 przejście dla zw. + dr. gospodarcza - klasa D + rzeka Mrożyca A 12,00 159,0 
rzeka Mrożyca i 
przejście       dla 

zwierząt 

6 WD-9 11+201 droga wojewódzka nr 704 - klasa G A 12,20 48,9 - 

7 MG-10 13+512 przejście dla zw. + dr. gospodarcze - klasa D + ciek bez nazwy A 12,00 140,3 ciek bez nazwy 
i przejście dla zwierząt 

WARIANT VI  

1 WG-2 11+699 rondo na drodze wojewódzkiej nr 715 - klasa G A 12,00 109,0 Węzeł "Koluszki" 

2 WG-3 12+206  dr. powiatowa -klasa Z A 12,00 16,7 - 
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3 WG-4 13+493 przejście dla zwierząt A 12,00 9,6 przejście dla zwierząt 

4 WD-5 15+714 droga gminna Michałów - Bronowice - klasa L B 9,45 48,4 - 

WARIANT VII  

1 MG-12 7+554 rzeka Mrożyca + dr. gospodarcza + przejście dla zwierząt A 12,00 140,5 
rzeka Mrożyca i 

przejście dla zwierząt, 
osłony przeciwolś. 

2 WG-13 11+314 rondo na drodze wojewódzkiej nr 715 - klasa G A 12,00 109,0 Węzeł "Koluszki" 

3 WG-14 11+530 droga powiatowa nr 2917E - klasa Z A 19,40 13,0 ekrany akustyczne 

4 WG-15 12+939 przejście dla zwierząt A 12,00 18,8 przejście dla zwierząt, 
osłony przeciwolś. 

5 WD-5 15+366 droga gminna Michałów - Bronowice - klasa L B 9,45 47,6 - 
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Urządzenia towarzysz ące 

Urządzenia sanitarne 

Część sanitarna obejmuje przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących i projektowanych 

wodociągów rozdzielczych, kanalizacji i gazociągu. 

Przebudowa istniejących urządzeń związana jest z koniecznością usunięcia kolizji 

z projektowanym korpusem drogi i polegać będzie na wykonaniu zastępczych odcinków 

przewodów wraz z ich zabezpieczeniem i wymaganą armaturą oraz na demontażu 

przewodów wyłączonych z eksploatacji. 

W miejscach skrzyżowań przebudowanych przewodów jak i projektowanych przewiduje się 

wykonanie zabezpieczeń za pomocą rur ochronnych.  

Poniżej zamieszczono tabele przedstawiające przybliżoną lokalizację opisanych powyżej 

przebudów urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz sanitarnych 

w przypadku poszczególnych wariantów projektowanej obwodnicy Brzezin. 

Urządzenia elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

Projektowana obwodnica Brzezin wymagać będzie przebudowy istniejących linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

Przebudowa linii telekomunikacyjnych obejmuje: 

• linie kablowe światłowodowe (KS), 

• linie kablowe miejscowe (TKM), 

• linie napowietrzne (TN). 

Przebudowa linii elektroenergetycznych składa się z przebudowy: 

• linii napowietrznych niskiego napięcia (n.n.), 

• linii napowietrznych średniego napięcia (SN), 

• linii napowietrznych najwyższego napięcia NN2x400kV. 

Przebudowa istniejących urządzeń polegać będzie na zdemontowaniu istniejących 

i wybudowaniu nowych odcinków. Na obecnym etapie przyjmuje się budowę nowych 

odcinków linii po istniejącym przebiegu dla wszystkich wariantów. Zmiana kształtu przebiegu 

linii tj. ewentualne przesunięcie w inne miejsce oraz dokładne ustalenie wysokości i ilości 

słupów możliwe będzie po uszczegółowieniu rozwiązań projektowych niwelety drogi, 

otrzymaniu warunków przebudowy z określonym typem słupów oraz otrzymaniu badań 

geologicznych. 

Linia najwyższych napięć (NN) 2x400kV krzyżuje przedmiotowe warianty drogowe pod 

kątem większym od 45 stopni, stąd nie przewiduje się zmiany jej przebiegu. Przebudowa linii 

polegać będzie na odpowiednim zawieszeniu wysokościowym przewodów, spełniających 

wymagania przepisów branżowych i wymagań Operatora oraz zastosowaniu dodatkowych 

zabezpieczeń linii na odcinku skrzyżowania z drogą (obostrzenia). Przebudowa linii 
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sprowadzi się do zabudowy nowych stanowisk słupowych w istniejącej trasie. Zgodnie z 

wymaganiami Operatora na działkach, na których lokalizowane są nowe stanowiska 

słupowe, należy zapewnić standardowy 80 metrowy pas technologiczny tj. 40 m od osi linii w 

każdą stronę.  

 

 

Tabela 2. Przebudowa urz ądzeń infrastruktury technicznej – wariant IV 

Km 
n.n. SN NN2*400 KS TKM TN w160,110 w90,60 
*90 *90 *770 *220 *150 *110 *480 *436 

Energetyka Telekomunikacja Wodociągi 
0+700 

   
0,1 0,1 0,1 

  
1+050 0,1 

       
5+000 

      
0,1 

 
5+300 

      
0,1 

 
5+400 

 
0,3 

      
7+150 

 
0,3 

      
7+400 0,18 

   
0,18 0,18 0,18 

 
9+400 

    
0,2 

   
9+800  0,3       
10+550 

 
0,3 

      
10+800 

      
0,3 

 
11+250 0,1 

   
0,1 

 
0,1 

 
11+300 

 
0,3 

      
11+450 

  
1,3 

     
13+050 

     
0,1 

  
13+150 

 
0,3 

      
13+560 

 
0,3 

      
13+950 

 
0,3 

      
14+300 

 
0,2 

      
14+750 0,1 

       
14+900 0,35 

  
0,3 

 
0,35 

 
0,1 

Długość 
suma: 

0,83 2,6 1,3 0,4 0,58 0,73 0,78 0,1 

 

 

Tabela 3. Przebudowa urz ądzeń infrastruktury technicznej – wariant IVA 

Km 
n.n. SN NN2*400 St KS TKM TN w160,110 w90,60 
*90 *90 *770 *50 *220 *150 *110 *480 *436 

Energetyka Telekomunikacja Wodociągi 
0+700 

    
0,1 0,1 0,1 

  1+100 0,1 
        2+200 0,14 
     

0,14 0,14 
 5+850 

 
0,45 

       7+600 
 

0,3 
       7+850 0,18 

    
0,18 0,18 0,18 

 9+850 
     

0,17 
   10+200 

 
0,3 

       10+950 
 

0,35 
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11+150 
       

0,3 
 11+700 0,1 

  
1 

 
0,1 

 
0,1 

 11+750 
 

0,3 
       11+850 

  
1,3 

      13+500 
      

0,09 
  13+450 

 
0,3 

       13+600 
 

0,3 
    

0,2 0,2 
 13+800 

      
0,16 0,16 

 14+000 
 

0,48 
       14+300 

 
0,2 

       14+750 0,1 
        15+900 0,35 
   

0,3 
 

0,35 
 

0,1 
Długość 
suma: 0,97 2,98 1,3 1 0,4 0,55 1,22 1,08 0,1 

 

 

Tabela 4. Przebudowa urz ądzeń infrastruktury technicznej – wariant V 

Km 
n.n. eNN SN NN2*400 KS TKM TN w160,110 w90,60 K200 
*90 *90 *90 *770 *220 *150 *110 *480 *436 *1075 

Energetyka Telekomunikacja Wodociągi 
0+650 

    
0,05 0,05 0,05 

   1+050 0,15 
         4+600 0,3 
    

0,3 
  

0,3 
 4+700 

  
0,3 

       5+250 
  

0,3 
       7+050 

  
0,4 

       7+250 0,3 
   

0,3 0,3 
 

0,3 
  8+500 0,3 

    
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

9+400 
    

0,1 
    

0,1 
9+900 

  
0,3 

       10+000 
 

0,3 
   

0,3 
 

0,3 
  11+200 0,3 

    
0,3 

 
0,3 

  11+900 
  

0,3 
       12+200 

   
1,7 

      15+000 0,35 
   

0,3 
 

0,35 
 

0,1 
 Długość 

suma: 1,7 0,3 1,6 1,7 0,75 1,55 0,4 1,2 0,4 0,4 
 

 

Tabela 5. Przebudowa urz ądzeń infrastruktury technicznej – wariant VI 

Km 
n.n. SN NN2*400 KS TKM TN w160,110 w90,60 
*90 *90 *770 *220 *150 *110 *480 *436 

Energetyka Telekomunikacja Wodociągi 
1+100 0,1 

       2+000 
   

0,2 0,2 0,2 
  2+300 0,1 

    
0,1 0,1 

 3+100 
    

0,15 
   5+150 

 
0,3 
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5+350 
 

0,3 
      5+900 0,1 

       6+050 
      

0,1 
 6+200 

 
0,3 

      7+000 0,1 
   

0,1 
 

0,1 
 7+650 0,3 

   
0,3 0,3 0,3 

 10+200 
    

0,2 
   10+900 

 
0,3 

      11+480 
 

0,3 
      11+700 

      
0,3 

 12+200 0,1 
   

0,1 
 

0,1 
 12+300 

 
0,3 

      12+400 
  

1,3 
     14+000 

     
0,1 

  14+150 
 

0,3 
      14+400 

 
0,3 

      14+900 
 

0,3 
      14+900 

 
0,2 

      15+250 0,1 
       15+440 0,35 
  

0,3 
 

0,35 
 

0,1 
Długość 
suma: 1,25 2,9 1,3 0,5 1,05 1,05 1 0,1 

 

Tabela 6. Przebudowa urz ądzeń infrastruktury technicznej – wariant VII 

Km 
n.n. eNN SN NN2*400 KS TKM TN w160,110 w90,60 
*90 *90 *90 *770 *220 *150 *110 *480 *436 

Energetyka Telekomunikacja Wodociągi 
1+100 0,1 

        2+000 
    

0,3 
 

0,3 0,3 
 2+300 0,1 

     
0,1 

 
0,1 

3+100 
      

0,2 
  3+750 

  
0,5 

      5+000 0,1 
      

0,1 
 5+100 1,3 

   
1,3 

  
1,3 

 6+900 
  

0,67 
      7+900 

  
0,3 

      8+600 0,15 
    

0,15 0,15 0,15 
 10+400 

  
0,45 

   
0,1 

  11+300 
      

0,2 
  11+550 0,1 

    
0,1 

 
0,1 

 11+800 
  

0,3 
      12+100 

  
0,35 

      12+400 
   

0,73 
     13+500 

  
0,3 

      13+800 
      

0,1 
  14+600 

  
0,3 

      14+900 0,1 
        15+300 0,4 
     

0,4 0,4 
 Długość 

suma: 2,35 0 3,17 0,73 1,6 0,25 1,55 2,35 0,1 
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2.3. ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH  

 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi 

krajowej nr 72. 

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w ramy szeregu, wymienionych poniżej, dokumentów 

strategicznych, takich jak: 

 

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011 - 2015  

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 jest dokumentem programowym 

w sektorze infrastruktury dróg krajowych.  

PBDK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła niezbędnego 

finansowania oraz listę zadań do realizacji. Uwzględnia on: 

• aktualny poziom możliwości finansowych państwa, 

• stan zaawansowania procesu przygotowawczego w inwestycjach oraz 

• skutek przyspieszenia realizacji inwestycji drogowych z lat 2008 – 2010. 

Program jest zgodny również z dokumentami uszczegóławiającymi sposoby osiągania celów 

określonych w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 oraz w Narodowych 

Strategicznych Ramach Odniesienia: Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

a także Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 

Efektem rozwoju i poprawy jakości sieci dróg krajowych jest zmniejszenie liczby odcinków 

dróg w stanie złym na korzyść odcinków w stanie dobrym. 

Głównym celem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest wzmocnienie 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Z punktu widzenia transportu 

najistotniejsza jest spójność terytorialna oznaczająca integrację systemów transportowych 

państw członkowskich. Stworzenie europejskiego systemu transportowego jest warunkiem 

pełnego czerpania przez obywateli i przedsiębiorców z korzyści wynikających z ustanowienia 

przestrzeni gospodarczej bez granic wewnętrznych. Integracja systemów transportowych 

państw członkowskich realizowana jest przez rozwój transeuropejskich sieci TEN-T 

utworzonych z najważniejszych ciągów komunikacyjnych krajowych sieci transportowych. 

Drogowa Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T obejmuje w Polsce 4816 km dróg. Są 

to głównie szlaki drogowe w kraju, na których występuje największe obciążenie ruchem 

tranzytowym. Dlatego też w latach 2011 – 2015 planuje się przygotowanie i realizację 

najważniejszych inwestycji drogowych w następujących ciągach: drogi ekspresowej S61, 

autostrady A2, A4 i A1. 

Planowane pozostałe cele w zakresie rozwoju dróg krajowych to: 

• Stworzenie sieci autostrad o łącznej długości około 810,4 km, 

• Stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km, 
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• Budowa 26 obwodnic drogowych miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu 

tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową; 

łączna długość obwodnic 203 km, 

• Przebudowa odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu 

w ramach programu „Drogi Zaufania”’, 

• Poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych. 

Inwestycje ujęte w Programie realizowane będą z uwzględnieniem nadrzędnego celu jakim 

jest poprawa warunków życia człowieka oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne, w tym zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i szlaków 

migracyjnych zwierząt, a także na obszary chronione poprzez zachowanie siedlisk roślin 

i zwierząt gatunków chronionych, siedlisk przyrodniczych na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz 

aktów prawa międzynarodowego, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, m.in. Konwencji 

Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Konwencji Ramsarskiej. 

 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015  

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety rozwoju społeczno - gospodarczego Polski oraz warunki, które 

powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za 

najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą 

działania państwa. Strategia Rozwoju Kraju nadaje priorytet działaniom, jakie będą 

podejmowane w latach 2007-2015. Jako jednym z priorytetów zapisano rozbudowę 

infrastruktury technicznej i społecznej, której założeniem jest, aby mieszkańcy kraju 

i przedsiębiorcy mogli korzystać z funkcjonalnej i efektywnej oraz właściwie rozwiniętej 

technicznej infrastruktury transportowej, społecznej i z zakresu ochrony środowiska. Dotyczy 

to przede wszystkim infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu lotniczego oraz 

morskiego, infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i mieszkaniowej oraz sportowo - 

rekreacyjnej. 

Najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie 

głównego celu SRK to: 

• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

• Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

• Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 

• Rozwój obszarów wiejskich, 

• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
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Planowane przedsięwzięcie stanowi realizację punktu dotyczącego poprawy stanu 

infrastruktury technicznej i społecznej, którego priorytetem będzie zapewnienie dostępności 

komunikacyjnej Polski, jej regionów, a w szczególności głównych ośrodków gospodarczych.  

 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 200 7 – 2020 

Podstawowym dokumentem realizacji polityki regionalnej województwa łódzkiego jest 

Strategia Rozwoju Województwa na lata 2007-2020. Celem podstawowym tej strategii jest 

podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy 

jako obszaru sprzyjającego zamieszkaniu ludzi i gospodarce oraz dążeniu do budowy 

wewnętrznej spójności regionu przy zachowaniu różnorodności jego miejsc, wykorzystując 

atut centralnego położenia regionu. Realizacja pożądanych w/w przemian przy aktualnym 

stanie i tendencjach rozwojowych regionu, wymagać będzie rozwiązania wielu problemów. 

Problemy te zidentyfikowano w trzech strategicznych dla województwa strefach: 

• Społecznej, w której głównym celem jest wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego 

województwa, 

• Ekonomicznej, w której celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki 

województwa, 

• Funkcjonalno – przestrzennej, w której głównym celem jest stworzenie rzeczywistego 

regionu społeczno – ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturalną 

i gospodarczą. 

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do drugiej strefy działań tj. poprawa pozycji 

konkurencyjnej gospodarki województwa. Priorytetowe kierunki działań w tym zakresie to: 

• zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej 

i informacyjnej, 

• tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej, 

• stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów miejskich regionu, 

• tworzenie w kraju i zagranicą wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla 

zamieszkania, inwestowania i współpracy. 

Rozwój infrastruktury transportowej to pierwsze zadanie priorytetowe w poprawie pozycji 

konkurencyjnej gospodarki województwa, dlatego szczególnie temu zagadnieniu nadano tak 

ważną rolę. Województwo łódzkie ma bardzo dobre strategiczne położenie w centrum kraju. 

Atut ten będzie dodatkowo wzmocniony przebiegiem planowanych tras autostrad, dróg 

ekspresowych i szybkiej kolei. Korzyści, jakie daje położenie nie są jednak dostatecznie 

wykorzystane. Z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej centrum województwa 

łódzkiego od lat zajmuje dość odległe miejsce. W programach rozwoju Unii Europejskiej 

dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i komunikacyjna nadaje regionom wysoką 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

35 

rangę. Problemem województwa łódzkiego jest ogólne opóźnienie przebudowy i rozbudowy 

układu komunikacyjnego, brak dobrych powiązań zewnętrznych. Z tego powodu bardzo 

szczegółowo opisano w strategii cele jakie powinny być realizowane w tym zakresie.  

Główne zadania zmierzające do realizacji celów w zakresie infrastruktury drogowej to: 

• starania o przyspieszenie realizacji planowanych autostrad przechodzących przez obszar 

województwa, 

• rozbudowa i modernizacja dróg integrujących region z układem autostrad, 

• budowa dróg regionalnych, 

• modernizacja istniejącego układu drogowego, zwłaszcza dróg krajowych o wysokim 

natężeniu ruchu kołowego zgodnie z „Koncepcją programu rozwoju sieci drogowej do 

roku 2015” z uwzględnieniem dróg krajowych i wojewódzkich, 

Spodziewane efekty to: 

• podniesienie atrakcyjności ofert lokalizacyjnych, szczególnie dla inwestorów 

zewnętrznych, poprzez poprawę dostępności regionu i jego większe otwarcie na 

zewnątrz, 

• poprawa warunków życia, 

• poprawa efektywności gospodarowania, 

• większa wewnętrzna spójność regionu.  

 

POLITYKA TRANSPORTOWA PA ŃSTWA NA LATA 2006 - 2025  

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025 stanowi dokument, w którym 

uwzględniono warunki wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Konsekwencjami wstąpienia Polski do Unii Europejskiej są między innymi: 

• zmiana uwarunkowań prawnych, w których działa sektor transportu, 

• możliwość pozyskiwania znacznych środków finansowych, wspierających rozwój sektora 

transportu na zasadach pełnej integracji z systemem Unii, 

• ułatwienie wymiany osób i towarów pomiędzy krajami w ramach otwartego, wolnego 

i niedyskryminacyjnego rynku. 

W dokumencie PTP sformułowane zostały cele rozwojowe oraz wskazane zostały sposoby 

ich osiągania, zarówno w układzie zintegrowanym, jak i dla poszczególnych gałęzi 

transportu. Uwzględniono także związki transportu z innymi sektorami gospodarki we 

wszystkich skalach: międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej.  

Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje sie zdecydowaną poprawą jakości 

systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

albowiem jakość systemu transportowego jest jednym z kluczowych czynników, 

decydujących o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów.  
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Cel polityki transportowej, zostanie osiągnięty przez skoncentrowanie się na realizacji 

następujących sześciu celów szczegółowych: 

Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy 

warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki. 

Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako kluczowy instrument rozwoju 

gospodarczego. 

Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego. 

Cel 4: Integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym. 

Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków 

i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy 

bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków. 

Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia. 

Planowana obwodnica Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 stanowi realizację powyższych 

celów polityki transportowej. 

W odniesieniu do infrastruktury drogowej, w najbliższym okresie zadania w zakresie rozwoju 

podstawowej sieci drogowej będą koncentrować się na: 

• budowie wybranych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, 

• programie wzmocnień konstrukcji nawierzchni dróg, 

• likwidacji zaległości w utrzymaniu istniejącej sieci drogowej, 

• programie budowy obejść miejscowości, z zachowaniem dbałości o ochronę tych obejść 

przed nową zabudową, 

• przebudowie odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym 

uruchomienie programu uspokojenia ruchu na przejściach dróg przez małe miejscowości 

oraz na jednopoziomowych skrzyżowaniach z koleją (przejazdy), 

• poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu źródłowo-

docelowego w obszarach metropolitarnych i dużych miastach. 

 

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU  

Strategia Rozwoju Transportu (SRT) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, 

który stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami 

strategicznymi. Istotą SRT jest wskazanie celów oraz nakreślenie kierunków rozwoju 

transportu tak, aby etapowo do 2030r. możliwe było osiągnięcie celów założonych 

w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju (SRK 2020). Transport stanowi jeden z najistotniejszych czynników wpływających na 

rozwój gospodarczy kraju, a dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia 

spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju. 
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Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej 

oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego 

poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu 

transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym. 

Główny cel Strategii Rozwoju Transportu odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego 

systemu transportowego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową (cel strategiczny 

1), jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków 

transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych (cel strategiczny 2). 

Realizacja głównego celu transportowego w perspektywie do 2020 r. i dalszej wiąże się 

z realizacją pięciu celów szczegółowych właściwych dla każdej z gałęzi transportu: 

• Cel szczegółowy 1: stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, 

• Cel szczegółowy 2: poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem 

transportowym, 

• Cel szczegółowy 3: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych 

towarów, 

• Cel szczegółowy 4: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 

• Cel szczegółowy 5: zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych. 

Realizacja zamierzeń rozwojowych w zakresie infrastruktury transportowej będzie oparta na 

kilku fundamentalnych zasadach: 

• kontynuacji – mając na względzie konieczność zachowania ciągłości prac planistycznych 

- dużych, wieloletnich projektów ujętych w aktach prawnych i programach sektorowych, 

z okresowym uwzględnianiem nowych uwarunkowań realizacyjnych; 

• pragmatycznym programowaniu zakresu i harmonogramu nowych inwestycji 

infrastrukturalnych w świetle istniejących uwarunkowań finansowych; 

• dążeniu do maksymalnej absorpcji funduszy Unii Europejskiej (również w kolejnej 

perspektywie finansowej), możliwych do wykorzystania na działania przewidziane w SRT; 

• dalszej eliminacji barier utrudniających i opóźniających realizację projektów 

inwestycyjnych; 

• szerokiej informacji i konsultacji społecznych programów inwestycji infrastrukturalnych, 

w tym upowszechnianie aktualizowanych na bieżąco materiałów kartograficznych 

i statystycznych; 

• wypracowaniu optymalnego modelu finansowego, niezbędnego do realizacji celów SRT. 

Poniżej wymienione zostały priorytetowe kierunki interwencji w zakresie modernizacji 

i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury: 
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• Rozwój sprawnych i multimodalnych połączeń Warszawy z wszystkimi miastami 

wojewódzkimi i siecią europejską; 

• Rozwój efektywnych połączeń transportowych miast wojewódzkich z najważniejszymi 

ośrodkami miejskimi w kraju i w relacjach europejskich; 

• Rozwijanie wewnętrznego systemu transportowego obszarów funkcjonalnych miast 

(FUA) i jego integracja (m.in. bezkolizyjne skrzyżowania, obwodnice, transport 

publiczny); 

• Rozwijanie połączeń transportowych między ośrodkami subregionalnymi i obszarami 

wiejskimi, a ośrodkami miejskimi i wojewódzkimi oraz poprawa połączeń lokalnych; 

• Wzmacnianie powiązań transportowych zapewniających dostęp z miast wojewódzkich do 

obszarów o specyficznych walorach i potencjałach rozwojowych (turystyka, przemysł, 

kultura, środowisko itp.); 

• Wzmacnianie połączeń transportowych Polski Wschodniej z obszarami o większych 

perspektywach rozwojowych; 

• Rozwijanie połączeń transportowych usprawniających komunikację z obszarów 

przygranicznych do ośrodków wzrostu i miejsc pracy oraz w szczególności na obszarach 

położonych wzdłuż zewnętrznych granic UE, rozbudowa sieci połączeń transgranicznych; 

• Rozwijanie i integrowanie systemów transportu publicznego poprzez m.in. tworzenie 

infrastruktury węzłów przesiadkowych transportu kołowego i kolejowego w celu poprawy 

wahadłowej mobilności przestrzennej na poziomie lokalnym i regionalnym; 

• Rozwój i budowa infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• Rezerwacja terenów pod potencjalne inwestycje infrastrukturalne, które mogą być 

przedmiotem planowania strategicznego po 2020 r. 

 

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013 – 2020 – 

Krajowa Rada Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, czerwiec 2013r.  

Prognozy demograficzne i motoryzacji w Polsce wskazują, że w latach 2011 - 2020 liczba 

mieszkańców może zmniejszyć się o 1 - 4%, liczba pojazdów może wzrosnąć o dalsze 15 - 

25% tj. osiągnąć 30 mln pojazdów, ruchliwość mieszkańców może wzrosnąć o 30 - 35%. 

Stagnacja lub ograniczenie działań prewencyjnych w najbliższych latach może doprowadzić 

do zatrzymania tendencji spadkowej liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Szacuje się, że 

w takim przypadku do roku 2020 w wypadkach drogowych może zginąć ponad 40 tys. osób, 

a ponad 0,5 mln osób może być rannych. Straty materialne i społeczne tych zdarzeń 

drogowych mogą sięgnąć kwoty 225 mld zł. Konieczne jest zatem podjęcie skutecznych 

i efektywnych działań na rzecz ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. 
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Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie głównych problemów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: 

• Ochrona pieszych uczestników ruchu drogowego, 

• Kształtowanie jazdy z bezpieczną prędkością, 

• Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, 

• Dostosowanie infrastruktury drogowej do podstawowych standardów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

• Promowanie i eksploatacja bezpiecznych pojazdów, 

• Rozwój systemu ratownictwa na drogach, 

• Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, jako bazy do 

skutecznego rozwiązania zidentyfikowanych powyżej problemów. 

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 powstał w kontekście 

obowiązujących, przyjętych i planowanych innych programów i strategii – zarówno 

międzynarodowych (ONZ i UE), jak i krajowych. Program na lata 2013 - 2020 kontynuuje 

dalekosiężną Wizję ZERO przyjętą w poprzednich krajowych programach bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Wizja ta została zapoczątkowana z sukcesami w Szwecji, a następnie 

była rozwijana przez inne kraje, wychodząc m.in. z założenia, że ludzkie życie i zdrowie jest 

ważniejsze od prawa do przemieszczania się i innych celów systemu transportu drogowego. 

Wizja ZERO zakłada dążenie do zmniejszenia liczby zabitych w ruchu drogowym do zera. 

System transportu drogowego ma zapewnić realizację prawa człowieka do przemieszczania 

się, ale odbywać się to powinno w sposób bezpieczny. Śmierć czy obrażenia nie mogą być 

postrzegane jako nieunikniony koszt mobilności. Podjęcie wyzwania jakim jest Wizja ZERO 

wymaga umiejętnego, całościowego wykorzystania efektu oddziaływania na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego takich czynników jak: 

• edukacja i szkolenie użytkowników dróg, 

• dyscyplina w przestrzeganiu ustanowionych reguł oraz nieuniknione konsekwencje 

ich łamania, 

• prędkość poruszania się po drodze, 

• standardy bezpieczeństwa zapewnione przez pojazdy, 

• projektowanie oraz modernizowanie dróg wraz z ich otoczeniem. 

Program zakłada, że efektem do osiągnięcia nie jest wyłącznie minimalizowanie liczby 

wypadków, ale zapewnienie, że gdy dochodzi do wypadku, jego skutki nie będą śmiertelne. 

Wizja ta jest realizacją dalekosiężnego celu Unii Europejskiej, która jako światowy lider 

bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu pragnie by w 2050 roku liczba zabitych 

zbliżyła się do zera. 
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Jako krok w kierunku realizacji wieloletniej wizji przyjęto dwa główne cele do osiągnięcia do 

2020r.: 

• Zabici – ograniczyć roczną liczbę zabitych o co najmniej 50% do 2020 roku; Cel ten 

powinien być osiągnięty względem roku 2010 – oznacza to nie więcej niż 2 000 

zabitych w roku 2020, 

• Ciężko ranni – ograniczyć roczną liczbę ciężko rannych o co najmniej 40% do 2020 

roku; Cel ten powinien być osiągnięty względem roku 2010 – oznacza to nie więcej 

niż 6 900 ciężko rannych w roku 2020. 

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i jego struktura 

interwencji opiera się na następujących pięciu filarach: 

• bezpieczne zachowania uczestników ruchu, 

• bezpieczna infrastruktura drogowa, 

• bezpieczna prędkość, 

• bezpieczne pojazdy, 

• system ratownictwa i pomocy medycznej. 

W każdym filarze, na podstawie diagnozy istniejącego stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, wyróżniono kierunki działań priorytetowych (priorytety) będące 

odzwierciedleniem podstawowych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 

i uwarunkowań ich realizacji. Natomiast, każdy priorytet jest zbiorem działań min. w zakresie 

Inżynierii rozumianej jako rozwiązania techniczne obejmującej sieć drogową, która podnosi 

bezpieczeństwo dróg i sprawia, że drogi „wybaczają” ludzkie błędy. 

 

2.4. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILO ŚCI ZANIECZYSZCZEŃ, WYNIKAJĄCE 
Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA  

 Przewidywane wielkości emisji, wywołane eksploatacją planowanej obwodnicy Brzezin 

w ciągu drogi krajowej nr 72 zostały szczegółowo omówione w rozdziale 8. Ograniczenie 

wpływu tych emisji na środowisko, w trakcie eksploatacji, wiązać się będzie 

z wprowadzeniem urządzeń zabezpieczających środowisko szczegółowo opisanych 

w rozdziale 10. 

3. OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJ ĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA  

3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO – PRZYRODNICZE 

 Omawiany obszar znajduje się w środkowej części Polski w województwie łódzkim 

i obejmuje tereny: miasta i gminy Brzeziny, gminy Nowosolna oraz gminy Rogów. 
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Według podziału regionalnego Polski dokonanego przez J. Kondrackiego (1998) 

rozpatrywany teren położony jest w obrębie mezoregionu Wzniesie ń Łódzkich (318.82). 

Wzniesienia Łódzkie  przedstawiają się jako wyżynny półwysep wysokości ponad 250 m 

n.p.m., wznoszący się około 100 m nad sąsiednimi równinami: Łowicko – Błońską na 

północy i Łaską na zachodzie, ale są one zbudowane z luźnych utworów czwartorzędowych 

– piasków i glin, wobec tego zaliczono je do makroregionu Wzniesień 

Południowomazowieckich. Najwyższe miejsce (284 m) znajduje się na wschód od Łodzi 

w pobliżu granicy miasta: dalej ku wschodowi teren obniża się stopniowo ku dolinie Rawki, 

która oddziela Wzniesienia Łódzkie od Wysoczyzny Rawskiej. Na południu Wzniesienia 

Łódzkie sąsiadują z podobnie wysoką Wysoczyzną Bełchatowską oraz Równiną Piotrowską, 

od których dzieli je obniżenie górnej Wolborki. Na wzniesieniach Łódzkich ma swoje źródło 

Ner i jego dopływy, należące do dorzecza Warty oraz Bzura i jej dopływy: Moszczenica, 

Mroga i Skierniewka. Obfitość wód źródlanych była jednym z powodów lokalizacji pierwszych 

manufaktur tkackich w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Wzniesienia Łódzkie podczas 

zlodowacenia warciańskiego dzieliły dwa lody lodowca skandynawskiego, z których jeden 

sięgał na południe po okolice Częstochowy, a drugi stacjonował na północ od doliny Pilicy. 

Region zajmuje powierzchnię około 1680 km2. Formy terenu uległy znacznemu 

przekształceniu w klimacie peryglacjalnym zlodowacenia wiślańskiego. Wzniesienia są 

krainą przeważnie rolniczą, ale w okolicach Łodzi oraz Brzezin utworzono kilka rezerwatów 

leśnych. W Łodzi rezerwatem jest „Polesie Konstantynowskie”, obejmujące wielogatunkowy 

las z jodłą na granicy jej zasięgu północnego. W okolicach Brzezin są to rezerwaty: „Doliska” 

– las mieszany z jodłą, „Zimna Woda” – las dębowo – sosnowy, „Wiączyń” – las mieszany 

z bukiem, jodłą i świerkiem, „Popień”; w gminie Łyszkowice „Bukowiec”, w gminie Żabia 

„Skulski Las” – kompleks lasów liściastych, w gminie Maków „Źródła Borówki”, w gminie 

Koluszki „Gałków” – las bukowo – jodłowy, w gminie Rokiciny „Łaznów” – grąd z jodłą i bór 

mieszany, „Górki” – stanowisko zimoziołu północnego, w okolicach Zgierza „Dąbrowa 

Grotnicka”, pod Strykowem „Struga Dobieszkowska”. Projektowane jest utworzenie Parku 

Krajobrazowego w dorzeczu górnej Moszczenicy. 

Miasto Brzeziny  znajduje się w centralnej części województwa łódzkiego, w zasięgu 

podmiejskiego pasma urbanizacji Aglomeracji Łódzkiej (odległość Brzezin od Łodzi wynosi 

20 km). 

Powierzchnia miasta wynosi łącznie 2144 ha (wg danych WUS Brzeziny), z czego użytki 

rolne stanowią prawie 80 % powierzchni użytkowanych gruntów. Lasy stanowią zaledwie 

1,8 % powierzchni miasta. Tereny zabudowane, tereny pod drogami oraz tereny inne (w tym 

nieużytki) stanowią 18 % powierzchni miasta. Wskaźniki te plasują miasto na poziomie miast 

o bardzo dużym procentowym udziale użytków rolnych, co jednak w przypadku Brzezin nie 

świadczy o rozproszonej zabudowie.  
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Gęstość zaludnienia w obszarze miasta wynosi 599 osób/km2 (stan na 2000 r.) i jest jedną 

z niższych wartości w kraju oraz w województwie łódzkim, porównywalną (w grupie 

najbliższych miast) ze Strykowem.  

Miasto Brzeziny posiada zwartą zabudowę miejską (zainwestowaną głównie w okresie XIX 

i XX w.), przeciwstawioną rozległym terenom otwartym otoczenia, włączonym 

administracyjnie do miasta. Miasto stanowi ukształtowany historycznie ośrodek przemysłowy, 

wyspecjalizowany w przemyśle lekkim oraz ośrodek obsługi miejskiej i gminnej 

oddziaływujący na otoczenie w wymiarze subregionalnym, tj. w zasięgu dawnego powiatu 

brzezińskiego.  

 

Fot. 1 Zabudowa miasta Brzeziny występująca w sąsiedztwie przebiegu istniejącej drogi nr 72 

 

W zakresie związków z otoczeniem obszar miasta Brzeziny wykazuje silne związki 

funkcjonalne z ośrodkami wzrostu położonymi zewnętrznie w stosunku do miasta, 

a zwłaszcza z terenem Aglomeracji Łódzkiej.  

W XX w. w rozwoju miasta wykształciły się oprócz silnych związków z Łodzią również silne 

związki z Koluszkami, jako węzłem kolejowym i miastem przemysłowym, w którym 

zatrudnienie znajdowali głównie mężczyźni, kobiety zaś – w Brzezinach. Brzeziny są również 

ośrodkiem obsługi rolnictwa, zaś żyzne gleby południowej części miasta stanowią 

kontynuację kompleksu gleb chronionych, występującego w obrębie gminy.  
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Fot. 2 Panorama miasta Brzeziny 

Przestrzenne związki gospodarcze z otoczeniem tworzą, oprócz związków w zakresie rynku 

pracy i zależności kooperacyjnych, istniejące drogi i powiązanie infrastrukturalne, przede 

wszystkim droga krajowa nr 72, drogi wojewódzkie oraz powiązania ekologiczne związane 

z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego. Są to:  

• powiązanie poprzez drogę krajową nr 72 Łódź - Rawa Mazowiecka - Warszawa 

(dojazd do Warszawy drogą krajową nr 8) zwłaszcza w zakresie dojazdów do pracy 

do Łodzi oraz do rynków zbytu w Łodzi i w rejonie Warszawy; 

• powiązanie poprzez drogi wojewódzkie z sąsiednimi miastami i węzłami 

komunikacyjnymi:  

- drogą nr 715 z Koluszkami, 

- drogą nr 708 ze Strykowem i drogą krajową nr 71 oraz północnym pasmem 

aglomeracji Łodzi, 

- drogą nr 704 z Łowiczem, a następnie drogą krajową nr 2 z północnym 

pasmem aglomeracji Warszawy. 

 
Fot. 3 Droga wojewódzka nr 715, widok na miejsce skrzyżowania z projektowanymi wariantami IV, IVA i VI 
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W skali subregionalnej i lokalnej powiązania tworzą drogi powiatowe, z których 

najważniejsze jest powiązanie drogą nr 2912E z Andrespolem (odległość do Andrespola 

około 12 km) oraz południowym pasmem aglomeracji Łodzi, a także Rzgowem i Tuszynem. 

Powiązania infrastrukturalne  tworzone są poprzez powiązania z międzynarodowymi 

sieciami telekomunikacyjnymi oraz z sieciami zaopatrzenia w energię elektryczną z GPZ 

Koluszki. Obszar obsługi miejskimi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej 

obejmuje sąsiednie miejscowości, a dotyczy zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem 

komunalnego ujęcia wody i stacji uzdatniania, utylizacji ścieków z wykorzystaniem zlewni 

przy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz utylizacji odpadów stałych, z wykorzystaniem 

istniejącego wysypiska w Brzezinach.  

 
Fot. 4 Wysypisko Miejskie w Brzezinach, stanowiące ogniwo w powiązaniach infrastrukturalnych 

 

W zakresie powi ązań ekologicznych  najistotniejsze są związki miasta z otaczającymi je 

obszarami prawnie chronionymi. Powiązania te realizowane są poprzez: 

• dolinę Mrożycy wraz z dolinkami bocznymi z Parkiem Krajobrazowym „Wzniesień 

Łódzkich” i Zespołem Przyrodniczo - Krajobrazowym „Górnej Mrożycy”, 

• tereny otwarte w południowej i wschodniej części miasta z doliną rzeki Mrogi 

i Zespołem Przyrodniczo - Krajobrazowym „Dolina Mrogi” oraz Obszarem 

Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”.  

Istotne są również powiązania w zakresie obszarów chronionych zasobów wód podziemnych 

OWO i ONO (w obszarze Brzeziny- Koluszki - Eminów), związanych z położeniem obszaru 

miasta w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – tj. zbiornika „Koluszki - 

Tomaszów" oraz „Brzeziny - Lipce Reymontowskie".  

Oddziaływanie Brzezin jako historycznego ośrodka miejskiego na otoczenie znajduje wyraz 

w powiązaniach kulturowych, zwłaszcza w zakresie budownictwa i sztuki ludowej, z terenem 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

45 

sąsiednich gmin (Dmosin, Jeżów, Rogów) i dawnych historycznych miast, jak: Jeżów, Ujazd 

i Stryków. 

3.2. BUDOWA GEOLOGICZNA , WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE , GLEBY 

■ Morfologia i hydrografia 

 Według podziału fizjograficznego (J. Kondracki 1998 r.) projektowana obwodnica 

przebiegać będzie przez mezoregion Wzniesienia Łódzkie (Wy żyna Łódzka)  

wchodzących w skład makroregionu Wzniesie ń Południowomazowieckich . Wzniesienia 

Łódzkie to generalnie obszar wzgórz moren czołowych porozcinanych dolinami rzecznymi 

i licznymi suchymi dolinkami. Przedmiotowy teren to obszar wzgórz morenowych, które 

uległy zdenudowaniu, tworząc wysoczyznę morenową zdenudowaną z licznymi 

zagłębieniami wytopiskowymi, którymi obecnie płyną rzeki: Moszczenica, Mrożyca i Mroga. 

W dolinach rzecznych powstały tarasy rzeczne o wysokości 2 - 3 m, a tam gdzie ich nie ma 

ukształtowały się długie stoki. Po stronie wschodniej Mrożycy rozciąga się rozległa dolina 

sandrowa z fragmentami wzgórz moren czołowych. W obrębie wzgórz rozciągających się 

około 0,5 km na SW od Brzezin znajduje się strefa źródliskowa rzeki Mrożycy, głównego 

cieku powierzchniowego o charakterze drenującym. Projektowana obwodnica w wariancie V 

przecina dwukrotnie rzekę Mrożycę w km 6+843 oraz w km 10+319, również w wariancie VII 

projektowana droga przecina rzekę Mrożycę km 4+857 oraz km 7+554. Wszystkie warianty 

przecinają bezimienny okresowy ciek – dopływ rzeki Mrogi w następujących miejscach: 

wariant IV - km 12+530, wariant IVA – km 12+953, wariant V – km 13+512, wariant VI – km 

13+493 oraz wariant VI – km 12+939. 

W rejonie południowych stoków góry Kontrewers położonej po stronie północno- zachodniej 

projektowanej obwodnicy w wariancie V w rejonie km 6+500 – 7+500 występują wysięki 

wody. 

Wariant IV: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie IV do około 4km stanowi 

wysoczyznę morenową łagodnie wznoszącą się od wysokości 227,81m npm (km 0+400) do 

235 m npm (km 1+900). Od km 4+000 do km 8+250 to równina wodnolodowcowa, z lokalnie 

występującymi pagórkami. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 222,90 m npm 

(km 7+600) do 235,0 m npm (km 5+300). Od km 8+250 do km 10+350 rozciąga się równina 

morenowa, falista, położona na rzędnych od 211,50 m npm (km 10+350) do 230,02 m npm 

(km 8+700). Od km 10+350 do km 10+900 to obszar doliny bezimiennego cieku. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 206,23 m npm (km 10+900) do 207,70 m 

npm (km 10+800). Od km 10+900 do km 12+400 projektowana droga będzie przebiegać 

przez równinę wodnolodowcową – sandrową. Powierzchnia terenu położona jest 

na rzędnych od 201,87m npm (km 12+400) do 211,48 m npm (km 11+400). Od km 12+400 
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do km 12+600 rozciąga się dolina bezimiennego cieku, lewostronnego dopływu rzeki Mrogi. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 200,62 m npm (km 12+600) do 200,99 m 

npm (km 12+500). Od km 12+600 do km 14+350 projektowana droga będzie przebiegać 

przez równinę wodnolodowcową – sandrową. Powierzchnia terenu położona jest na 

rzędnych od 200,42 m npm (km 14+300) do 202,61 m npm (km 13+300). Od km 14+350 do 

km 15+118 to obszar wzgórza moreny czołowej. Powierzchnia terenu położona jest na 

rzędnych od 189,49 m npm (km 15+118) do 201,07 m npm (km 14+700). 

Wariant IVA: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie IVA do około 1,35km stanowi 

wysoczyznę morenową łagodnie wznoszącą się od wysokości 228,75m npm (km 0+200) do 

236 m npm (km 1+300). Od km 1+350 do km 2+100 to równina wodnolodowcowa. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 236,25 m npm (km 1+400) do 243,38 m 

npm (km 2+000). Od km 2+100 do km 4+250 rozciąga się równina morenowa, falista, 

położona na rzędnych od 228,10 m npm (km 4+075) do 241,25 m npm (km 2+400). Od km 

4+250 do km 8+550 to równina wodnolodowcowa z lokalnie występującymi pagórkami. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 231,75 (km 4+550) do 235,0 m npm 

(km 5+550). Od km 8+550 do km 10+750 rozciąga się równina morenowa, falista, położona 

na rzędnych od 211,50 m npm (km 10+600) do 230,02 m npm (km 9+000). Od km 10+750 

do km 11+300 to obszar doliny bezimiennego cieku. Powierzchnia terenu położona jest 

na rzędnych od 206,23 m npm (km 11+150) do 207,70 m npm (km 11+050). Od km 11+300 

do km 12+800 projektowana droga będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – 

sandrową. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 201,87 m npm (km 12+650) do 

211,48m npm (km 11+650). Od km 12+800 do km 13+000 rozciąga się dolina bezimiennego 

cieku, lewostronnego dopływu rzeki Mrogi. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych 

od 200,62 m npm (km 12+600) do 200,99 m npm (km 12+500). Od km 13+000 do km 

14+750 projektowana droga będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – sandrową. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 200,42 m npm (km 14+550) do 202,61 m 

npm (km 13+550). Od km 14+750 do km 15+542 to obszar wzgórza moreny czołowej. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 189,49 m npm (km 15+542) do 201,07 m 

npm (km 14+950). 

Wariant V: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie V do około 4km stanowi 

wysoczyznę morenową łagodnie wznoszącą się od wysokości 227,81m npm (km 0+400) do 

235 m npm (km 1+900). Od km 4+000 do km 6+000 to równina wodnolodowcowa, której 

powierzchnia jest wyniesiona do rzędnych 227,50 (km 6+000) – 237,5 m npm (km 4+800). 

Od km 6+000 do km 8+500 rozciągają się wzgórza moren czołowych z najwyższym 

wzniesieniem o nazwie Góra Kontrewers, która położona jest po stronie północno - 
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zachodniej projektowanej obwodnicy. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych 

od 201,25 m npm (km 6+850) do 229,69 m npm (km 7+600). Przedmiotowy obszar na 

odcinku od km 6+800 do 6+900 przecięty jest suchą dolinką, której dno położone jest na 

rzędnych 205,75 – 208,61 m npm. Od km 8+500 do km 10+000 to obszar równiny 

wodnolodowcowej. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 190,20 (km 10+000) 

do 209,23npm (km 8+500). Od km 10+000 do km 10+600 przedmiotowy teren przecina 

dolina rzeki Mrożycy. Powierzchnia terenu wyniesiona jest do rzędnych od 182,50 

(km 10+200) do 192,79 m npm (km 10+600). Od km 10+600 do km 12+000 to obszar 

równiny wodnolodowcowej. Powierzchnia terenu wyniesiona jest do rzędnych od 199,36 m 

npm (km 12+000) do 220,62 m npm (km 11+000). Od km 12+000 do km 13+500 odcinek 

projektowanej trasy drogowej przebiega w granicach falistej wysoczyzny morenowej, której 

powierzchnia wznosi się do rzędnych 182,5 m npm (km 13+500) – 199,36 m npm 

(km 12+000). Od km 13+500 do km 13+650 to dolina bezimiennego cieku, lewostronnego 

dopływu rzeki Mrogi. Powierzchnia terenu wyniesiona jest do rzędnych od 182,50 m npm 

(km 13+500) do 187,00 m npm (km 13+650). Rozpoczynający się w km 13+650 odcinek 

o długości 1,1 km to równina wodnolodowcowa. Powierzchnia terenu wyniesiona jest do 

rzędnych od 187,00m npm (km 13+650) do 204,00 m npm (km 14+750). Od km 14+750 do 

km 15+350 rozciągają się wzgórza moren czołowych. Powierzchnia terenu wyniesiona jest 

do rzędnych od 189,49 (km 15+350) do 204,00 m npm (km 14+750). 

Wariant VI: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie VI do około 1,35km stanowi 

łagodną wysoczyznę morenową wznoszącą się od wysokości 228,75 m npm (km 0+200) do 

236 m npm (km 1+300). Od km 1+350 do km 3+000 to równina wodnolodowcowa, której 

powierzchnia jest wyniesiona do rzędnych 236,13 m npm (km 2+700) – 246,25 m npm 

(km 2+700). Następnie około 2,5 km odcinek projektowanej obwodnicy przebiegać będzie 

w granicach wysoczyzny morenowej, której powierzchnia terenu położona jest na rzędnych 

235,00 m npm (km 4+300) – 236,01 m npm (km 5+000).Od km 5+500 do km 8+400 

to równina wodnolodowcowa, z lokalnie występującymi pagórkami. Powierzchnia terenu 

położona jest na rzędnych od 230,47 m npm (km 7+300) do 236,01 m npm (km 5+660). 

Od km 8+400 do km 11+350 rozciąga się równina morenowa, falista, położona na rzędnych 

od 211,50m npm (km 11+350) do 230,02 m npm (km 9+700). Od km 11+350 do km 11+900 

to obszar doliny bezimiennego cieku. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych 

od 206,23 (km 11+900) do 207,70 m npm (km 11+800). Od km 11+900 do km 13+400 

projektowana droga będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – sandrową. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 201,87 m npm (km 13+400) do 211,48 m 

npm (km 12+400). Od km 13+400 do km 13+600 rozciąga się dolina bezimiennego cieku, 

lewostronnego dopływu rzeki Mrogi. Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych 
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od 200,62m npm (km 12+600) do 200,99 m npm (km 13+500). Od km 13+600 do km 15+350 

projektowana droga będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – sandrową. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 200,42 m npm (km 15+300) do 202,61 m 

npm (km 14+300). Od km 15+350 do km 16+081 to obszar wzgórza moreny czołowej. 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych od 189,49 m npm (km 15+542) do 201,07 m 

npm (km 15+950). 

Wariant VII: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie VII do około 1,35km stanowi 

fragment wysoczyzny morenowej łagodnie wznoszącej się do wysokości 228,75m npm 

(km 0+200) do 236 m npm (km 1+300). Od km 1+350 do km 3+000 to równina 

wodnolodowcowa, której powierzchnia jest wyniesiona do rzędnych 236,13m npm 

(km 2+700) – 246,25m npm (km 2+700). Dalszy odcinek, na długości ok. 1 km projektowanej 

drogi przebiegać będzie w obrębie wysoczyzny morenowej, która wyniesiona jest 

do rzędnych 242,94 m npm (km 3+000) – 228,46 m npm (km 4+000). Od km 4+000 do 

km 5+000 rozciąga się obniżenie dolinne, które łagodnie opada w kierunku wschodnim 

dochodząc od wysokości 228,46 m w km 4+000 do rzędnej 220,85 m npm w km 5+000. 

Kolejny 500 m fragment przedmiotowej drogi będzie biec po aktualnym śladzie drogi krajowej 

nr 72 położonej na rzędnych: od 220,09 do 220,85 m npm, która została wybudowana 

w obrębie równiny wodnolodowcowej. Od km 5+500 do km 7+100 rozciąga się wysoczyzna 

morenowa, wyniesiona do wysokości 198,53 (km 7+100) – 225,00 m npm (km 5+500). 

Od km 7+100 do km 7+500 to łagodna, równina wodnolodowcowa położona jest na rzędnych 

od 198,53 m npm (km 7+500) do 202,98 m npm w km 7+100. Od km 7+500 do km 7+700 

rozciąga się dolina rzeki Mrożycy, a powierzchnia terenu położona jest na rzędnej 197,50 m 

npm. Od km 7+700 do km 7+900 to łagodna, równina wodnolodowcowa położona jest na 

rzędnych od 198,53 m npm (km 7+500) do 202,98 m npm w km 7+100. Odcinek od 

km 7+900 do km 12+700 obejmuje wysoczyznę morenową z licznymi obniżeniami jak 

również pagórkami. Powierzchnia terenu wyniesiona jest do rzędnych od 200,15 m npm (km 

12+700) do 231,25 m npm (km 9+900). Od km 12+700 do km 13+100 rozciąga się 

zagłębienie dolinne położone na rzędnych od 198,75 m npm (km 12+939) do 201,66 m npm 

(km 13+100). Dalszy ok. 400 m odcinek to wysoczyzna falista, morenowa wyniesiona 

do rzędnych 201,66 m npm (km 13+100) – 206,25 m npm (km 13+500). Od km 13+500 do 

km 15+728 rozciąga się równina wodnolodowcowa –sandrowa. Powierzchnia terenu 

położona jest na rzędnych od 198,03 m npm (km 14+600) do 206,25 m npm (km 13+500). 

■ Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

 Pod względem geologicznym omawiany teren poło żony jest w odcinku rawskim, 

Antyklinorium Kujawskiego wchodz ącego w skład Paraantyklinorium 
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Środkowopolskiego . W obrębie przedmiotowego terenu głównym elementem tektonicznym 

jest antyklina Justynowa o promieniu 4 km i długości około 40 km. Oś antykliny ma kierunek 

NW – SE i zapada się pod niewielkim kątem w kierunku na NW. Podłoże stanowią utwory 

jury górnej – wapienie facji węglowej oksfordu z rozwiniętym systemem szczelin i spękań, co 

wskazuje na ich blokową budowę. Utwory jurajskie przykryte są około 100 m warstwą 

osadów kenozoicznych. Bezpośrednio na wapieniach jurajskich leżą płaty piasków, pyłów 

z węglem brunatnym miocenu i iły pliocenu. Miąższość powyższych utworów 

trzeciorzędowych wynosi od 6 do 18 m. Osady czwartorzędu zostały osadzone na 

zdenudowanej powierzchni trzeciorzędowej osiągając miąższość około 80 – 100 m. Osady 

czwartorzędu na przedmiotowym terenie reprezentowane są przez utwory plejstocenu 

i holocenu. Najstarszymi osadami są gliny zwałowe i piaski wodnolodowcowe zlodowacenia 

południowopolskiego. Powyżej zalega kompleks utworów zlodowaceń środkowopolskich, 

który reprezentowany jest przez następujące zespoły litologiczno - facjalne: 

• utwory morenowe wykształcone głównie jako gliny zwałowe( ggQ1p3, ggQ2p3) 

zwięzłe o miąższości od 2 do 13 m; 

• utwory wodnolodowcowe, dolne i górne nierozdzielone - żwiry i piaski (fgpQ2p3) 

różnoziarniste o miąższości dochodzącej do 3 – 13 m; 

• utwory moren czołowych – to piaski, żwiry miejscami gliny zwałowe (gcpzQ2p3) 

osiągające miąższości rzędu 10 m; 

• utwory deluwialne to głównie mułki i piaski (dpmQ) budujące dolne części stoków 

niekiedy wypełniają dna dolin rzecznych. Osiągają miąższość od kilku cm do kilku 

metrów. 

Holocen to utwory kompleksu mineralno - organicznego występujący w dolinach rzecznych, 

zagłębieniach bezodpływowych, a wykształcony jest jako piaski mułkowate (nQh) 

z domieszką części organicznych zalegające w warstwach o miąższości około 1,5 

podścielone około 1 m warstwą mułków kwarcowych i piasków mułkowatych, (fpQh) 

z częściami organicznymi. 

Według „Mapy hydrogeologicznej Polski” ark. Łódź w skali 1:200 000 przedmiotowy teren 

położony jest w Regionie: Kutnowsko - Tomaszewskim, gdzie wyst ępują wody 

szczelinowe i porowe w utworach mezozoiku i kenozoi ku. 

Użytkowe poziomy wodonośne występują w utworach: 

• górnej jury: wapieniach, które są spękane i w których zachodzą procesy krasowe; 

• czwartorzędu: piaskach i żwirach. 

Podrzędnie w utworach piaszczystych trzeciorzędowych, miocenu. 
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Użytkowy poziom wodonośny w górnojurajskich wapieniach występuje na głębokości od 40 

do 120 m ppt i charakteryzuje się zwierciadłem napiętym. Wydajność pojedynczego ujęcia 

wynosi od 30 do 200 m3/h. 

Użytkowy poziom wodonośny - czwartorzędowy - buduje wiele warstw wodonośnych, które 

wykształcone są jako piaski i żwiry. Strop utworów wodonośnych na głębokości od kilku 

do 40 m ppt, punktowo do 80 m ppt. Zwierciadło wody swobodne, jak i napięte. Wydajność 

pojedynczego ujęcia wynosi 30-70 m3/h.  

Podrzędny poziom wodonośny w utworach piaszczystych trzeciorzędu (miocenu) występuje 

na głębokości od kilku do 40 m ppt. Zwierciadło wody przeważnie napięte. Zwierciadło wody 

przeważnie pod ciśnieniem na głębokości od 5 do ponad 80 m. Wydajność pojedynczego 

ujęcia w utworach triasu od 2 do 100 m3/h, natomiast w czwartorzędzie około 10 m3/h.  

W części południowej miasta Brzeziny zlokalizowane jest ujęcie komunalne dla miasta. Na 

ujęcie to składa się 5 studni. Dwie studnie ujmują wody czwartorzędowe, natomiast trzy 

ujmują wodę z utworów jury górnej tj. wapieni. Dla powyższego ujęcia komunalnego zostały 

w „Aneksie do dokumentacji hydrogeologicznej…” 2001 r. obliczone geologiczne granice 

stref ochronnych. Pierwsze zwierciadło wód występuje na głębokości od 1 do 10 m ppt. 

Wariant IV: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie VII do około 4,0km stanowi 

wysoczyznę morenową, którą budują gliny zwałowe o miąższości dochodzącej do około 

10 m podścielone piaskami różnoziarnistymi. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym na 

głębokości około 10 m ppt. W glinach piaszczystych mogą na różnych głębokościach 

występować sączenia wody. Od km 4+000 do km 8+250 to równina wodnolodowcowa, 

w której podłożu występują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej uzależnione 

jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 7+500 do km 

11+350 rozciąga się równina morenowa, falista, zbudowana z glin zwałowych występujących 

w 2 warstwach o miąższości od 5 do 10 m przedzielonych około 1 m warstwą piasku 

różnoziarnistego. Woda o zwierciadle napiętym na głębokości około 5 m ppt. W stropowej 

warstwie gliny mogą lokalnie występować sączenia wody. Od km 10+350 do km 10+900 

rozciąga się dolina bezimiennego cieku wypełniona do głębokości ok. 5 m piaskami 

i mułkami deluwialnymi podścielonymi glinami zwałowymi. Woda gruntowa o zwierciadle 

głównie swobodnym na głębokości ok. 1 -3 m ppt. Od km 10+900 do km 12+400 

projektowana droga będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – sandrową, którą 

budują piaski różnoziarniste podścielone glinami zwałowymi. Występowanie wody gruntowej 

uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 

12+400 do km 12+600 to obszar doliny bezimiennego cieku, lewostronnego dopływu rzeki 

Mrogi, która przepływa w tym rejonie i jest wypełniona mułkami, namułami i piaskami 

mułkowatymi, które leżą na glinie zwałowej. Woda gruntowa o zwierciadle głównie 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

51 

swobodnym na głębokości ok. 1 -3 m ppt. Od km 12+600 do km 14+350 projektowana droga 

będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – sandrową, którą budują piaski 

różnoziarniste podścielone glinami zwałowymi. Występowanie wody gruntowej uzależnione 

jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 14+350 

do km 15+118 to obszar wzgórza moreny czołowej, które budują piaski, żwiry i gliny 

zwałowe. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3 - 5 m. 

Wariant IVA: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie VII do około 1,35km stanowi 

wysoczyznę morenową, którą budują gliny zwałowe o miąższości dochodzącej do około 

10 m podścielone piaskami różnoziarnistymi. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym na 

głębokości około 10 m ppt. W glinach piaszczystych mogą na różnych głębokościach 

występować sączenia wody. Od km 1+350 do km 2+100 to równina wodnolodowcowa, 

w której podłożu występują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej uzależnione 

jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 2+100 do km 

4+250 rozciąga się równina morenowa, falista, zbudowana z glin zwałowych występujących 

w 2 warstwach o miąższości od 5 do 10 m przedzielonych około 1 m warstwą piasku 

różnoziarnistego. Woda o zwierciadle napiętym na głębokości około 5 m ppt. W stropowej 

warstwie gliny mogą lokalnie występować sączenia wody. Od km 4+250 do km 8+550 

rozciąga się równina wodnolodowcowa, w podłożu której występują piaski różnoziarniste. 

Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może występować 

poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 8+550 do km 10+600 to obszar równiny morenowej, 

falistej, którą budują gliny zwałowe występujące w 2 warstwach o miąższości od 5 do 10 m 

przedzielonych ok. 1 m warstwą piasku różnoziarnistego. Woda o zwierciadle napiętym na 

głębokości ok. 5 m ppt. W stropowej warstwie gliny mogą lokalnie występować sączenia 

wody. Od km 10+600 do km 11+150 rozciąga się dolina bezimiennego cieku wypełniona 

do głębokości ok. 5 m piaskami i mułkami deluwialnymi podścielonymi glinami zwałowymi. 

Woda gruntowa o zwierciadle głównie swobodnym na głębokości ok. 1 - 3 m ppt. Od km 

11+150 do km 12+650 projektowana droga będzie przebiegać przez równinę 

wodnolodowcową – sandrową, którą budują piaski różnoziarniste podścielone glinami 

zwałowymi. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 12+650 do km 12+950 to obszar doliny 

bezimiennego cieku, lewostronnego dopływu rzeki Mrogi, która przepływa w tym rejonie i jest 

wypełniona mułkami, namułami i piaskami mułkowatymi, które leżą na glinie zwałowej. Woda 

gruntowa o zwierciadle głównie swobodnym na głębokości ok. 1 - 3 m ppt. Od km 12+950 do 

km 14+550 projektowana droga będzie przebiegać przez równinę wodnolodowcową – 

sandrową, którą budują piaski różnoziarniste podścielone glinami zwałowymi. Występowanie 
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wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 

3 - 5 m. Od km 14+550 do km 15+542 to obszar wzgórza moreny czołowej, które budują 

piaski, żwiry i gliny zwałowe. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii 

terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. 

Wariant V: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie V do około 4,0km stanowi 

wysoczyznę morenową, którą budują gliny zwałowe o miąższości dochodzącej do około 

10 m podścielone piaskami różnoziarnistymi. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym na 

głębokości około 10 m ppt. W glinach piaszczystych mogą na różnych głębokościach 

występować sączenia wody. Od km 4+000 do km 6+000 to równina wodnolodowcowa, 

w której podłożu występują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej uzależnione 

jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 6+000 do km 

6+850 rozciągają się wzgórza moren czołowych, które budują piaski, żwiry i gliny zwałowe. 

Sucha dolinka ograniczona łagodnymi stokami wzgórz morenowych wypełniona jest 

deluwialnymi mułkami i piaskami leżących na glinach zwałowych. Występowanie wody 

gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 1 - 

5m. Z południowych stoków wzgórz – Góry Kontrewers wypływają wysięki wody. Ich 

natężenie uzależnione jest od intensywności i wielkości opadów atmosferycznych. Od km 

8+500 do km 10+000 to obszar równiny wodnolodowcowej, którą budują piaski 

różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 10+00 do km 10+600 rozciąga się dolina 

rzeki Mrożycy, która jest wypełniona osadami rzecznymi wykształconymi jako piaski 

mułkowate z domieszką części organicznych zalegające w warstwach o miąższości 

ok. 1,5m, które podściela ok. 1 m warstwą mułków kwarcowych i piasków mułkowatych 

z częściami organicznymi. Woda gruntowa może wystąpić już na głębokości ok. 1 m ppt. 

Od km 10+600 do km 12+000 to obszar równiny wodnolodowcowej, którą budują piaski 

różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Obejmuje około 1,5 km projektowanej obwodnicy, 

przebiegającej w granicach falistej wysoczyzny morenowej, którą budują gliny zwałowe 

o miąższości dochodzącej do około 10 m podścielone piaskami różnoziarnistymi. Woda 

gruntowa o zwierciadle napiętym na głębokości około 10 m ppt. W glinach piaszczystych 

mogą na różnych głębokościach występować sączenia wody. Od km 13+500 do km 13+650 

to dolina bezimiennego cieku lewostronnego dopływu rzeki Mrogi, która przepływa w tym 

rejonie i jest wypełniona mułkami, namułami i piaskami mułkowatymi, które leżą na glinie 

zwałowej. Woda gruntowa o zwierciadle głównie swobodnym na głębokości ok. 1 - 3 m ppt. 

Rozpoczynający się w km 13+500 odcinek projektowanej obwodnicy o długości 1,1 km to 

równina wodnolodowcowa, którą budują piaski różnoziarniste. Woda gruntowa może 
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wystąpić na głębokości 3-5 m ppt. Od km 14+750 do km 15+350 to obszar wzgórza moreny 

czołowej, które budują piaski, żwiry i gliny zwałowe. Występowanie wody gruntowej 

uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. 

Wariant VI: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie VII do około 1,35km stanowi 

łagodną wysoczyznę morenową, którą budują gliny zwałowe o miąższości dochodzącej do 

około 10 m podścielone piaskami różnoziarnistymi. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym 

na głębokości około 10 m ppt. W glinach zwałowych mogą na różnych głębokościach 

występować sączenia wody. Od km 1+350 do km 3+000 to równina wodnolodowcowa, 

w której podłożu występują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej uzależnione 

jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Około 2,5 km 

odcinek projektowanej obwodnicy przebiegać będzie w granicach wysoczyzny morenowej, 

którą budują gliny zwałowe o miąższości dochodzącej do około 10 m podścielone piaskami 

różnoziarnistymi. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym na głębokości około 10 m ppt. 

W glinach piaszczystych mogą na różnych głębokościach występować sączenia wody. 

Od km 5+500 do km 8+400 to równina wodnolodowcowa, z lokalnie występującymi 

pagórkami. Podłoże budują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej 

uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. 

Od km 8+400 do km 11+350 rozciąga się równina morenowa, falista, zbudowana z glin 

zwałowych występujących w 2 warstwach o miąższości od 5 do 10 m przedzielonych około 

1 m warstwą piasku różnoziarnistego. Woda o zwierciadle napiętym na głębokości około 5 m 

ppt. W stropowej warstwie gliny mogą lokalnie występować sączenia wody. Od km 11+350 

do km 11+900 to obszar doliny bezimiennego cieku, lewostronnego dopływu rzeki Mrogi, 

który przepływa w tym rejonie wypełniona jest mułkami, namułami i piaskami mułkowatymi, 

które leżą na glinie zwałowej. Woda gruntowa o zwierciadle głównie swobodnym na 

głębokości ok. 1 m ppt. Od km 11+900 do km 13+400 projektowana obwodnica będzie 

przebiegać przez równinę wodnolodowcową – sandrową, którą budują piaski różnoziarniste 

podścielone glinami zwałowymi. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od 

morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 13+400 do km 

13+600 projektowana droga przekroczy dolinę bezimiennego cieku, lewostronnego dopływu 

rzeki Mrogi. Dolina ta wypełniona jest mułkami, namułami i piaskami mułkowatymi, które leżą 

na glinie zwałowej. Woda gruntowa o zwierciadle głównie swobodnym na głębokości ok. 1 - 

3 m ppt. Od km 13+600 do km 15+350 projektowana droga będzie przebiegać przez równinę 

wodnolodowcową – sandrową, którą budują piaski różnoziarniste podścielone glinami 

zwałowymi. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3 - 5 m. Od km 15+350 do km 16+081 - końcowy odcinek 

projektowanej drogi wkroczy w obszar wzgórza moreny czołowej, które budują piaski, żwiry 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

54 

i gliny zwałowe. Występowanie wody gruntowej uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3 - 5 m. 

Wariant VII: 

Odcinek od początku projektowanej obwodnicy w wariancie VII do około 1,35km stanowi 

fragment wysoczyzny morenowej, którą budują gliny zwałowe o miąższości dochodzącej do 

ok. 10 m podścielone piaskami różnoziarnistymi. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym na 

głębokości ok. 10 m ppt. W glinach piaszczystych mogą na różnych głębokościach 

występować sączenia wody. Od km 1+350 do km 3+000 to równina wodnolodowcowa 

w której podłożu występują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej, 

uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3-5 m. Dalszy 

ok. 1 km projektowanej drogi przebiegać będzie w obrębie wysoczyzny morenowej 

zbudowanej z glin zwałowych występujących w 2 warstwach o miąższości od 5 do 10 m 

przedzielonych ok. 1 m warstwą piasku różnoziarnistego. Woda gruntowa o zwierciadle 

napiętym na głębokości ok. 5 m ppt. W stropowej warstwie gliny mogą lokalnie występować 

sączenia wody. Od km 4+000 do km 5+000 rozciąga się obniżenie dolinne wypełnione 

namułami i mułkami zalegającymi na piaskach różnoziarnistych podścielonych glinami 

zwałowymi. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na głębokości ok. 1 m. Kolejny 500 m 

fragment przedmiotowej drogi będzie biec po aktualnym śladzie drogi krajowej nr 72, która 

została wybudowana w obrębie równiny wodnolodowcowej. Podłoże budują piaski 

różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej, uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3-5 m. Od km 5+500 do km 7+100 rozciąga się wysoczyzna 

morenowa, zbudowanej z glin zwałowych występujących w 2 warstwach o miąższości od 5 

do 10 m przedzielonych ok. 1 m warstwą piasku różnoziarnistego. Woda gruntowa 

o zwierciadle napiętym na głębokości ok. 5 m ppt. W stropowej warstwie gliny mogą lokalnie 

występować sączenia wody. Od km 7+100 do km 7+500 to łagodna, równina 

wodnolodowcowa, którą budują piaski różnoziarniste. Występowanie wody gruntowej, 

uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 3-5 m. Od km 

7+500 do km 7+700 rozciąga się dolina rzeki Mrożycy, wypełniona namułami i mułkami 

zalegającymi na piaskach różnoziarnistych podścielonych glinami zwałowymi. Woda 

gruntowa o zwierciadle swobodnym na głębokości ok. 1 m. Od km 7+700 do km 7+900 to 

łagodna, równina wodnolodowcowa, której podłoże budują piaski różnoziarniste. 

Występowanie wody gruntowej, uzależnione jest od morfologii terenu i może występować 

poniżej głębokości 3-5 m. Obejmuje od km 7+900 do km 12+700 wysoczyznę morenową, 

którą budują gliny zwałowe. Wysoczyzna ta jest urozmaicona jest lokalnym obniżeniem jak 

i niewielkimi pagórkami. Od km 7+900 do km 8+200 rozciąga się niewielkie obniżenie, 

którego stropową warstwę stanowi ok. 1 m warstwa piasków przeważnie drobnych i mułków. 

W następującym pikietażu km 8+200 – 8+600 oraz km 9+600 – 10+100 to obszar niewielkich 
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pagórków, których wierzchołki budują piaski od pylastych do drobnych i mułki o miąższości 

ok. 1-2 m. Występowanie wody gruntowej, uzależnione jest od morfologii terenu i może 

występować poniżej głębokości 3-5 m. Od km 12+700 do km 13+100 rozciąga się 

zagłębienie dolinne wypełnione namułami i mułkami zalegającymi na piaskach 

różnoziarnistych podścielonych glinami zwałowymi. Woda gruntowa o zwierciadle 

swobodnym na głębokości ok. 1 m. Dalszy ok. 400 m odcinek to wysoczyzna falista, 

morenowa zbudowanej z glin zwałowych występujących w 2 warstwach o miąższości od 

5 do 10 m przedzielonych ok. 1 m warstwą piasku różnoziarnistego. Woda gruntowa 

o zwierciadle napiętym na głębokości ok. 5 m ppt. W stropowej warstwie gliny mogą lokalnie 

występować sączenia wody. Od km 13+500 do km 15+728 rozciąga się równina 

wodnolodowcowa –sandrowa, której podłoże budują piaski różnoziarniste. Występowanie 

wody gruntowej, uzależnione jest od morfologii terenu i może występować poniżej głębokości 

3-5 m. 

■ Jakość wód podziemnych:  

Stan jakości wód podziemnych został określony na podstawie badań monitoringowych 

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, których 

wyniki zamieszczone zostały w „Sprawozdaniu z monitoringu regionalnego zwykłych wód 

podziemnych na terenie województwa łódzkiego w 2013 roku”. W ramach 

przeprowadzonego monitoringu na terenie powiatu brzezińskiego zlokalizowany został punkt 

pomiarowy Brzeziny. Dane o lokalizacji tego punktu oraz klasyfikacja wód podziemnych 

w 2009r. wraz ze wskaźnikami decydującymi o klasie czystości zamieszczono w poniższej 

tabeli: 

Tabela 7. Dane o lokalizacji punktu pomiarowego ora z klasyfikacja wód podziemnych 
w 2013r. wraz ze wska źnikami decyduj ącymi o klasie czysto ści 
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8. Brzeziny W 514737,41 194521,90 J 403, 404 80 II 
Temperatura – 14.2oC, Mn-0.145 mg/l, 

Ca – 62.4 mg/l, HCO3 – 242 mg/l 
W – woda wgłębna 
 

■ Jednolite Cz ęści Wód Podziemnych 

Podziemne JCW: GW230080 

• Europejski kod JCWPd: PLGW230080; 

• Nazwa JCWPd: 80; 

• Region wodny – region wodny Środkowej Wisły; 

• Obszar dorzecza - kod obszaru dorzecza – 2000; 
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• Obszar dorzecza - nazwa obszaru dorzecza – obszar dorzecza Wisły; 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie; 

• Powierzchnia jednolitej części wód: 5230.7 km2; 

• Ekoregion – Równiny Centralne (14); 

• Warstwowość: jednowarstwowa; 

• Średnia grubość: 10 – 250 m; 

• Średnia głębokość: <350 m; 

• Ocena stanu ilościowego – zły (w subczęści); 

• Ocena stanu chemicznego – dobry; 

• Ocena ryzyka – zagrożony; 

• Derogacje – 4(4) – 3 / 4(5) – 1; 

• Uzasadnienie derogacji - ze względu na zmiany ilościowe z uwagi na znaczny 

pobór wody z poz. czwartorzędowego przez ujęcia aglomeracji łódzkiej. 

Po zastosowaniu Pr. działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021r.; 

odwodnienie planowanej kopalni "Rogóźno"; 

 

 

Podziemne JCW: GW230082 

• Europejski kod JCWPd: PLGW230082; 

• Nazwa JCWPd: 82; 

• Region wodny – region wodny Środkowej Wisły; 

• Obszar dorzecza - kod obszaru dorzecza – 2000; 

• Obszar dorzecza - nazwa obszaru dorzecza – obszar dorzecza Wisły; 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie; 

• Powierzchnia jednolitej części wód: 2731.4 km2; 

• Ekoregion – Równiny Centralne (14); 

• Warstwowość: jednowarstwowa; 

• Średnia grubość: 10 – 100 m; 

• Średnia głębokość: <300 m; 

• Ocena stanu ilościowego – dobry; 

• Ocena stanu chemicznego – dobry; 

• Ocena ryzyka – niezagrożona; 

• Derogacje – 

• Uzasadnienie derogacji -  
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■ Surowce mineralne 

Na analizowanym terenie brak jest wi ększych złó ż surowców mineralnych o znaczeniu 

regionalnym.  Wykorzystanie zasobów i złóż surowców mineralnych w chwili obecnej jest na 

poziomie 1/3 zasobów.  

Eksploatacja złóż narusza naturalne warunki przyrodnicze i wywołuje szereg zmian 

w środowisku naturalnym. Odkrywkowy system wydobycia powoduje powstanie trwałych 

przekształceń powierzchni terenu i szereg innych zmian w środowisku naturalnym: 

powstanie wyrobisk, hałd, odpadów przeróbczych i złożowych, niekiedy osuszanie gruntów, 

zanieczyszczenie wód. Ponadto rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, ze względu 

na rozległość obszaru oraz realizację równocześnie rekultywacji technicznej i biologicznej 

jest przedsięwzięciem trudnym i długotrwałym.  

Na analizowanym terenie znajduje się jedno eksploatowane złoże, które może być objęte 

potencjalnym oddziaływaniem planowanej obwodnicy. Jest to złoże Rozworzyn - Brzeziny II 

p. II, zlokalizowane w min. odległości ok. 160 m od projektowanego wariantu V. Ze złoża 

tego wydobywa się kruszywo naturalne w ilości 15 tys. Mg/rok. Zasoby złoża wynoszą: 

330 tys. Mg (zasoby geologiczne bilansowe) i 330 tys. Mg (zasoby przemysłowe). 

Istniejące złoże nie koliduje bezpośrednio z żadnym z proponowanych wariantów obwodnicy 

Brzezin.  

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

58 

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH: 

Omawiany teren znajduje się w całości w granicach dwóch zbiorników wód podziemnych: 

• zbiornik nr 404 GZWP „Koluszki – Tomaszów”, 

• zbiornik nr 403 GZWP „Brzeziny – Lipce Reymontowskie”, 

Zbiornik GZWP nr 404 „Koluszki - Tomaszów”  jest zbiornikiem szczelinowo – krasowym 

utworów jury górnej, o powierzchni 1109 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 

350 tys. m3/d. Średnia głębokość ujęć 200 m. Klasa jakości wód I b, c. Wody przemieszczają 

się ruchem średnio szybkim z prędkością 30 – 100 m/a. W ramach tego zbiornika 

wyznaczono obszary najwyższej ochrony (ONO) o powierzchni 300 km2 oraz obszary 

wysokiej ochrony (OWO) o powierzchni 87 km2. 

Zbiornik GZWP nr 403 „Brzeziny – Lipce Reymontowski e” jest zbiornikiem porowym 

utworów międzymorenowych, o powierzchni 726 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 220 tys. m3/d. Średnia głębokość ujęć 40 - 100 m. Klasa jakości wód I b, c. Wody 

przemieszczają się ruchem średnio szybkim z prędkością 30 – 100 m/a. W ramach tego 

zbiornika wyznaczono obszary wysokiej ochrony (OWO) o powierzchni 517 km2. 

Powyższe zbiorniki znajdują się na obszarze dorzecza Wisły, na którym łącznie 

zlokalizowane są 93 zbiorniki GZWP. 

Na analizowanym terenie wszystkie proponowane warianty obwodnicy znajduj ą się 

w zasięgu zbiorników GZWP nr 404 i 403.  

 

GLEBY  

 Opracowywany teren charakteryzuje się dość dobrymi warunkami glebowymi. Gleby 

dobre - wytworzone z gliny lub pyłów, zasobnych w składniki pokarmowe oraz właściwie 

uwilgotnione, zaliczone do I – II klasy bonitacyjnej prawie nie występują. Jednakże udział 

dobrych gleb klasy III i IV wynosi już 26,9 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Najlepsze 

gleby (zaliczone głównie do 4 — żytniego bardzo dobrego i 5 — żytniego dobrego 

kompleksu rolniczej przydatności gleb) występują w południowo-wschodniej i południowej 

części terenu. Są to gleby bielicowe, rzadziej brunatne wyługowane wytworzone na osadach 

plejstoceńskich, takich jak: piaski gliniaste i pyły zwykłe podesłane gliną. Nieco słabsze gleby 

(brunatne wyługowane rzadziej bielicowe) znajdują się na południu i południowym-zachodzie 

badanego terenu. Zaliczają się głównie do 5 — żytniego dobrego, rzadziej 4 — żytniego 

bardzo dobrego kompleksu rolniczej przydatności. Niewielkie powierzchnie należą 

do kompleksu 6 — żytniego słabego. Skałą macierzystą są piaski gliniaste, pyły zwykłe, 

podesłane gliną lub piaskiem luźnym. Gleby brunatne wyługowane, przeciętne i słabe 

zaliczone głównie do 5 — żytniego dobrego i 6 — żytniego bardzo słabego kompleksu, 

wytworzone na piaskach luźnych i gliniastych, a podesłane gliną i piaskiem luźnym zajmują 

całą zachodnią i północno - zachodnią część opracowania. Gleby najsłabsze, częściowo 
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zalesione, wytworzyły się w północno - wschodniej, północnej i północno-zachodniej części 

terenu. Są to gleby brunatne wyługowane na piaskach luźnych, piaskach gliniastych 

podesłane piaskami luźnymi, pyłami zwykłymi oraz gliną piaszczystą. We fragmentach den 

dolin bocznych powstały czarne ziemie oraz czarne ziemie zdegradowane zaliczone do 2 i 3 

kompleksu użytków zielonych oraz 8 — zbożowo-pastewnego mocnego i 9 — zbożowo-

pastewnego słabego kompleksu rolniczej przydatności, wytworzone na pyłach zwykłych 

i piaskach gliniastych, podesłane najczęściej gliną. 

Dno doliny rzeki Mrożycy wyściełają osady holoceńskie: piaski luźne i pyły oraz torfy niskie. 

Na nich wytworzyły się głównie gleby bagienne torfowe, murszowe i mady.  

Podsumowując warunki glebowe można stwierdzić, że południowy, południowo - 

zachodni i zachodni obszar  charakteryzuje się występowaniem gleb wysokiej wartości 

produkcyjnej, w związku z czym preferowany jest tam rozwój rolnictwa (zwłaszcza 

wymagających upraw zbożowo - okopowych z dużym udziałem warzywnictwa). Natomiast 

w rejonach o glebach nieco słabszych (głównie na południowym wschodzie oraz na 

wschodzie) wskazany jest ekstensywny rozwój rolnictwa z udziałem trwałych upraw 

sadowniczych. Północne, północno-wschodnie i północno-zachodnie obszary, z uwagi na 

występowanie gleb piaszczystych niskiej wartości produkcyjnej, możliwe są do rozwoju 

innych funkcji niż rolnicza, ze wskazaniem dolesień. Charakterystyczny jest bardzo niski 

procent naturalnych użytków zielonych, możliwych do użytkowania jako łąki kośne czy 

pastwiska.  

Każdy z przedstawionych wariantów przebiega przez tere ny rolne. Długo ści przebiegu 

poszczególnych wariantów s ą następuj ące: wariant IV – 14,300 km, wariant IVA – 

13,950 km, wariant V – 15,950 km, wariant VI – 14,4 00 km, wariant VII – 11,100 km. 

 

 
Fot. 5 Tereny upraw rolnych występujące w południowej części analizowanego obszaru – przebieg 

obwodnicy Brzezin według wariantów IV, IVA, VI i VI 
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Fot. 6 Tereny upraw rolnych występujące na początkowym odcinku przebiegu wariantów IVA, VI, VII 

(km ok. 1+400) obwodnicy Brzezin 

 

3.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

 Analizowany teren położony jest w granicach zlewni rzeki Mrogi z jej lewobrze żnym 

dopływem – rzek ą Mrożycą. Granica działu wodnego pomiędzy rzeką Mrogą, a rzeką 

Mrożycą przebiega przez południową, a następnie wschodnią część miasta Brzeziny. Rzeki 

te należą do regionu wodnego Środkowej Wisły, obszaru Dorzecza Wisły. 

Rzeka Mro życa  bierze swój początek na obszarze przylegającym od południowego zachodu 

do granic miasta, na wysokości około 190 m n.p.m. Początkowo płyną dwa cieki, 

ukształtowane z młak i wysięków, które na terenie miasta Brzeziny łączą się w jedną rzekę. 

Obszar źródliskowy jest nie zurbanizowany, pozostaje w użytkowaniu rolniczym, co jest 

korzystne z punktu widzenia zachowania istniejących stosunków wodnych. Rzeka Mrożyca 

wpada do Mrogi poza terenem miasta Brzeziny. 

Zlewnia rzeki Mrożycy charakteryzuje się dużym odpływem podziemnym. Współczynnik 

zasilania podziemnego wynosi około 60%, co jest efektem występowania dużej liczby źródeł 

charakteryzujących się niewielką zmiennością wydajności.  

Rzeka Mrożyca posiada dużo lewobrzeżnych bezimiennych dopływów, które w większości 

roku wysychają. Sama Mrożyca wylewa jedynie co parę lat w okresie wysokich wodostanów. 

Dolina rzeki Mrożycy jest wyraźnie, głęboko wcięta, o wysokich stromych stokach. Koryto jest 

także głęboko wcięte. Dna dolin rzeki i dolinek bocznych są na ogół podmokłe i wilgotne. 

Brak jest naturalnych plaż piaszczystych i trawiastych. Rzeka Mrożyca ze względu na 

niewielką głębokość i szerokość jest mało przydatna dla celów rekreacyjnych (wykorzystania 

do kąpieli i sportów wodnych). 
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Fot. 7 Dolina Mrożycy na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 

 

Na terenie parku miejskiego w Brzezinach, rzeka Mrożyca tworzy duże rozlewisko (staw 

miejski), które uatrakcyjnia miejsce wypoczynku mieszkańców miasta. 

 
Fot. 8 Rozlewisko w parku miejskim w Brzezinach – widok z drogi krajowej nr 72 

 

Rzeka Mrożyca prowadzi wody pozaklasowe, ponieważ jest ona odbiornikiem 

nieseparowanych ścieków deszczowych i częściowo sanitarnych z terenu miasta. 

O klasyfikacji ogólnej zadecydowały głównie ponadnormatywne stężenia wskaźników 

z grupy substancji organicznych, związków biogennych oraz stan sanitarny. 

Rzeka Mroga  jest prawostronnym dopływem Bzury i ma swój początek w rejonie wsi 

Gałkówek - Adamów na południowy zachód od miasta Brzeziny. Mroga przepływa 

początkowo przez gminę Brzeziny w kierunku wschodnim, następnie skręca w kierunku 

północnym płynąc przez tereny rolnicze gmin Rogów i Dmosin, łącznie na długości 

39,050 km. Całkowita długość Mrogi wynosi około 63 km, a powierzchnia jej dorzecza około 

530 km2. Źródła Mrogi znajdują się na wysokości 195 m n.p.m. w granicach wsi Gałkówek – 

Kolonia, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 
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Na rzece, zwłaszcza w jej początkowym biegu, zlokalizowane są liczne niewielkie sztuczne 

zbiorniki retencyjne pełniące również funkcje rekreacyjne. Zbiorniki zlokalizowane są, 

śledząc kolejno wzdłuż biegu rzeki, we wsiach Bogdanka, Rochna, Lisowice, Praga Rogów 

i Kołacin. 

Rzeka Mroga posiada liczne dopływy, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć 

Mrożycę oraz liczne cieki bez nazwy.  

W dolnym biegu Mroga płynie przez lekko pofałdowaną Równinę Łowicko – Błońską, 

w obrębie której uchodzi do Bzury, w rejonie wsi Sobota, na wysokości 91 m n.p.m. Głównym 

(lewym) dopływem Mrogi jest ww. Mrożyca. Mrożyca uchodzi do Mrogi w Głownie.  

 

  
Fot. 9 Widok na dolinę rzeki Mrogi: przeprawa przez most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 oraz 

roślinność wzdłuż koryta rzeki 

 

Do wód powierzchniowych analizowanego terenu zaliczyć można także melioracje 

szczegółowe, które, oprócz rzek i cieków wodnych, regulują stosunki wodne na terenach 

rolniczych. Od strony technicznej urządzenia te powodują odprowadzanie nadmiaru wody 

przyczyniając się do przewietrzania gruntów, a tym samym do rozwoju mikroflory oraz 

poprawy struktury i produkcyjności gleb, zaś wyposażone w budowle piętrzące pozwalają na 

zatrzymywanie wody w okresach suszy. Dość duże obszary zmeliorowane w postaci rowów 

nawadniająco - odwadniających występują na terenie gminy Nowosolna, w rejonie 

Ksawerowa i Lipin oraz w rezerwacie leśnym „Wiączyń”, a zatem w bliskim sąsiedztwie 

planowanych wariantów obwodnicy Brzezin. 

 

Projektowana obwodnica w wariancie V i VII przecina  dwukrotnie rzek ę Mrożycę – 

wariant V km 6+843 i km 10+319, wariant VII km 4+85 7 i km 7+554. Warianty IV, IVA, VI 

i VII przecinaj ą bezimienny ciek – dopływ rzeki Mrogi w nast ępuj ących miejscach: km 

12+530, km 12+95, km 13+493 i km 12+939. Wariant V w km 13+512 koliduje dodatkowo 

z ciekiem wodnym, b ędącym równie ż dopływem rzeki Mrogi. 
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Wody powierzchniowe występujące na omawianym terenie należą do dorzecza Wisły, dla 

którego opracowany został w 2011roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej „Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Najważniejszym przesłaniem zawartym 

w Planie jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Ochrona ta polegać będzie na 

prowadzeniu zintegrowanej polityki wodnej mającej na celu zapewnienie ludziom dostępu do 

czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego 

i społecznego przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska. Głównym celem 

zawartym w Planie jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie 

i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach 

członkowskich do 2015 roku. Planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na 

obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. 

Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 

10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej 

i Ücker. Dla każdego takiego obszaru dorzecza opracowany został plan gospodarowania 

wodami.  

Jak wcześniej wspomniano wody powierzchniowe, występujące na omawianym terenie 

należą do dorzecza Wisły. Główną rzeką tego obszaru dorzecza jest Wisła o długości 

całkowitej 1047,5 km. Na obszarze dorzecza Wisły całkowita długość jednolitych części wód 

powierzchniowych rzek wynosi 65387,09 km, z czego długość naturalnych to 39442,54 km 

(ok. 60%). Długość sztucznych części wód powierzchniowych to 822,76 km (ok. 1%), 

natomiast silnie zmienionych 25121,78 km (ok. 38,5%). Powierzchnia obszaru dorzecza 

Wisły wynosi 183174 km2, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju. Na obszar dorzecza Wisły 

składają się regiony wodne Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Górnej Wisły i Małej Wisły. Wody 

występujące na omawianym terenie zaliczone zostały do regionu wodnego Środkowej Wisły. 

Dla tego regionu wodnego zasoby dyspozycyjne wód podziemnych wynoszą 5253,32 tys. 

m3/d, natomiast zasoby perspektywiczne 7209 tys. m3/d. 

 

Jakość wód powierzchniowych: 

Stan jakości wód powierzchniowych został określony na podstawie badań monitoringowych 

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, których 

wyniki zamieszczone zostały w „Komunikacie o stanie jakości wód powierzchniowych 

województwa łódzkiego badanych w latach 2010 - 2012” (WIOŚ; Łódź, lipiec 2013r.). Stan 

jakości wód powierzchniowych występujących na terenie województwa łódzkiego 

zobrazowano na poniższych mapkach. 
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Rys. 1. Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód badanych na terenie województwa łódzkiego 

w latach 2010-2012 – dorzecze Wisły 
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Rys. 2. Stan chemiczny jednolitych części wód badanych na terenie województwa łódzkiego w latach 2010-

2012 – dorzecze Wisły 
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Rys. 3. Stan jednolitych części wód badanych na terenie województwa łódzkiego w latach 2000-2012 – 

dorzecze Wisły 
 

■ Jednolite cz ęści wód powierzchniowych 

Nazwa JCW: Mro życa 

• Europejski kod JCWP – PLRW2000172723469; 

• Nazwa JCWP – Mrożyca; 

• Długość jednolitej części wód: 37.94 km; 

• Scalona część wód SW1809; 

• Region wodny – region wodny Środkowej Wisły; 
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• Obszar dorzecza - kod obszaru dorzecza – 2000; 

• Obszar dorzecza - nazwa obszaru dorzecza – obszar dorzecza Wisły; 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie; 

• Ekoregion wg Kondrackiego – Równiny Centralne (14); 

• Ekoregion wg Illiesa – Równiny Centralne (14); 

• Typ JCWP – Potok nizinny piaszczysty (17); 

• Status – naturalna część wód; 

• Ocena stanu – zły; 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; 

• Derogacje – 4(4) – 1; 

• Uzasadnienie derogacji - Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW 

generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych 

z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy 

stanu JCW. 

 

Nazwa JCW: Mroga od źródeł do Mro życy bez Mro życy 

• Europejski kod JCWP – PLRW200017272345; 

• Nazwa JCWP – Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy; 

• Długość jednolitej części wód: 84.94 km; 

• Scalona część wód SW1809; 

• Region wodny – region wodny Środkowej Wisły; 

• Obszar dorzecza - kod obszaru dorzecza – 2000; 

• Obszar dorzecza - nazwa obszaru dorzecza – obszar dorzecza Wisły; 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie; 

• Ekoregion wg Kondrackiego – Równiny Centralne (14); 

• Ekoregion wg Illiesa – Równiny Centralne (14); 

• Typ JCWP – Potok nizinny piaszczysty (17); 

• Status – naturalna część wód; 

• Ocena stanu – zły; 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; 

• Derogacje – 4(4) – 1; 

• Uzasadnienie derogacji - Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW 

generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych 

z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy 

stanu JCW. 
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*Uwaga, wariant IV nie jest widoczny na powyższym rysunku, gdyż pokrywa się z przebiegiem wariantu V, a na dalszym 
odcinku IVa 
 

3.4. WARUNKI KLIMATYCZNE  

 Według regionalizacji klimatycznej opracowanej przez A. Wosia omawiany teren 

znajduje się na wschodnim skraju rejonu zwanego „ Środkowopolskim” . Region ten 

charakteryzuje się: 

• małą częstotliwością występowania dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, dni 

z dużym zachmurzeniem i opadem, 

• dużą częstotliwością występowania dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną bez 

opadu, 

• średnią częstotliwością występowania dni z pogodą przymrozkową – bardzo 

chłodną oraz umiarkowanie mroźną, z dużym zachmurzeniem, z opadem, także 

z pogodą dość mroźną, pochmurną bez opadu. 

Roczne sumy promieniowania słonecznego wynoszą 86,3 kcal/cm2, średnie dzienne 

usłonecznienie 4,6 godzin. Zachmurzenie charakteryzuje się dużą monotonią i wynosi 

średnio w ciągu roku około 6° w 11 – stopniowej skali zachmurzenia nieba. Monotonne 
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warunki dopływu energii promienistej słońca przyczyniają się do braku zróżnicowania 

temperatury powietrza. W ciągu ostatniego 15-lecia temperatura powietrza wynosiła średnio 

w roku 7,9 °C. Średnia roczna amplituda temperatur wynosi około 21 °C, a amplituda 

wartości absolutnych dochodzi do około 67 °C i wzrasta wyraźnie w kierunku wschodnim. 

Przeważają wiatry zachodnie, dość często występują wiatry wschodnie. Zaznacza się wzrost 

częstości wiatrów z sektora północnego w okresie wiosennym oraz spadek częstości tych 

wiatrów w okresie jesiennym.  

 

3.5. STAN AKUSTYCZNY  

 Głównym źródłem hałasu wpływającego na zwiększenie uciążliwości akustycznej dla 

środowiska zewnętrznego na rozpatrywanym terenie jest ruch drogowy, a także, 

w mniejszym stopniu, ruch kolejowy oraz działalność prowadzona na terenach niektórych 

obiektów przemysłowych.  

Do pogorszenia klimatu akustycznego przyczynił się szybki rozwój motoryzacji indywidualnej 

połączony ze wzrostem przewozów transportowych oraz opóźnieniami w rozbudowie 

układów drogowo - ulicznych. Wynika to z powolności zmian zachodzących w klimacie 

akustycznym na terenach przyległych do szlaków komunikacyjnych.  

Hałas motoryzacyjny występujący na terenie miasta Brzezin należy uznać za 

ponadnormatywny i kwalifikuj ący klimat akustyczny miasta, jako uci ążliwy dla 

mieszka ńców . Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego występowania, 

zwłaszcza w ciągu dnia.  

Opracowywana obwodnica Brzezin przebiega także przez tereny gminy Nowosolna. Na 

terenie tym nie przeprowadzano badań natężenia hałasu komunikacyjnego, ale można 

stwierdzić, iż poziom hałasu jest porównywalny ze względu na ten sam ruch samochodowy, 

przebiegający istniejącą drogą krajową nr 72. Największe uciążliwości wynikające 

z nadmiernego obciążenia ruchem tranzytowym i regionalnym notuje się nie tylko w mieście 

Brzeziny, ale także w miejscowościach Przecław, Paprotnia oraz Lipiny (gm. Nowosolna). 

Dlatego też postuluje się o ominięcie obwodnicą ww. terenów.  
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Fot. 10 Zabudowa mieszkaniowa znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi nr 72 narażona 

na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu 

 

Tabela 1. Podsumowanie stanu akustycznego środowiska dla obszarów w których 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźnika LDWN dla 
analizowanych obszarów wokół drogi krajowej nr 72 w województwie łódzkim, 
źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów w województwie łódzkim i świętokrzyskim (województwo łódzkie); 
Hydrogeotechnika, Sp. z o.o.; Kielce, marzec 2012r. 
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Rys. 4. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

dla analizowanych obszarów wokół drogi krajowej nr 72 w województwie łódzkim; źródło: Mapy 
akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów w województwie łódzkim i 
świętokrzyskim (województwo łódzkie); Hydrogeotechnika, Sp. z o.o.; Kielce, marzec 2012r. 

 

3.6. STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  

 Zgodnie z danymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach (pismo nr M-Sk.6778.1.63.2014 L.dz.2014.0829, 

z dnia 12.06.2014 r.), w rejonie budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 

wystąpiły następujące wartości stężeń średniorocznych: 

Rejon miejscowości Przecław: 

• SO2 (nr CAS 7446-09-5); Sa = 7,0 µg/m3 

• NO2 (nr CAS 10102-44-0); Sa = 18,0 µg/m3 

• CO (nr CAS 630-08-0); Sa = 450,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM10; Sa = 22,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM2.5; Sa=15,0 µg/m3 

• Ołów w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7439-92-1); Sa = 0,03 µg/m3 

• Nikiel w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7440-02-0); Sa=1,7 ng/m3 

• Kadm w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS7440-43-9); Sa=1.1 ng/m3 

• Arsen w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7440-38-2); Sa=1.6 ng/m3  

• Benzen (nr CAS 71-43-2); Sa = 1,0 µg/m3 

• Benzo(α)piren (nr CAS 50-32-8); Sa=5 µg/m3 

• Ksylen (nr CAS 1330-20-7); Sa=1,1 µg/m3 
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• Toluen (nr CAS 108-88-3); Sa=1,6 µg/m3 

Rejon miejscowości Brzeziny: 

• SO2 (nr CAS 7446-09-5); Sa = 12,0 µg/m3 

• NO2 (nr CAS 10102-44-0); Sa = 26,0 µg/m3 

• CO (nr CAS 630-08-0); Sa = 650,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM10; Sa = 30,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM2.5; Sa=21,0 µg/m3 

• Ołów w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7439-92-1); Sa = 0,04 µg/m3 

• Nikiel w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7440-02-0); Sa=2,0 ng/m3 

• Kadm w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS7440-43-9); Sa=1.2 ng/m3 

• Arsen w pyle zawieszonym PM10 (nr CAS 7440-38-2); Sa=2,0 ng/m3 

• Benzen (nr CAS 71-43-2); Sa = 2,5 µg/m3 

• Benzo(α)piren (nr CAS 50-32-8); Sa=9,0 ng/m3 

• Ksylen (nr CAS 1330-20-7); Sa=2,0 µg/m3 

• Toluen (nr CAS 108-88-3); Sa=3,0 µg/m3 

Na północ i na południe od miejscowości Przecław 

• SO2 (nr CAS 7446-09-5); Sa = 6,0 µg/m3 

• NO2 (nr CAS 10102-44-0); Sa = 16,0 µg/m3 

• CO (nr CAS 630-08-0); Sa = 400,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM10; Sa = 20,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM2.5; Sa=14,0 µg/m3  

• Ołów w pyle PM10 (nr CAS 7439-92-1); Sa = 0,02 µg/m3 

• Nikiel w pyle PM10 (nr CAS 7440-02-0); Sa=1,5 ng/m3  

• Kadm w pyle PM10 (nr CAS7440-43-9); Sa=1.0 ng/m3  

• Arsen w pyle PM10 (nr CAS 7440-38-2); Sa=1,5 ng/m3  

• Benzen (nr CAS 71-43-2); Sa = 1,0 µg/m3 

• Benzo(α)piren (nr CAS 50-32-8); Sa=3.0 ng/m3  

• Ksylen (nr CAS 1330-20-7); Sa=1,0 µg/m3  

• Toluen (nr CAS 108-88-3); Sa=1,5 µg/m3  

Na północ oraz na południe od miejscowości Brzeziny 

• SO2 (nr CAS 7446-09-5); Sa = 7,0 µg/m3 

• NO2 (nr CAS 10102-44-0); Sa = 18,0 µg/m3 

• CO (nr CAS 630-08-0); Sa = 450,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM10; Sa = 22,0 µg/m3 

• Pył zawieszony PM2.5; Sa=15,0 µg/m3  
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• Ołów w pyle PM10 (nr CAS 7439-92-1); Sa = 0,03 µg/m3 

• Nikiel w pyle PM10 (nr CAS 7440-02-0); Sa=1,7 ng/m3  

• Kadm w pyle PM10 (nr CAS7440-43-9); Sa=1.1 ng/m3  

• Arsen w pyle PM10 (nr CAS 7440-38-2); Sa=1,6 ng/m3  

• Benzen (nr CAS 71-43-2); Sa = 1,0 µg/m3 

• Benzo(α)piren (nr CAS 50-32-8); Sa = 5,0 ng/m3  

• Ksylen (nr CAS 1330-20-7); Sa=1,1 µg/m3  

• Toluen (nr CAS 108-88-3); Sa=1,6 µg/m3  

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w sąsiedztwie projektowanej 

obwodnicy Brzezin zanieczyszczenia powietrza (poza benzo(α)pirenem) nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych. 

3.7. WALORY PRZYRODNICZE 

  Opis aktualnych zasobów przyrody ożywionej na obszarach objętych planowaną 

inwestycją drogową zaczerpnięty został z : 

• „Raportu o stanie środowiska przyrodniczego w otoczeniu przebiegu 

projektowanych wariantów obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72” - 

opracowania wykonanego w okresie marzec - sierpień 2008 r. przez zespół: 

dr Jarosław Sieradzki i dr Arkadiusz Wojcieszek; 

• Inwentaryzacji przyrodniczej terenów w otoczeniu trasy przebiegu dodatkowego, 

społecznego wariantu obwodnicy m. brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 – 

opracowania wykonanego w okresie maj – sierpień 2009 r. przez zespół: 

dr Jarosław Sieradzki i dr Arkadiusz Wojcieszek;  

• opracowania przekazanego przez Zamawiającego pn. „Aktualizacja danych 

zawartych w „Raporcie o stanie środowiska przyrodniczego” autorstwa 

dr J. Sieradzkiego i dr A. Wojcieszka – 2012 r.; oraz 

• opracowania przekazanego przez Zamawiającego pn. Aktualizacja inwentaryzacji 

herpetofauny na obszarze przewidzianym do budowy obwodnicy m. Brzeziny 

w ciągu drogi krajowej nr 72, wiosna 2013r. 

Przyrodnicy zinwentaryzowali i określili zasoby wybranych gatunków zwierząt, roślin 

naczyniowych oraz typy zbiorowisk i zespołów roślinnych występujących na badanym 

terenie. Wnioski z w/w opracowania wykorzystano poniżej oraz w kolejnych rozdziałach 

Raportu. Niniejszy rozdział zawiera również dodatkowe informacje zgromadzone przez 

autorów niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W ramach aktualizacji danych zawartych w „Raporcie o stanie środowiska przyrodniczego” 

w dużej mierze potwierdzono wcześniejsze wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. 
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W szczególności w przypadku wariantu VII – stwierdzono brak istotnych zmian w stosunku 

do danych uzyskanych w latach wcześniejszych. 

W poniższych analizach dodano wyniki aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej z 2012r. 

i 2013r. Wszystkie przyrodnicze opracowania zostały zamieszczone w załączniku 2.2 

Opracowania przyrodnicze. 

■ Ogólna waloryzacja przyrodnicza wybranych odcinków  badanego obszaru  

Najcenniejszymi komponentami środowiska przyrodniczego analizowanego terenu 

są ekosystemy le śne. Występują one w rozproszeniu i jako niewielkie powierzchniowo 

obszary w północnej części miasta Brzeziny, na pograniczu z terenami gminy Brzeziny. Lasy 

te tworzą kompleks o powierzchni ponad 200 ha. Ponadto znajdują się tu zwarte kompleksy 

leśne o powierzchni ponad 100 ha, występujące w północno – zachodniej i zachodniej części 

opracowania, a każdy z nich stanowi las ochronny, pełniący funkcje wodochronne oraz 

chroniący cenne fragmenty rodzimej przyrody. Do lasów ochronnych na opracowywanym 

terenie, wskazanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi, należą 

kompleksy: „Paprotnia”, „Szymaniszki” oraz „Wiączyń” na obszarze gminy Nowosolna. 

Powyższe zbiorowiska leśne wraz z przestrzenią pomiędzy nimi stanowią lokalne korytarze 

migracyjne zwierzyny.  

Kompleksy leśne na terenie gminy Brzeziny są własnością Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego - Nadleśnictwo Brzeziny, natomiast na terenie miasta stanowią głównie własność 

prywatną.  

Na obszarze należącym administracyjnie do miasta Brzeziny przeważającymi typami 

siedliskowymi są: bór świeży oraz bór mieszany świeży. Obszar miasta leży na granicy 

zasięgu buka i jodły europejskiej oraz świerka.  

Najbardziej naturalne, tj. najmniej przekształcone antropogenicznie fitocenozy le śne 

występują głównie w dolinie rzeki Mrożycy. Są to łęgi i olsy jesionowe.   

 

  
Fot. 11 Zbiorowiska łęgów i olsów występujące na terenie opracowania 
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Zbiorowiska lasów mieszanych  (najczęściej w postaci zdegenerowanej na skutek 

wprowadzania monokultury sosny) występują fragmentami na stokach doliny. Drzewostan 

doliny Mrożycy składa się głównie z olszy czarnej, topoli białej i jesiona. Pozostałe „laski” 

zlokalizowane poza doliną, to głównie zbiorowiska borowe  z drzewostanem sosnowym 

w przewadze, zaś w podszycie dominuje jałowiec.  

Interesujące zbiorowisko kwa śnej buczyny  występuje w niewielkim kompleksie w Paprotni. 

We florze stwierdzono m.in. takie gatunki jak kopytnik pospolity, groszek wiosenny, 

miodownik melisowaty. Ponadto w drzewostanie oprócz dominującej sosny i wymienionego 

buka występują: dąb, wiąz, brzoza. 

W uroczysku „Szymaniszki” występują zbiorowiska d ąbrowy świetlistej  ze zmienionym 

składem drzewostanowym. Zamiast dębu bezszypułkowego występuje antropogenicznie 

wprowadzona sosna i dąb szypułkowy.  

Kompleks „Wi ączyń”  o powierzchni ok. 1300 ha, przez którego północny fragment 

przebiegają wszystkie warianty projektowanej drogi, charakteryzuje się dominacją 

zbiorowiska leśnego, jakim jest grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) – siedlisko 

chronione prawem europejskim Natura 2000 kod 9170-2.  

Obok płatów grądu występują tu płaty monokultur sosnowych oraz nasadzenia dębów 

szypułkowych. Ponadto w drzewostanie spotkać można także następujące gatunki drzew: 

grab, jawor, brzoza, buk, lipa drobnolistna, świerk i jodła, z których najcenniejsze objęte 

zostały ochroną w rezerwacie „Wiączyń”. W podszyciu rośnie: kruszyna, leszczyna, 

trzmielina brodawkowata i szakłak pospolity. 

 

 
Fot. 12 Las Wiączyński występujący w południowo – zachodniej części opracowywanego terenu – planowany 

przebieg obwodnicy Brzezin według wariantu IV i V. Jesienna szata Lasu Wiączyńskiego 
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Fot. 13 Widok na Las Wiączyński – planowany przebieg obwodnicy Brzezin według wariantów IVA, VI i VII 

 

Uroczysko Paprotnia (Kontrewers) stanowi niewielki kompleks leśny położony 

po północnej stronie drogi nr 72 na północ od miejscowości Paprotnia. Skrajem tego lasu 

przebiegać będzie projektowany wariant VII. Uroczysko Paprotnia stanowi obiekt o wysokich 

walorach przyrodniczych, w całości leżący w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień 

Łódzkich. Większość powierzchni zajmuje tu około 90 letni las bukowy, który jest jednym 

z lepiej zachowanych tego typu drzewostanów w regionie. Odnotowano tu typowo rozwinięte 

płaty kwaśnej buczyny niżowej. Obok buczyn stwierdzono tu także płaty grądu 

subkontynentalnego i łęgu olszowo - jesionowego. Wszystkie wymienione typy siedlisk 

należą do siedlisk chronionych NATURA 2000. Na poniższym rysunku przedstawiono 

fragment mapy z załącznika 2.2 „Opracowania przyrodnicze” obrazującej kolizję wariantu VII 

z Uroczyskiem Paprotnia. 

 

Rys. 5. Uroczysko Paprotnia – wyniki inwentaryzacji w zakresie siedlisk, chronionych gatunków roślin i ostoi 
zwierząt; fragment mapy z załącznika 2.2. „Opracowania przyrodnicze” 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

77 

Obok chronionych buczyn, grądu i łęgu odnotowano także drzewostany sosnowe 

o charakterze monokultur, rosnące najczęściej na siedlisku kwaśnej buczyny. Drzewostan 

tworzy tu dąb szypułkowy, buk, lipa drobnolistna, niekiedy sosna i sporadycznie grab. 

Podszyt tworzą pojedyncze podrosty buka, bez czarny, dereń świdwa. 

W dolinach rzek oprócz zbiorowisk leśnych występują zarośla łozowe  (składające się 

z pospolitych krzewiastych gatunków wierzb szerokolistnych) jako stadium naturalnej 

sukcesji poprzedzające rozwój lasu olszowego  oraz ziołoro śla i zespoły ł ąkowe . 

Ziołorośla rozwinęły się na obrzeżach łąk wilgotnych i jako okrajek lasów łęgowych. 

Gatunkami budującymi są: wiązówka błotna, bodziszek błotny, tojeść zwyczajna i inne.  

W składzie florystycznym łąk i pastwisk  występuje kupkówka zwyczajna, wiechlina łąkowa, 

krwawnik pospolity i inne.  

 

 
Fot. 14 Roślinność łąk wilgotnych 

 

Ponadto na analizowanym obszarze - po prawej stronie doliny rzeki, na stokach żwirowych 

wzgórz o ekspozycji południowej, znajduje się wartościowe stanowisko muraw 

kserotermicznych.  

Duże znaczenie dla środowiska życia ludzi mają tereny zieleni urz ądzonej  – służą one 

zaspokajaniu potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców, a także potrzeb estetyzacji 

otoczenia. W mieście Brzeziny na układ terenów zieleni miejskiej składają się przede 

wszystkim: wymieniona wcześniej roślinność leśna i nadrzeczna, park miejski, pracownicze 

ogrody działkowe, zieleń w obrębie cmentarzy oraz zieleń towarzysząca wszelkim formom 

zabudowy, zwłaszcza ekstensywnym. Pomimo niewielkiej powierzchni i stopnia wysycenia 

zieleń towarzysząca zabudowie, czy szlakom komunikacyjnym, odgrywa dużą rolę 

w kształtowaniu mikroklimatu zurbanizowanej części miasta. 
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Znaczne powierzchnie zajmują również zbiorowiska synantropijne , a głównie roślinność 

segetalna, szczególnie w miejscach, gdzie dominuje rolnictwo. Niestety, ich znaczenie 

przyrodnicze jest dużo mniejsze niż ekosystemów wyżej wymienionych. Roślinność 

ruderalna towarzyszy szlakom komunikacyjnym i terenom zurbanizowanym. 

 

 
Fot. 15 Zbiorowiska synantropijne 

 

■ Wyniki inwentaryzacji w odniesieniu do poszczególn ych wariantów przebiegu 

obwodnicy Brzezin: 

1. WARIANT IV 

Odcinek 1 od skrzy żowania autostrady A1 z drog ą nr 72 do km 5+000:  

 W początkowej części opisywanego odcinka projektowana obwodnica w wariancie IV 

przebiega przez wschodnie peryferie Łodzi. Jest to typ krajobrazu rolniczego, w którym obok 

niewielkich powierzchniowo pól uprawnych istnieje dużo nieużytków (głównie porzuconych 

pól i łąk). Jest to jednocześnie obszar luźnej zabudowy jednorodzinnej i usługowej 

(warsztaty, hurtownie itp.) typowy dla przedmieść dużych miast. Jest to teren równinny, 

monotonny, pozbawiony większych walorów krajobrazowych i nieprzedstawiający także 

większych wartości przyrodniczych.  
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Fot. 16 Tereny nieużytków i luźnej zabudowy jednorodzinnej w okolicy km 0+100. 

 

Niemniej jednak na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 0+750 zinwentaryzowano cenne pod 

względem przyrodniczym, stare zadrzewienia będące prawdopodobnie pozostałością 

nasadzeń przy nieistniejącym dawnym siedlisku - dworze, w tym:  

• 0+000 km (początek opracowania) - szpaler 56 lip drobnolistnych ciągnący się 

z północy na południe na odcinku ok. 500 m - przecinający trasę planowanej 

obwodnicy w analizowanym wariancie - największe drzewa dochodzą do 312 cm 

obwodu; 

• Na granicy opracowania - ok. 300 m na południe od analizowanego wariantu 

obwodnicy szpaler 10 lip drobnolistnych o obwodzie dochodzącym do 276 cm; 

• 0+750 km - ok. 300 m na południe od analizowanego wariantu - szpaler 8 lip 

drobnolistnych o obwodzie do 395 cm; 

• 0+750 km - ok. 329 m na południe analizowanego wariantu - grupa drzew: lipa 

drobnolistna (obw. 356 cm) i 2 kasztanowce (obw. 235, 307 cm); 

• 0+750 km - ok. 120 m na południe od analizowanego wariantu - szpaler 6 dębów 

szypułkowych dochodzących do 266 cm obwodu. 

 W km 1+350, planowana obwodnica dochodzi do kompleksu leśnego, który następnie, 

na odcinku ok. 750 m rozcina, oddzielając około 60 hektarowy, północny fragment lasu, 

od jego południowej części o powierzchni około 1300 ha. Las, który rozcina obwodnica 

to tzw. „Las Wiączyński”, jeden z niewielu kompleksów leśnych, który pozostał 

po wykarczowaniu dawnych lasów Puszczy Łódzkiej. Jest to typowy las gospodarczy, który 

od kilkuset lat był intensywnie wykorzystywany i wielokrotnie przebudowywany. Jego 
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dzisiejszy wygląd jest wynikiem wielu nakładających się na siebie koncepcji urządzania lasu. 

Dominującym typem zbiorowiska leśnego jest tu grąd subkontynentalny, miejscami 

wykształcony typowo, w innych miejscach silnie zmieniony przez gospodarkę leśną. Obok 

płatów grądu spotykamy tu także płaty monokultur sosnowych w różnym wieku, a także 

nasadzeń dębu szypułkowego Quercus robur. Najcenniejsze fragmenty Lasu Wiączyńskiego 

z przestojami buków Fagus sylvastica i jodeł Abies alba o imponujących rozmiarach zostały 

w roku 1958 objęte ochroną. Na powierzchni 8,74 ha utworzono tu rezerwat „Wiączyń”, 

którego celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu 

lasu liściastego o cechach naturalnego zespołu, na granicy zasięgu buka i jodły. 

 W miejscu, w którym planowana obwodnica przecina „Las Wiączyński” odnotowano 

płaty grądu subkontynentalnego, o mocno zmienionej przez gospodarkę leśną strukturze. 

W opisywanym odcinku, w granicach opracowania znajdują się liczne powierzchnie 

odnowieniowe, które zalesiono głównie dębem szypułkowym. Fragmenty lasu poza 

powierzchniami odnowieniowymi zajmuje grąd z dużym udziałem sosny w drzewostanie.  

Jak wspomniano powyżej, planowana obwodnica „odcina” od północy około 60 ha fragment 

lasu. W południowej części tego „odciętego” odcinka, w granicach opracowania znajdują się 

płaty grądu, natomiast dalej, 500 m na północ odnotowano jedynie monokultury sosnowe 

i dębowe, sąsiadujące od północy bezpośrednio z drogą nr 72, stanowiące niejako strefę 

buforową dla „Lasu Wiączyńskiego” w północno-zachodniej jego części.  

 Na odcinku od km ok. 1+350 - 4+500 km zinwentaryzowano następujące, chronione 

gatunki roślin:  

• Konwalia majowa Convallaria majalis – gatunek pospolity - wiele stanowisk 

rozrzuconych po całej powierzchni Lasu Wiączyńskiego, w tym także w rezerwacie; 

• Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis – sporadycznie (2+750 km - ok. 220 m 

na południe od analizowanego wariantu obwodnicy; 3+250 km - ok. 150 m na 

południe od analizowanego wariantu); 

• Bluszcz pospolity Hedera helix – sporadycznie (3+350 km - 175 m na południe 

od analizowanego wariantu obwodnicy); 

• Kalina koralowa Viburnum opulus – sporadycznie (3+500 km - 225 m na południe 

od analizowanego wariantu obwodnicy); 

• Kopytnik pospolity Asarum europaeum – często (np.: 3+550 km - 200-250 m 

od analizowanego wariantu obwodnicy); 

• Barwinek pospolity Vinca minor – (jedno stanowisko w oddz. 155, na granicy 

opracowania – w osi przewidywanej linii rozgraniczającej). 
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 Skrajne, północno wschodnie fragmenty Lasu Wiączyńskiego, położone w granicach 

opracowania zajmują monokultury sosnowe i nasadzenia dębu szypułkowego o niskich 

wartościach przyrodniczych. 

Rozpoznanie terenowe pozwala stwierdzić, że Las Wiączyński stanowi ważne miejsce 

występowania niektórych gatunków zwierząt i zarazem korytarz ekologiczny o znaczeniu 

lokalnym. Świadczą o tym liczne ślady i tropy zwierząt (sarna Capreolus capreolus, dzik Sus 

scrofa, zając Lepus capensis, lis Vulpes vulpes). To także miejsce rozrodu i żerowania 

licznych gatunków ptaków. Odnotowano tu m.in. takie gatunki jak: drozd śpiewak Turdus 

philomelos, dzięcioł czarny Dendrocopos martius, dzięcioł duży Dendrocopos major, kos 

Turdus merula, kowalik Sita europaea, pełzacz leśny Certhia familiaris, rudzik Erithacus 

rubecula, sikora bogatka Parus major, sójka Garrulus glandarius, wilga Oriolus oriolus.  

 

 
Fot. 17 Roślinność Lasu Wiączyńskiego. 

 

Spośród cennych okazów drzew, na tym odcinku zinwentaryzowano:  

• Na wysokości km 1+360 wariantu IV obwodnicy Brzezin – 220 m na północ 

od analizowanego wariantu obwodnicy - dąb szypułkowy - 276 cm obwodu; 

• Na wysokości km 1+420 wariantu IV obwodnicy Brzezin – 40 m na północ 

od analizowanego wariantu obwodnicy - dąb szypułkowy - 277 cm obwodu; 

• Na wysokości km 2+ 070 wariantu IV obwodnicy Brzezin – 250 m na północ 

od analizowanego wariantu obwodnicy - wiąz szypułkowy - 303 cm obwodu; 
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• Na wysokości km 3+120 wariantu IV obwodnicy Brzezin – 225 m na południe 

od analizowanego wariantu obwodnicy w rezerwacie ”Wiączyń” - grupa buków 

o obwodach pni do 390 cm; 

• Na wysokości 3+600 km wariantu IV obwodnicy Brzezin – 150 m na południe 

od analizowanego wariantu obwodnicy, przy granicy lasu - dąb szypułkowy - 315cm 

obwodu; 

• Na wysokości 3+ 750 km wariantu IV obwodnicy Brzezin – 170 m na południe 

od analizowanego wariantu obwodnicy - grupa grabów, w tym największy - 284 cm 

obwodu. 

Aktualizacja inwentaryzacji, przeprowadzona w 2012r. potwierdziła całkowicie stan 

środowiska przyrodniczego na tym odcinku (na odcinku 1). 

Odcinek 2, od wschodnich kraw ędzi „Lasu Wi ączyńskiego” (km 4+500) do ko ńca 

opracowania - drogi nr 72 (km 15+118) 

Obszar intensywnie wykorzystywany rolniczo, miejscami urozmaicony zadrzewieniami 

rosnącymi wzdłuż dróg i cieków - rowów melioracyjnych. Tereny bardziej zurbanizowane 

to okolice wsi: Helenów, Zalesie, Kolonia Guzowska, Feliksów, Kędziorki. Dominuje 

tu typowa zabudowa zagrodowa, przyuliczna. Tereny bardziej różnorodne odnotowano 

jedynie w miejscu, gdzie projektowana obwodnica przecina bezimienny ciek (12+530 km), 

będący lewobrzeżnym dopływem Mrożycy. W dolinie tego cieku odnotowano silnie 

zniekształcone płaty łęgu, a także wilgotne, intensywnie koszone łąki oraz niewielkie, 

zarastające szuwarami zbiorniki wodne.  

 

 
Fot. 18 Fragment łęgu olszowo-jesionowego w km ok. 12+800. 
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W niewielkich powierzchniowo płatach łęgu olszowo-jesionowego Fraxino-Alnetum (siedlisko 

chronione NATURA 2000 - kod: 91E0-3) w drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus 

glutinosa, której towarzyszy czeremcha zwyczajna Padus avium. W podszyciu panuje bez 

czarny Sambucus nigra, a runo zdominowane jest przez gatunki nitrofilne: pokrzywę 

zwyczajną Urtica dioica, glistnik jaskłócze ziele Chelidonium majus, przytulię czepną Galium 

aparine oraz masowo występujący, obcy naszej florze, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora.  Miejscami spotyka się niewielkie płaty zbiorowisk szuwarowych - szuwar skrzypu 

bagiennego Equiseteum fluviatilis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae, a także 

zbiorowisko z dominacją sitowia leśnego Scirpetum sylvatici. Te niewielkie pozostałości 

dawnych lasów łęgowych są obecnie dewastowane poprzez wycinanie okazalszych 

egzemplarzy drzew. Często stają się także dzikimi wysypiskami śmieci. W tej mozaice 

zdewastowanych łęgów, szuwarów i zarośli odnotowano również niewielkie fragmenty 

ekstensywnie wykorzystywanych łąk będących siedliskiem chronionego gatunku storczyka - 

kukułki plamistej Dactylorhiza maculata. W sąsiedztwie opisywanych łęgów i zarośli 

obserwowano także wiele gatunków zwierząt terenów otwartych, jak np.: sarna, zając, 

kuropatwa Perdix perdix, bażant Phasianus colchicus, myszołów Buteo buteo, dla których 

są one miejscem schronienia, gniazdowania i żerowania. Niewielki, końcowy fragment 

projektowanej drogi (14+850 – 15+118 km) wkracza na obszary leśne. Są to monokultury 

sosnowe i częściowo dębowe w wieku ok. 60 lat z runem zdominowanym przez jeżyny 

Rubus sp. - w podszyciu występuje powszechnie czeremcha amerykańska Padus serotina, 

rzadziej kruszyna pospolita Frangula alnus oraz pojedyncze egzemplarze chronionej kaliny 

koralowej Viburnum opulus. 

 

 
Fot. 19 Krajobraz rolniczy wraz z mozaiką innych terenów na południe od Przecławia. 
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Spośród chronionych gatunków roślin, w wyniku wcześniejszych inwentaryzacji stwierdzono 

występowanie: 

• Kocanki piaskowe Chelichrysum arenarium – pojedyncze egzemplarze (5+110 

km – ok. 100 m na północ od osi drogi); 

• Kukułka plamista Dactylorhiza maculata – pojedyncze egzemplarze (12+335 km 

– 75 m na północ od osi drogi); (12+615 km – 125 m na południe od osi drogi); 

(13+685 km – 100 m na południe od osi drogi); (13+885 km – 125 m na południe 

od osi drogi); (13+985 km – 275 m na południe od osi drogi); 

• Kalina koralowa Viburnum opulus – pojedynczy egzemplarz (14+945 km – 175 m 

na północ od osi drogi); 

W wyniku aktualizacji inwentaryzacji przeprowadzonej w 2012r. nie potwierdzono stanowiska 

kocanek piaskowych Helichrysum arenarium w km 5+110, 100 m na północ od osi drogi. 

Polana, na której w latach ubiegłych zinwentaryzowano gatunek chroniony, uległa 

intensywnemu procesowi sukcesji wtórnej – silnie rozwinęły się tu siewki sosny pospolitej 

Pinus sylvestris  i brzozy brodawkowatej Betula pendula ograniczając znacznie dostęp 

światła.  

 

 
Fot. 20 Zarośnięta polana w km 5+110 – 100 m na północ od osi drogi, źródło: aktualizacja inwentaryzacji 

2012r.  

W 2012r. nie potwierdzono także stanowiska kukułki plamistej Dactylorhiza maculata 

w km 12+615. Łąka znajdująca się pomiędzy dwoma płatami łęgów, na której w poprzednich 

inwentaryzacjach stwierdzono występowanie storczyków silnie zarosła, prawdopodobnie 

na skutek zarzucenia koszenia.  
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Fot. 21 Zarośnięta łąka w km 12+600, wariant 4 (pomiędzy siedliskami łęgowymi), źródło: aktualizacja 

inwentaryzacji 2012r. 

 

Natomiast stanowiska storczyków w km 12+335 i 13+885 zostały wcześniej skoszone przez 

właścicieli działek co uniemożliwiło ich odnalezienie. Nie można jednak wykluczyć ich 

występowania, ze względu na występowanie potencjalnego siedliska i jego właściwe 

użytkowanie rolnicze. 

 

 
Fot. 22 Wykoszona łąka w km 13+885 – siedlisko występowania kukułki plamistej, źródło: aktualizacja 

inwentaryzacji 2012r. 
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Fot. 23 Kukułki plamiste w km 13+985, wariant IV, stanowisko potwierdzone w wyniku aktualizacji 

inwentaryzacji w 2012r. 

 

 

 

Fot. 24 Tereny położone na południe od m. Przecław (km 13+800 wariant IV). Siedlisko bytowania gąsiorka 

Lanius collurio, źródło: aktualizacja inwentaryzacji 2012r. 

 

W ramach inwentaryzacji odnotowano również gniazda bociana białego (niezasiedlone 

platformy): 

• 10+300 km – w odległości ok. 125 m na północ od analizowanego wariantu 

obwodnicy, 
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• 11+000 km – w odległości ok. 325 m na północ od analizowanego wariantu 

obwodnicy, 

• 11+400 km – w odległości ok. 215 m na południe od analizowanego wariantu 

obwodnicy, 

• 13+750 km – na granicy planowanej linii rozgraniczającej. 

 

 
Fot. 25 Niezasiedlona platforma bociana białego, zagrożona zniszczeniem w przypadku realizacji wariantu 

IV, IVA i VI. 

 

2. WARIANT IVA 

W wariancie „IV A” przebieg projektowanej obwodnicy różni się od wariantu „IV” na odcinku 

ok. 0+200 – 3+900 km. Na odcinku tym obwodnica biegnie szerokim łukiem na północ 

od wariantu „IV”, oddalając się od niego na maksymalną odległość ok. 700 m. Na odcinku 

1+450 – 2+200 km przecina fragment lasu leśnictwa Wiączyń. Następnie biegnie przez 

tereny rolnicze i łączy się z wariantem „IV”, ok. 150 m na północ od granicy lasu. Dalej 

przebiegi wariantów „IV” i „IV A” pokrywają się ze sobą.  

Wariant „IVA” różni się od wariantu „IV” jedynie na odcinku pierwszych czterech kilometrów, 

a zasadnicza różnica pomiędzy tymi wariantami dotyczy sposobu, w jaki przecinają one 

północny fragment Lasu Wiączyńskiego. Dlatego też w niniejszym punkcie odniesiono się 

jedynie do tego zakresu. Opis zinwentaryzowanych walorów przyrodniczych w rejonie 

przebiegu wariantu „IVA” na pozostałym obszarze będzie analogiczny do wariantu „IV”. 

Wariant „IVA” odcina mniejszy niż w przypadku wariantu „IV” fragment lasu Wiączyńskiego, 

tj o powierzchni około 12 ha. Na trasie przebiegu tego wariantu znajdują się niewielkie płaty 

grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (kod: 9170-2), który jest chronionym typem 

siedliska wymienionym w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 

92/43/EWG), oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. 
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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. 2010, nr 77, poz. 510). 

Opisywany wariant IVA, w porównaniu z przebiegiem wariantu IV, znacznie oddala się na 

północ od granic rezerwatu „Wiączyń (od ok. 200 do 450 m), co dla funkcjonowania tego 

obiektu jest korzystne. 

Spośród chronionych gatunków roślin, planowana inwestycja w wariancie IVA będzie 

kolidować ze stanowiskiem konwalii majowej Convallaria majalis. Poniżej przedstawiono 

fragment rysunku z załącznika „Opracowania przyrodnicze”, obrazujący różnicę w przebiegu 

wariantu IV i IV A względem terenu Lasu Wiączyńskiego, terenu rezerwatu oraz chronionych 

gatunków roślin i rewirów występowania zwierząt.  

 

  
Rys. 6. Przebieg wariantu IV i IVA w stosunku do Lasu Wiączyńskiego i Rezerwatu Wiączyń – fragment 

rysunku z załącznika „Opracowania przyrodnicze”(teren Lasu Wiączyńskiego oznaczono niebieskim 
kolorem) 

 

Aktualizacja inwentaryzacji wykonana w 2012r. w pełni potwierdziła stan środowiska 

przyrodniczego wykazanego w wyniku wcześniejszych badań, opisanych powyżej. 

3. WARIANT V 

W wariancie „V” projektowana obwodnica o łącznej długości około 15,350 km biegnie 

po nowej trasie omijając miejscowości Natolin, Lipiny i Paprotnia po stronie południowej, 

natomiast miasto Brzeziny od północy. W początkowym odcinku (0+000 – 1+300 km) 

od skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z autostradą A-1 biegnie prosto w kierunku wschodnim 

po tej samej trasie jak w wariancie „IV”. W 3+600 km skręca lekko na północny wschód 
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i biegnie przez tereny typowo rolnicze. W km ok. 6+843 przecina koryto rzeki Mrożycy. 

W 7+130 km przecina drogę nr 72 i dalej poprzez tereny rolnicze oraz obszary luźnej 

zabudowy wiejskiej i podmiejskiej omija od północy miasto Brzeziny przecinając w 10+319 

km, drugi raz rzekę Mrożycę. Po pokonaniu doliny Mrożycy biegnie dalej w kierunku 

wschodnim. Następnie lekko skręca na południowy wschód biegnąc cały czas przez pola 

uprawne. W 13+512 km przecina dolinę bezimiennego cieku wodnego i w 15+150 km łączy 

się z drogą nr 72. W wariancie „V” na większości trasy obwodnica poprowadzona została 

przez tereny rolnicze, tylko w niewielkim procencie przez obszary miejskie i leśne. 

W przebiegu tego wariantu daje się wyróżnić dwa różniące się od siebie typem krajobrazu 

i sposobem wykorzystania gruntu odcinki:   

Odcinek 1: od skrzy żowania autostrady A1 z drog ą nr 72 do km 3+600  

Ponieważ w wariancie „V” planowana obwodnica przebiega analogicznie do przebiegu 

wariantu „IV” opis walorów przyrodniczych tego odcinka jest analogiczny do opisu dla 

pierwszego odcinka wariantu „IV”. 

Odcinek 2: od km 3+600 do ko ńca opracowania - drogi nr 72 (km 15+350)  

Na odcinku tym obwodnica biegnie głównie przez tereny rolnicze, a także grunty zajęte przez 

nieużytki i tereny zainwestowane, stanowiące północne krańce miasta Brzeziny. W km 

10+200 - 10+319, projektowana droga przecina dolinę Mrożycy, planowany wariant przecina 

rzekę Mrożycę również w km 6+843, gdzie odnotowano miejscami dobrze wykształcone 

płaty łęgu olszowo-jesionowego Fraxino-Alnetum (siedlisko chronione NATURA 2000 - kod: 

91E0-3), w którym obok olszy czarnej Alnus glutinosa spotykamy wierzbę białą Salix alba, 

a w warstwie krzewów - czeremchę zwyczajną Padus avium, bez czarny Sambucus nigra, 

trzmielinę pospolitą Euonymus europaea, porzeczkę czerwoną Ribes spicatum. W runie 

odnotowano liczne gatunki leśne i nitrofilne, takie jak: pokrzywa, jasnota plamista Lamium 

maculatum, glistnik jaskółcze ziele, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, kuklik 

pospolity Geum urbanum, malina Rubus idaeus oraz obcego pochodzenia - niecierpek 

drobnokwiatowy i inne. Wzdłuż koryta rzeki rozwija się szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris 

arundinacea, a także miejscami szuwar trzcinowy Phragmites australis. W rzece odnotowano 

pospolite gatunki wodne i nadwodne, jak np.: potocznik wąskolistny Berula erecta, mięta 

nadwodna Mentha aquatica. 
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Fot. 26 Mrożyca płynąca przez łęg jesionowo-olszowy ok. km 10+300 W5 

 

 
Fot. 27 Fot. 23 Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere w łęgu ok. km 10+200 W5 
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Fot. 28 Rzeka Mrożyca w km 6+850, wariant V, źródło: aktualizacja inwentaryzacji w 2012r. 

 

 

 
Fot. 29 Mrożyca w km 6+800 W5 (widok w kierunku południowym), źródło: aktualizacja inwentaryzacji 

w 2012r. 

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

92 

W znacznym oddaleniu od projektowanego przebiegu drogi w wariancie V stwierdzono 

następujące stanowiska roślin chronionych: 

• Kalina koralowa Viburnum opulus – pojedyncze osobniki (7+100 km) – ok. 250 m na 

zachód od analizowanego wariantu obwodnicy. 

• Kocanki piaskowe Chelichrysum arenarium – pojedyncze stanowiska (9+890 km – 

ok. 180 m na północ od analizowanego wariantu obwodnicy; 11+550 km – ok. 220 m 

na północ od drogi). 

W wyniku aktualizacji inwentaryzacji, przeprowadzonej w 2012r. stwierdzono, że stanowisko 

kocanek piaskowych (ok. km 11+550) zanika ze względu na silny rozwój drzew i krzewów. 

W trakcie badań terenowych odnaleziono jedynie 3 okazy tego gatunku na dnie żwirowni. 

 

W km 6+840 – ok. 15 m na zachód od analizowanego wariantu obwodnicy 

zinwentaryzowano dąb szypułkowy o obwodzie 315 cm. 

 

 
Fot. 6. Dolina Mrożycy z charakterystyczną dla środowiska wodnego roślinnością. 

 

W dolinie rzeki Mrożycy usytuowane są też liczne stawy rybne wykorzystywane rekreacyjnie. 

W sąsiedztwie doliny, w granicach opracowania znajdują się duże powierzchnie nieużytków 

i gruntów zdewastowanych przez liczne wyrobiska piasku i żwiru. Porośnięte są one typową 

dla takich miejsc roślinnością ruderalną.  
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Fot. 30 Dno starej żwirowni pokryte roślinnością ruderalną. 

 

W dolinie Mrożycy, ok. 220 m na północ od analizowanego wariantu obwodnicy, 

zinwentaryzowano gniazdo bociana białego Ciconia ciconia. 

 

  
Fot. 31 Platforma bociana białego zlokalizowana w dolinie Mrożycy. 

 

Znajdujące się w granicach opracowania zadrzewienia to nieprzedstawiające większych 

wartości monokultury sosnowe. Po przekroczeniu drogi nr 704 obwodnica biegnie przez 

tereny intensywnie użytkowane rolniczo. W 13+512 kilometrze przecina ona dolinę 

bezimiennego, okresowego cieku będącego lewobrzeżnym dopływem Mrogi. Wzdłuż koryta 
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tego cieku, w którym woda płynie tylko wczesną wiosną, rozwinęły się zarośla zbudowane 

głównie z bzu czarnego. Obszar ten zasiedlają zwierzęta typowe dla tego typu krajobrazu, 

odnotowano tu m.in.: bażanta, kuropatwę, myszołowa, ropuchę szarą, sarnę, skowronka 

i żabę trawną. 

Dalej obwodnica biegnie przez pola uprawne aż do drogi nr 72. W końcowym odcinku 

w granicach opracowania znalazły się niewielkie powierzchnie lasu. Są to monokultury 

sosnowe oraz monokultury dębu szypułkowego w wieku ok. 60 lat z runem zdominowanym 

przez jeżyny Rubus sp, w podszyciu występuje powszechnie czeremcha amerykańska 

Padus serotina, rzadziej kruszyna pospolita oraz pojedyncze egzemplarze chronionej kaliny 

koralowej. 

Mozaika siedlisk opisywanego odcinka sprzyja także bogactwu fauny. Obserwowano tu m.in. 

dzika, sarnę, śmieszkę, skowronka, zająca, zimorodka, a także liczne płazy, które występują 

tu masowo. Liczne martwe, rozjechane na lokalnych drogach osobniki świadczą o tym, że 

teren ten stanowi ważne centrum rozrodu tych zwierząt, a drogi przecinają ich szlaki 

migracyjne. Ostoje i miejsca żerowania zwierząt zostały naniesione na rysunki obrazujące 

wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik 2.2 ). Ponadto, w załączniku 2.1. naniesiono 

lokalizację lokalnych szlaków migracji zwierząt (w tym również płazów). 

 

4. WARIANT VI 

W wariancie „VI” projektowana obwodnica o długości 16+081 km biegnie po nowej trasie 

omijając od południa miasto Brzeziny. W początkowym odcinku, od skrzyżowania 

z autostradą A-1 biegnie w kierunku północno-wschodnim, dalej o okolicach miejscowości 

Natolin przez około kilometr równolegle do drogi nr 72 po południowej jej stronie, częściowo 

przez północne krawędzie „Lasu Wiączyńskiego”. W 3+000 kilometrze przebiegu skręca 

w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez tereny rolnicze. Od 8+000 km skręca 

łagodnie na północny wschód, biegnie przez tereny rolnicze, omija od południa miasto 

Brzeziny.  W 12+000 km swojego biegu łączy się on z trasami przebiegu wariantów „IV” 

i „IVA” i dalej ich przebieg jest tożsamy. Ok. km 15+800 swojego biegu wariant ten, podobnie 

jak wariant „IV” i „IVA” łączy się z drogą nr 72.  

Odcinek 1 od skrzy żowania autostrady A1 z drog ą nr 72 do km 5+000: 

Na tym odcinku, obwodnica między km 0+000 a 1+420 rozcina mozaikę pól, łąk i nieużytków 

– podobnie jak w przypadku początkowych odcinków wariantów „IV” i „V”. Północny fragment 

opisywanego obszaru położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 72 jest silnie 

zurbanizowany i nie przedstawia wartości przyrodniczych. Jedynym, cennym przyrodniczo 

obiektem jest tu pomnik przyrody (lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie 310 cm rosnąca 

na posesji nr 22 w miejscowości Natolin) utworzony Zarządzeniem nr 10/93 Wojewody 
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Łódzkiego z dnia 12.11.1993 r. (Dz. U. WŁ Nr 12, poz. 117 z 1993 r.). Drzewo to rośnie 

w odległości ok. 240 m na północ od analizowanego wariantu obwodnicy w 0+980 kilometrze 

jej przebiegu. 

 
Fot. 32 Jedyny pomnik przyrody żywej (lipa drobnolistna) znajdujący się na terenie opracowania. 

 

Od 1+420 do 2+320 kilometra droga przecina północny skraj Lasu Wiączyńskiego. 

W granicach linii rozgraniczających odnotowano jedynie monokultury sosnowe w różnym 

wieku o niewielkich wartościach przyrodniczych. Stanowią one jedynie strefę buforową dla 

płatów grądu położonych na południe od drogi. Następnie droga biegnie przez tereny 

wybitnie rolnicze pozbawione większych walorów przyrodniczych. Na wysokości km 2+300, 

ok. 250 m na południe od analizowanego wariantu obwodnicy, zinwentaryzowano grupa 

drzew o znacznych obwodach: 

• 5 lip drobnolistnych o obwodach pni: 178+179, 310, 110, 199, 228 cm; 

• kasztanowiec zwyczajny - obw. 274 cm; 

• klon zwyczajny - obw. 177 cm. 

W wyniku aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej w 2012r. potwierdzono, 

scharakteryzowany powyżej stan środowiska przyrodniczego. 

Odcinek 2, od km 5+000 do km 12+500:  

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym odcinek ten jest bardzo podobny do 

opisywanego wcześniej odcinka wariantu „IV” w km: 4+500 – 11+000. Obwodnica przebiega 

tu przez tereny intensywnie wykorzystywane rolniczo, z rzadka urozmaicone zadrzewieniami 

rosnącymi wzdłuż dróg i cieków - rowów melioracyjnych. Dominuje tu typowa zabudowa 
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zagrodowa, przyuliczna. Tereny bardziej zurbanizowane to okolice wsi: Helenów, Zalesie, 

Kolonia Guzowska, Feliksów i Kędziorki. 

 

 
Fot. 33 Intensywne uprawy w okolicy Witkowic – ok. km 10+500. 

 

Spośród chronionych gatunków roślin stwierdzono występowanie kocanek piaskowych 

Chelichrysum arenarium - pojedyncze stanowisko (6+080 km – 125 m na południe od 

analizowanego wariantu obwodnicy). Stanowisko to nie zostało potwierdzone w wyniku 

aktualizacji inwentaryzacji przeprowadzonej w 2012r. 

Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano ponadto gniazda bociana białego 

(niezasiedlone platformy): 

• 11+300 km – w odległości ok. 290 m na północ od analizowanego wariantu 

obwodnicy. 

• 11+950 km – w odległości ok. 325 m na północ od analizowanego wariantu 

obwodnicy. 

• 12+360 km – w odległości ok. 215 m na południe od analizowanego wariantu 

obwodnicy 

• 13+720 km – w odległości ok. 25 m na południe od analizowanego wariantu 

obwodnicy (na granicy planowanej linii rozgraniczającej) 

 

Odcinek 3 od km 12+500 do 16+081 km – przebieg wariantu „VI” pokrywa się tu 

z przebiegiem opisanych wcześniej wariantów „IVA”  i „IV”. Zatem pokrywają się tu również 

wyniki inwentaryzacji. Opisano je wcześniej dla wariantu „IV” jako wyniki na odcinku 2. 

W wyniku aktualizacji inwentaryzacji, wykonanej w 2012r., nie wskazano zmian w stanie 

środowiska przyrodniczego na tym odcinku. 
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5. WARIANT VII 

W początkowej części opisywanego odcinka obwodnica przebiega przez wschodnie 

peryferie Łodzi. Tereny te reprezentują typ krajobrazu rolniczego, w którym obok niewielkich 

powierzchniowo pól uprawnych istnieje dużo nieużytków (głównie porzuconych, 

zaniedbanych pól i łąk). Jest to jednocześnie obszar luźnej zabudowy jednorodzinnej 

i usługowej (warsztaty, hurtownie itp.) typowy dla przedmieść dużych miast. Jest to teren 

równinny, monotonny, pozbawiony większych walorów krajobrazowych i nie przedstawiający 

także większych wartości przyrodniczych, jednak mozaika różnych typów siedlisk, w tym 

sztucznych zbiorników wodnych sprzyja występowaniu wielu grup zwierząt, w tym płazów 

m.in. żab Rana sp., ropuchy szarej Bufo bufo, gadów - jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 

ptaków, np. myszołów zwyczajny Buteo buteo, przepiórka Coturnix coturnix, bażant 

Phasianus colchicus, kuropatwa Perdix perdix i ssaków, np.: lis Vulpes vulpes, dzik Sus 

scrofa, sarna Capreolus capreolus, zając Lepus capensis, kret Talpa europaea. 

 Najciekawszym elementem przyrodniczym tego odcinka są stare zadrzewienia będące 

prawdopodobnie pozostałością nasadzeń przy nieistniejącym dawnym siedlisku - dworze, 

oraz pomnik przyrody  - lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie 323 cm rosnąca na 

posesji nr 22 w miejscowości Natolin. 

Pomiędzy Teolinem a Natolinem planowana obwodnica wkracza na tereny leśne uroczyska 

„Wiączyń”. Na odcinku ok. 800 m rozcina ona ten kompleks leśny, oddzielając niewielki, 

północny fragment lasu, od jego południowej części. Droga biegnie tu przez monoklutury 

dębowe i sosnowe, które posadzone zostały w sąsiedztwie istniejącej drogi 72. Monokultury 

te dalej na południe sąsiadują z płatami lasu mieszanego. Dominującym typem zbiorowiska 

leśnego jest tu grąd subkontynentalny, miejscami wykształcony typowo, w innych miejscach 

silnie zmieniony przez gospodarkę leśną. Obok płatów grądu spotykamy tu także liczne 

powierzchnie odnowione dębem szypułkowym Quercus robur i bukiem Fagus sylvatica. 

Fragmenty tego typu siedliska znalazły się w granicach opracowania. Odnotowano tu także 

liczne stanowiska chronionych gatunków roślin, tj. konwalii majowej Convallaria majalis 

i kruszyny Frangula alnus  oraz pojedyncze stanowiska barwinka pospolitego Vinca minor  

i kaliny koralowej Viburnum opulus. 

Po opuszczeniu opisywanego powyżej kompleksu leśnego droga wkracza na intensywnie 

użytkowane rolniczo grunty wsi Lipiny. Dominują tu uprawy zbożowe, rzadziej spotykamy 

niewielkie łąki i pastwiska. Odnotowano tu typowe dla krajobrazu rolniczego gatunki zwierząt, 

np. lis, sarna, kuropatwa, bażant, skowronek Alauda arvensis. W miejscowości Paprotnia 

Dolna, droga biegnie po starym śladzie drogi nr 72. Od północy graniczy ona z obszarami 

leśnymi uroczyska Paprotnia (Kontrewers). Od północy do drogi przylegają bezpośrednio 

płaty łęgu i grądu z licznymi stanowiskami takich chronionych roślin, jak: konwalia majowa, 

przylaszczka Hepatica nobilis, kopytnik pospolity Asarum europaeum i kalina koralowa. Dalej 
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na północ w granicach opracowania znalazły się także płaty bardzo dobrze, typowo 

wykształconej kwaśnej buczyny – również chronionego typu siedliska. Las ten znajduje się 

w całości w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Fragment rysunku 

obrazującego przebieg wariantu VII przez ten teren zamieszczono w początkowej, ogólnej 

części niniejszego rozdziału. 

Na dalszym odcinku, droga łagodnie skręca na południowy wschód biegnąc głównie przez 

tereny rolnicze oraz obszary podmiejskiej zabudowy Brzezin. W krajobrazie pozytywnie 

wyróżniają się tu doliny niewielkich, bezimiennych cieków, w których zachowały się 

fragmenty łąk i towarzyszących im zadrzewień. Przykładem mogą być grunty wsi Paprotnia, 

gdzie po południowej stronie drogi, w dolinie bezimiennego cieku zachowały się 

zadrzewienia olszowo topolowe. Odnotowano tu także dąb szypułkowy Quercus robur 

o obwodzie 315 cm. 

Na odcinku pomiędzy Sadowem, Tworzyjankami i Przecławiem projektowana obwodnica 

przecina tereny źródliskowe niewielkich cieków. Zachowały się tu enklawy intensywnie 

wykorzystywanych łąk i pastwisk. Krajobraz urozmaicają tu także zadrzewienia, z których 

część to silnie zniekształcone płaty łęgu olszowo-jesionowego Fraxino-Alnetum (siedlisko 

chronione NATURA 2000 - kod: 91E0-3). W drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus 

glutinosa. W podszyciu panuje bez czarny Sambucus nigra, a runo zdominowane jest przez 

nitrofilne: pokrzywę zwyczajną Urtica dioica, glistnik jaskłócze ziele Chelidonium majus, 

przytulię czepną Galium aparine oraz masowo występujący, obcy naszej florze niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora.  

W tej mozaice pól uprawnych łąk i zadrzewień odnotowano również niewielkie fragmenty 

ekstensywnie wykorzystywanych łąk będących siedliskiem chronionego gatunku storczyka - 

kukułki plamistej Dactylorhiza maculata. W sąsiedztwie opisywanych zadrzewień 

obserwowano także wiele gatunków zwierząt terenów otwartych, jak np.: sarna, kuropatwa, 

bażant, myszołów, dla których są one miejscem schronienia, gniazdowania i żerowania.  

Niewielki, końcowy fragment projektowanej drogi wkracza na obszary leśne. Są to 

monokultury sosnowe i częściowo dębowe w wieku ok. 60 lat z runem zdominowanym przez 

jeżyny Rubus sp, w podszyciu występuje powszechnie czeremcha amerykańska Padus 

serotina, rzadziej kruszyna pospolita oraz pojedyncze egzemplarze chronionej kaliny 

koralowej. 

Aktualizacja inwentaryzacji, wykonana w 2012r. potwierdziła w pełni stan środowiska 

w rejonie wariantu VII. 
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Wyniki inwentaryzacji herpetologicznej z 2013r. wra z z krótk ą charakterystyk ą terenu  

Tabela 1. Stanowiska, w których obserwowano płazy 

Nr 
pkt. 

Opis stanowiska Zdjęcie 

046 

Zbiornik za hałdą, oczko wodne 
z żabami zielonymi Rana 
esculenta complex, traszką 

zwyczajna Lissotriton vulgaris, też 
jaszczurką zwinką Lacerta agilis, 

kuropatwa, skowronek, teren 
podmokły, też składowisko gruzu. 
W dniu 2 lipca nie obserwowano 

larw płazów, zbiornik jest 
zarośnięty roślinnością wodną 

wysoką w 30%, ale lustro wody 
przykrywa gruby kożuch glonów, 
od wschodu zbiornik zacieniony 

hałdą ziemi, głęboki, bez płycizny 
przybrzeżnej. 

Stanowisko zlokalizowane 
w odległości około 70m od 

wariantów V (km 0+380) i IV 
(km 0+380); oraz około 110m 

od wariantów IVA (km 0+350), 
VI (km 0+350) i VII (km 0+350) – 

wskazania minimalizacji 
oddziaływania na czas budowy 

wprowadzić zabezpieczenia 
tymczasowe i obserwować płazy, 

a w przypadku migracji 
w kierunku inwestycji wprowadzić 

wygrodzenie stałe. 
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047 

Drugie oczko wodne, 
zlokalizowane na drodze 

leśnej/polnej; w maju 
obserwowano kijanki ropuchy 

szarej Bufo bufo, w lipcu natomiast 
larwy traszki zwyczajnej 

Lissotriton vulgaris i dorosłe 
osobniki ropuchy szarej Bufo bufo. 
Zbiornik jest stosunkowo płytki, 

poniżej metra głębokości, 
niezacieniony, w pełni porośnięty 
oczeretem, a zatem stanowi bardzo 
dobre miejsce dla rozrodu traszek; 

także obserwowano kijanki żab 
z grupy zielonych Rana esculenta 

complex. 
 

Stanowisko zlokalizowane 
w odległości około 115m 

od wariantów V (km 0+400) i IV 
(km 0+400); oraz około 155m 

od wariantów IVA (km 0+410), VI 
(0+410) i VII (km 0+410) – 

wskazania minimalizacji 
oddziaływania na czas budowy 

wprowadzić zabezpieczenia 
tymczasowe i obserwować płazy 

a w przypadku migracji 
w kierunku inwestycji wprowadzić 

wygrodzenie stałe. 
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050 
i 051 

Rzekotka drzewna Hyla arborea – 
osobnik dorosły widziany w maju, 
na dojściu do zbiornika, występują 
też Żaba trawna Rana temporaria, 
żaba zielona Rana esculenta 

complex, skowronek. 
 

Stanowisko zlokalizowane 
w odległości około 110m 

od wariantów V (km 1+180) i IV 
(km 1+180); oraz powyżej 500m 

od wariantów pozostałych – 
wskazania minimalizacji 

oddziaływania na czas budowy 
w przypadku wyboru wariantu V 

lub IV wprowadzić zabezpieczenia 
tymczasowe i obserwować płazy 

a w przypadku migracji 
w kierunku inwestycji wprowadzić 

wygrodzenie stałe. 
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057 

Zbiornik śródpolny, zakrzaczony 
i zadrzewiony, obrośnięty mocno 

makrofitami, płytki, w maju 
obserwowano w pobliżu osobnika 
Rzekotki drzewnej Hyla arborea, 

a także Traszki zwyczajnej, 
w lipcu nie obserwowano larw, ani 

osobników dorosłych płazów, 
widoczny film na powierzchni 
wody. Nie stanowi istotnego 

stanowiska rozrodu płazów, można 
ewentualnie wykorzystać go jako 

siedlisko zastępcze, jednak 
po uprzednim oczyszczeniu 

i otworzeniu części powierzchni 
lustra. 

 
Stanowisko zlokalizowane 
w odległości około 170m 

od wariantów V (km 3+650), 
IVa (4+080) i IV (km 3+650); 

w odległości około 280m 
od wariantu VI (km 4+380) oraz 

powyżej 500m od wariantu 
VII (km 3+960). 

 

 

060 

Zbiornik na terenie prywatnym, 
w kwietniu obserwowano świeżo 

wyklute kijanki żaby trawnej Rana 
temporaria, maju i lipcu 

obserwowano żabę trawną Rana 
temporaria, też żaby zielone Rana 

esculenta complex, ale jedynie 
osobniki dorosłe; zbiornik jest 
zróżnicowany głębokościowo, 
obrośnięty w 15% makrofitami 

w głębszej części pałką wodną, na 
wypłyceniu oczeretem. 

 
Stanowisko zlokalizowane 
w odległości około 280 m 

od wariantów V (km 3+650), 
IV (3+600) i IVA (4+080); około 
160m od wariantu VI (km 4+380) 
oraz powyżej 500m od wariantu 

VII (km 3+960). 
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064 

Ropucha szara Bufo bufo, 
2 zbiorniki jeden wygrodzony, 

na terenie prywatnym, w jednym 
zbiorniku żółw czerwonolicy. 

 
Stanowisko zlokalizowane 

w liniach rozgraniczających (jeden 
ze zbiorników) i około 17m 

od linii rozgraniczających (drugi 
ze zbiorników) w wariancie VII 

(km 8+780); około 340m od 
wariantu IV (km 7+720) i IVA 
(km 8+210) oraz powyżej 1 km 

od wariantów V (km 6+400) i VI 
(km 8+440). 

 
Brak wskazań do działań 

minimalizujących, brak zagrożenia 
ze strony realizacji i eksploatacji 

inwestycji. 

 

 
065 Ropucha szara Bufo bufo  

066 

Zbiornik nie zasiedlony przez 
płazy; zlokalizowany w odległości 

około 185 m od linii 
rozgraniczających wariantu VII 
(km 11+530) oraz około 360 m 

od linii rozgraniczających wariantu 
VI (km 11+880), IV (km 10+840) 

i IVA (km 11+260). 
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068 

Sztuczny głęboki prywatny 
zbiornik intensywnie zarybiany, 

nie zanotowano obecności płazów. 
 

Stanowisko zlokalizowane 
w odległości około 250 m od linii 
rozgraniczających wariantów VI 
(km 13+560), IV (13+020) i IVA 
(km 12+590) oraz około 130 m 

od linii rozgraniczających wariantu 
VII (km 13+150). 

 

069 

Zbiorniki na górce mocno 
zarośnięte, zacienione; nie 
zaobserwowano płazów. 
Odległości tego zbiornika 

od projektowanych wariantów 
wynoszą: 350m od wariantu IV 
(km 13+680), IVA (km 14+100) 

i VI (km 14+640) oraz 570m 
od wariantu VII km (14+260). 
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070 

Dwa sztuczne zbiorniki mocno 
zarybiane, teren prywatny, bardzo 
głębokie o stromych umocnionych 

brzegach; brak śladów 
wykorzystania przez płazy; teren 
oddzielony od reszty zadrzewień 

wysokimi skarpami. 
Odległości tych zbiorników 

od projektowanych wariantów 
wynoszą: 45m od wariantu IV 

(km 13+700), IVA (km 14+120) 
i VI (km 14+660) oraz 210m 
od wariantu VII km (14+280). 

 

071 

Żaba trawna obserwowana przy 
prywatnych zbiornikach 070 pod 
skarpą oddzielającą posiadłość 

od terenu. 
Odległość od projektowanych 
wariantów wynosi: 140m od 

wariantów IV (km 13+770), IVA 
(km 14+190) i VI (km 14+730) 

oraz 190m od wariantu VII 
(km 14+350). 

 

076 

Płat boru świeżego i boru suchego; 
obserwowano żabę trawną; może 
stanowić potencjalne zimowisko 
płazów, jako że stanowi fragment 

doliny rzecznej, na której 
zlokalizowano stawy – stanowisko 

075. 
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075 

Prywatne stawy na rzece - 
atrakcyjne siedlisko dla płazów, 
Żaba z grupy zielonych Rana 

esculenta complex. Rzeka 
i zbiornik w kolizji z wariantem 
V (km 10+220). W przypadku 
wyboru wariantu koniecznym 

będzie uzyskanie decyzji 
derogacyjnej na zniszczenie części 

siedliska płaziego oraz 
wprowadzenie wygrodzeń na czas 

budowy. 
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077 

Kopalnia piasku; obserwowano 
jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis. 

Odległość od projektowanego 
wariantu V (km 11+550) wynosi 

430m. 

 

083 

Staw na terenie prywatnym, 
obserwowano licznie występujące 

kijanki ropuchy szarej, oraz 
osobniki dorosłe z grupy żab 

zielonych. 
Stanowisko zlokalizowane około 

180m od wariantu V (km 14+120). 
Nie stanowi zagrożenia. 
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084 

Oczko mocno zacienione, nie 
obserwowano płazów. 

Odległości tego zbiornika 
od projektowanych wariantów 
wynoszą: 150m od wariantu IV 

(km 14+580), IVA (km 15+000), 
VI (km 15+540), VII (km 15+190) 

oraz 250m od wariantu V km 
(14+260). 

 
 

Inwentaryzacja potwierdziła obecność wskazanych wcześniej gatunków płazów i gadów, tj.: 

• Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (obserwowana w trzech zbiornikach 046, 

047 i 052 z czego zbiorniki oznaczone jako 046 i 047 można traktować jako jedno 

siedlisko, ponieważ są w bardzo bliskiej odległości); 

• Ropucha szara Bufo bufo (obserwowana licznie w trzech zbiornikach 

stanowiących miejsce rozrodu 047, 065 i 083 oraz jeden osobnik na stanowisku 

064); 

• Rzekotka drzewna Hyla arborea (obserwowana na dwóch stanowiskach 050 

i 052); 

• Żaba trawna Rana temporaria (obserwowana na siedmiu stanowiskach 048, 051, 

060, 061, 062, 071, 074; w tym w trzech zbiornikach 50, 51 i 60); 

• Żaby z grupy zielonych Rana esculenta complex (obserwowane w siedmiu 

zbiornikach 046, 047, 051, 060, 070, 075, 083); 

• Jaszczurka zwinka Lacerta agilis (obserwowana w czterech lokalizacjach 046, 

061, 077 i 079). 

Najpospolitszą i występującą w największej liczbie zbiorników były żaby zielone w tym żaba 

wodna.  

Wśród gatunków niezbyt często spotykanych znalazła się rzekotka drzewna – spotkano ją 

jedynie na dwóch stanowiskach, pojedyncze osobniki. Gatunek ten należy w tej części Polski 

do ustępujących.  

W grupie gatunków najrzadziej spotykanych znalazła się traszka zwyczajna, jedynie na 

2 stanowiskach, przy czym w jednym zbiorniku nie potwierdzono jej obecności w lipcu. 

Zbiorniki wykorzystywane przez płazy jako miejsca rozrodu to stanowiska 046, 047, 051, 

060, 064 (2 zbiorniki), 083. Stanowią one 53% wszystkich zinwentaryzowanych zbiorników. 

Zbiorniki w których nie obserwowano płazów to stanowiska 066; 068, 069 (2 zbiorniki), 070 
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(2 zbiorniki) i 084. Dodatkowo podczas prowadzonych wizji 2 krotnie zmonitorowano dwa 

zarośnięte śródłąkowe oczka (zdjęcia poniżej), gdzie nie zaobserwowano płazów. Zbiorniki 

niezasiedlone przez płazy stanowią 47% wszystkich zinwentaryzowanych zbiorników. 

 

 
Fot. 34 Śródłąkowe oczko wodne nie zasiedlone przez płazy 

 
Fot. 35 Śródłąkowe oczko wodne nie zasiedlone przez płazy 
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W podsumowaniu można stwierdzić, że teren badań nie przedstawia ponadprzeciętnych 

wartości dla herpetofauny. Stosunkowo mały procent obszarów podmokłych, wodno-

błotnych, (szczególnie w przypadku wariantu północnego obwodnicy), niewielka ilość 

zbiorników naturalnych, krajobraz w znacznym stopniu przekształcony przez człowieka 

powodują że, brakuje tu siedlisk atrakcyjnych dla tej grupy zwierząt. Za najcenniejszy 

i jednocześnie newralgiczny obszary na opisywanym odcinku można uznać okolice Natolina 

tj. 2 zbiorniki określone jako stanowiska 046 i 047. Z wymienionych i zinwentaryzowanych 

zbiorników żaden nie znajduje się bezpośrednio w pasie zagrożenia, nie ulegną zniszczeniu 

w trakcie realizacji inwestycji. Niepokojącym jest również fakt występowania gatunku obcego 

i inwazyjnego – stanowisko 064. 

 

Nie zinwentaryzowano gatunków obj ętych ochron ą w ramach Dyrektywy Siedliskowej 

(Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk prz yrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory).  

 

■ Korytarze ekologiczne i szlaki migracji  

 Analizowana inwestycja leży poza przebiegiem głównych korytarzy ekologicznych (rysunek 

poniżej).  

 
Rys. 7. Położenie analizowanych wariantów względem przebiegu głównych korytarzy ekologicznych 
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Niemniej jednak, zgodnie z zapisami we wcześniejszej części niniejszego rozdziału, 

na analizowanym terenie stwierdzono szereg miejsc występowania różnych grup zwierząt. 

Na podstawie tych danych i analizy uwarunkowań terenowych określono lokalizację 

lokalnych szlaków migracji, związanych głównie z mozaiką polno – łąkowo - leśną. 

Wykorzystywanie tych szlaków migracji wynika z codziennej aktywności zwierząt w obrębie 

ich areałów osobniczych, głównie związanej z poszukiwaniem pożywienia, użytkowaniem 

schronień, rozrodem, karmieniem młodych, znakowaniem granic terytorium. 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie orientacyjnej lokalizacji szlaków migracji 

w odniesieniu do poszczególnych wariantów, wraz z podaniem gatunków zwierząt, 

stwierdzonych w rejonie danego szlaku migracji. 

 

Tabela 8. Szlaki migracji na trasie projektowanej i nwestycji 

Nr 

Lokalizacja kolizji 
projektowanej trasy z danym 

szlakiem migracji 
[od km do km] 

Zwierzęta zinwentaryzowane na obszarze danego szlaku migracji 

Wariant IV 
1 0+000 – 5+500 Dzik, sarna, kret, zając, lis 
3 7+700 – 9+900 Dzik, sarna 
5 11+200 – 15+118 Sarna, zając, kret, borsuk, dzik, lis 

Wariant IVA 
1 0+000 – 5+900 Dzik, sarna, kret, zając, lis 
3 8+100 – 10+350 Dzik, sarna 
5 11+700 – 15+542 Sarna, zając, kret, borsuk, dzik, lis 

Wariant V 
1 0+000 – 5+300 Dzik, sarna, kret, zając, lis 
2 5+900 – 7+700 Lis, sarna 
4 8+600 – 15+350 Sarna, dzik, zając, lis 
5 13+500 – 15+350 Sarna, zając, kret, borsuk, dzik, lis 

Wariant VI 
1 0+000 – 6+200 Dzik, sarna, kret, zając, lis  
3 8+400 – 10+900 Lis, sarna 
5 12+200 – 16+081 Lis, sarna, zając 
4 15+000 – 16+081 Sarna, dzik, zając, lis  

Wariant VII 
1 0+000 – 4+600 Dzik, sarna, kret, zając, lis  
2 5+300 – 8+300 Lis, sarna, dzik, wiewiórka  
3 8+700 – 10+200 Dzik, sarna  
5 11+700 – 15+728 Sarna, zając, kret, borsuk, dzik, lis 

 

Poza ww. szlakami migracji na analizowanym terenie duże znaczenie mają ponadlokalne, 

regionalne szlaki migracji wzdłuż rzek Mroga, Mrożyca i ich dopływy. Wszystkie wymienione 

powyżej szlaki migracji, a dokładniej, odcinki kolizji projektowanej drogi z tymi szlakami, 

zaznaczono graficznie w załączniku nr 2.1 Uwarunkowania środowiskowe. 

 

Z punktu widzenia oddziaływania inwestycji liniowych na zwierzęta na uwagę zasługują 

również szlaki migracji płazów. W rejonie analizowanej drogi występuje szereg oczek 
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wodnych i terenów podmokłych, co stwarza dogodne warunki dla rozrodu płazów. Gody 

płazów poprzedzone są migracjami do miejsc rozrodu – wędrówki te mogą być zarówno 

masowe jak i rozproszone. Po odbyciu godów i złożeniu jaj, cześć gatunków płazów 

(np. żaba trawna czy ropucha szara) opuszcza zbiorniki. Charakterystyczne dla płazów są 

również sezonowe migracje jesienne do miejsc zimowania, a także rozchodzenie się 

młodocianych płazów po przejściu metamorfozy z postaci larwalnej do młodocianej. Wtedy 

młode osobniki masowo opuszczają zbiorniki wodne. 

Prawdopodobne szlaki migracji płazów przedstawiono na załączniku graficznym 2.1 Szlaki te 

zostały wyznaczone przy uwzględnieniu lokalizacji terenów podmokłych, na których znajdują 

się naturalne oczka wodne, gdzie zinwentaryzowano gatunki płazów (wyniki inwentaryzacji – 

załącznik 2.2), oraz terenów leśnych.  

Poniżej przedstawiono lokalizację kolizji projektowanych wariantów trasy obwodnicy Brzezin 

ze szlakami migracji płazów: 

 

Tabela 9. Kolizje ze szlakami migracji płazów 

Lokalizacja kolizji 
projektowanej trasy ze 

szlakami migracji płazów 
[od km do km] 

Gatunki płazów 

Wariant IV 
2+100 – 4+500 rzekotka, żaba zielona, żaba trawna 

12+150 – 14+400 żaba zielona, żaba trawna 
Wariant IVA 

3+100 – 4+900 rzekotka, żaba zielona, żaba trawna 
12+580 – 14+830 żaba zielona, żaba trawna 

Wariant V 
2+100 – 4+430 rzekotka, żaba zielona, żaba trawna 
9+780 – 10+650 żaba zielona, żaba trawna, żaba śmieszka 
12+700 – 14+100 żaba zielona, żaba trawna, ropucha szara 

Wariant VI 
0+000 – 0+600 żaba zielona, żaba trawna, ropucha szara 
0+900 – 1+450 żaba zielona, żaba trawna, ropucha szara 

13+120 – 14+620 żaba zielona, żaba trawna 
Wariant VII 

0+000 – 0+600 żaba zielona, żaba trawna, ropucha szara 
0+900 – 1+450 żaba zielona, żaba trawna, ropucha szara 

12+670 – 14+270 żaba zielona, żaba trawna 
 

3.8. WALORY KRAJOBRAZOWE I REKREACYJNE  

 Atrakcyjność terenu opracowania pod względem krajobrazowym i rekreacyjnym polega 

głównie na obecności rzeki Mrożycy, a co za tym idzie – charakterystycznego ukształtowania 

terenu oraz zbiorowisk związanych z rzeką. Dolina rzeki – tworząca korytarz ekologiczny, 

zasila istniejące ekosystemy oraz zapewnia łączność z terenami o znacznej 

bioróżnorodności położonymi w sąsiedztwie. Przestrzennie, rzeka Mrożyca płynie 
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równoleżnikowo w zachodniej części miasta Brzeziny, a następnie przybiera kierunek 

południkowy przecinając centralnie północną część miasta. Dolina Mrożycy z licznymi 

źródłami, barwnymi łąkami i lasami - od bagiennych do dąbrów - oraz otaczającymi ją 

wzniesieniami, oprócz niezwykłych walorów widokowo - krajobrazowych odgrywa znaczną 

rolę środowiskotwórczą, stwarzając odpowiednie warunki do rozwoju różnorodnych 

i bogatych biocenoz. Dolina ta stanowi naturalny klin napowietrzający, umożliwia wymianę 

zanieczyszczonego i przesuszonego powietrza z części zurbanizowanej na czyste i bardziej 

wilgotne.  

Funkcje ekologiczne i krajobrazotwórcze doliny Mrożycy uzupełniają liczne dolinki boczne 

Mrożycy i Mrogi. Dolinki są częściowo podmokłe, o spadkach od 0,05 %. Odznaczają się 

zmienną szerokością i różną długością. Stałym dopływem Mrożycy jest bezimienny ciek 

wypływający spod Budek Brzezińskich.  

Wzdłuż całej doliny, ze szczególną koncentracją po jej zachodniej stronie, wyróżniają się 

w terenie poziomy denudacyjno – akumulacyjne wzniesione około 177 - 195 m n.p.m., 

o spadkach przeciętnych 0 - 5 % i wysokościach względnych około 5 - 15 m nad poziom dna 

doliny. 

 

 
Fot. 36 Malownicze tereny gminy Brzeziny – obszar Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 

 

Do unikatowych form morfologicznych stanowiących o atrakcyjności regionu należą również 

wzgórza i pagórki o spadkach 8 - 12 % i powyżej. Przy północnej części, w pobliżu wsi 

Szymaniszki, występuje system parowów, który ma istotne znaczenie jako szczególny twór 

przyrody nieożywionej, posiada wybitne walory edukacyjne i krajobrazowe. W przyszłości 

planowany jest do objęcia ochroną jako stanowisko dokumentacyjne przyrody. Powyższe 

tereny ze względu na znaczne spadki są niekorzystne do zurbanizowania, doskonale nadają 

się do wykorzystania rekreacyjno - wypoczynkowego.  
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Poza ww. walorami ukształtowania powierzchni terenu, dominującą rolę w krajobrazie 

odgrywają struktury przestrzenne, których głównymi elementami są obiekty i zespoły 

zabudowy tradycyjnej, w tym zabytkowe. Atrakcyjne są widoki wnętrz historycznego 

śródmieścia Brzezin, przenoszące rozplanowanie miasta na drugi i trzeci wymiar 

w przestrzeni:  

• widok kościoła parafialnego przez zieleń parku miejskiego z ulicy Piłsudskiego 

oraz w perspektywie ulicy Łódzkiej, 

• widok budynku narożnego przy wylocie ulicy S. Staszica z Placu Jedności 

Narodowej z osi ulicy Piłsudskiego, 

• widok zespołu kościoła św. Ducha w perspektywie ulicy R. Traugutta, 

• widok zespołu kościoła o.o. Reformatów we wglądzie ze zbiegu ulic 

H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza oraz spomiędzy zabudowy przy ulicy Sportowej, 

• widok pierzei ulicy H. Sienkiewicza z osi ulicy Mickiewicza, 

• oraz widoki panoramiczne na miasto:  

- z ulicy Lasockich przez dolinę rzeczki Mrożycy w kierunku południowo -

zachodnim,  

- z ulicy Małczewskiej w kierunku północnym.  

O dużych walorach krajobrazowych świadczy też obecność powierzchni zalesionych, 

zadrzewionych i zakrzaczonych, które przestrzennie dominują w północnej i południowo – 

zachodniej części obszaru. Obecność lasów wpływa na estetykę przestrzeni i zdecydowanie 

podnosi walory krajobrazowe, tworzone również przez znaczne deniwelacje terenu. 

Szczególne znaczenie mają zwarte kompleksy leśne niezwykle cenne pod względem 

znaczącego wpływu na poprawę klimatu całego regionu, a tym samym na warunki 

aerosanitarne oraz na poprawę stosunków wodnych w gruncie. Pozytywnie wpływają 

również na urozmaicenie krajobrazu, a także na rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych. 

 

  
Fot. 37 Zwarte kompleksy leśne – miejsce przebiegu wariantu IV i V 
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Charakterystycznym elementem krajobrazu są również niewielkie, rozrzucone wśród pól laski 

i krzewiaste zarośla o niejednorodnej genezie. Stanowią one zalesione nieużytki.  

Tereny leśne należą do jednych z najcenniejszych przyrodniczo obszarów. Oprócz funkcji 

krajobrazowej, pełną istotną rolę ekologiczną, ochronną i klimatotwórczą. 

 

 
Fot. 38 Roślinność śródpolna – przebieg obwodnicy Brzezin według wariantu IV, IVA i VI 

 

Strukturę przestrzenną tworzą też rozległe kompleksy agrocenoz z nielicznymi 

zakrzaczeniami i zadrzewieniami śródpolnymi oraz zabudową rolniczą skoncentrowaną 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Krajobraz z uprawami rolniczymi dominuje w południowej 

i zachodniej części opracowania. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne. Flora 

i fauna na tych obszarach jest w znacznym stopniu zorganizowana i kontrolowana przez 

człowieka, przy jednocześnie silnym wpływie antropogenicznym na gleby. W krajobrazie 

rolniczym dominuje przestrzeń otwarta o specyficznym dla niej mikroklimacie. Są 

tu stosunkowo silne wiatry, silne promieniowanie słoneczne, skład powietrza korzystny 

szczególnie w okresie wegetacji. W obrębie terenów rolnych wyodrębniają się kompleksy 

gleb o wysokiej bonitacji, korzystne dla produkcji rolnej, które powinny być chronione przed 

zainwestowaniem rolniczym.  

Obszary zurbanizowane występują głównie w centralnej części miasta Brzeziny. Obszary 

o dużej intensywności zabudowy są najsłabszymi ogniwami systemu przyrodniczego. Proces 

urbanizacji wyrugował z centralnej części miasta naturalne i pół - naturalne ekosystemy. 

Funkcje zastępcze przejęły mniejsze lub większe skupiska zieleni, które przenikają 

zabudowę. Większym skupiskiem zieleni wysokiej w mieście jest park miejski i zieleń 

cmentarna oraz tereny zieleni osiedlowej. Na terenach zabudowy warunki klimatyczne są 
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mniej korzystne niż w terenach otwartych. W tej części miasta skoncentrowane są główne 

źródła uciążliwości dla środowiska powodowane zanieczyszczeniami komunikacyjnymi 

(szczególnie w rejonie ulicy Kościuszki), przemysłowymi oraz energetyki cieplnej. Mozaikowy 

układ terenów zielonych w mieście wymaga szczególnej dbałości w zakresie ochrony ze 

względu na swe niewielkie powierzchnie, a stąd możliwości dewastacji oraz trwałego zaniku 

ciągłości ekosystemów. 

Korzystne dla środowiska zamieszkania są wspomniane enklawy zorganizowanej zieleni 

miejskiej, a szczególnie doliny cieków wcinające się w zabudowę, stanowiące kliny 

nawietrzające. 

 
Fot. 39 Dolina rzeki Mrożycy wcinająca się w zabudowę miasta i tworząca naturalny klin nawietrzający 

3.9. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSI ĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH  

RYS HISTORYCZNY MIASTA BRZEZINY 

 Najstarszy zapis mówiący o istnieniu miasta Brzeziny pochodzi z 1332 r. W roku 

1339eiitttg powstała prawdopodobnie kasztelania brzezińska. W XIV wieku, po zjednoczeniu 

państwa polskiego przez Władysława Łokietka, utworzono nową jednostkę administracyjną - 

województwa, które w ciągu XV wieku podzielono na powiaty sądowe. Brzeziny stanowiły 

ośrodek powiatowy, przynależny do województwa łęczyckiego.  

Powiat brzeziński, z Brzezinami jako jego ośrodkiem w którym odbywały się sądy zwykłe 

(roczki), w granicach województwa łęczyckiego przetrwał do końca I Rzeczypospolitej. Po II 
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rozbiorze Polski powiat brzeziński wszedł w skład tzw. Prus Południowych. Po III rozbiorze, 

w wyniku zmiany podziału administracyjnego, powiat brzeziński znalazł się w granicach 

departamentu warszawskiego, zaś utworzona wtedy tzw. powiatowa komisja sprawiedliwości 

dla powiatów brzezińskiego i rawskiego miała do 1806 roku siedzibę w Strykowie.  

Kolejna reorganizacja administracji po utworzeniu Królestwa Polskiego ulokowała Brzeziny 

w obwodzie rawskim i w województwie mazowieckim, a później w guberni warszawskiej.  

Władze powstania styczniowego przywróciły podział administracyjny sprzed rozbiorów, co 

z kolei uchylił ukaz carski z 1866 r. określający nowy podział Królestwa i sytuujący powiat 

brzeziński w guberni piotrkowskiej.  

W końcu 1914 r. Brzeziny znalazły się na terytorium zajętym przez Niemców – w obwodzie 

brzezińskim i w gubernatorstwie łódzkim. Po odzyskaniu niepodległości, zgodnie 

z tymczasową ustawą o organizacji władz administracyjnych II instancji z 1919 roku, powiat 

brzeziński wszedł w skład województwa łódzkiego. Stan taki przetrwał do II wojny światowej.  

W latach 1939-1945 powiat brzeziński został podzielony pomiędzy Kraj Warty i Generalne 

Gubernatorstwo - miasto znalazło się na wschodnim skraju pierwszego z nich, ze zmienioną 

w 1940 roku nazwą Lowenstadt.  

W 1945 roku Brzeziny z całym powiatem brzezińskim znalazły się ponownie w granicach 

województwa łódzkiego. Reforma administracyjna z 1975 roku umieściła miasto 

w województwie skierniewickim, a kolejna reforma od 1 stycznia 1999 r. przywróciła 

je województwu łódzkiemu, nie przywracając jednak statusu miasta powiatowego.  

Własność Brzezin zmieniała się w XIV i na początku XV wieku kilkakrotnie. Miasto od 1339 

do około 1396 roku stanowiło własność książęcą, a następnie do 1839 roku własność 

prywatną - Lasockich, a następnie Ogińskich.  

W pierwszych wiekach istnienia miasta zamieszkiwała je rdzenna ludność miejscowa. W XVI 

wieku ludność chrześcijańska nie była jednolita wyznaniowo. Przebywali tu wybitni działacze 

protestanccy: Andrzej Frycz Modrzewski, Marcin Krowicki, Grzegorz Paweł zw. Zagrobelnym 

(założyciel zboru protestanckiego). Już w pierwszej połowie XVI wieku mieszkali 

w Brzezinach Żydzi, którzy pod koniec XVIII wieku stanowili 20% mieszkańców miasta 

i tworzyli samodzielną gminę wyznaniową. W początku XIX wieku w mieście zaczęli osiedlać 

się Niemcy - ewangelicy, głównie augsburscy. W połowie XIX wieku stanowili oni 13 % 

ludności miasta. Znikomą mniejszość (kilka osób) stanowili Rosjanie, którzy zjawili się 

w mieście po 1864 r., a opuścili je w 1914 roku.  

Od początków XV w. w Brzezinach zajmowano się wyrobem tkanin, a w szczególności 

rozwinęło się sukiennictwo (od XVI w.). Jakość tych produktów była wysoko oceniana - 

określenie „brzezińskie sukno” było określeniem pozytywnym, wobec tego, że jakość sukna 

brzezińskiego była wyższa od przeciętnej jakości sukien polskich. Rynek zbytu wychodził 

nawet poza granice Polski. 
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Jako drugie o takiej skali rzemiosło, rozwinęło się krawiectwo. Ten typ działalności 

rzemieślniczej cechuje region miasta także dzisiaj - współcześnie produkcja odzieży stanowi 

główną pozycję w produkcji zakładów działających na terenie miasta.   

 

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIAS TA BRZEZINY 

 Aktualne rozplanowanie i zabudowa miasta to wynik długotrwałego procesu jego 

rozwoju. Istnienie wczesnego osadnictwa na lewym brzegu Mrożycy potwierdzają badania 

wykopaliskowe. Prawdopodobnie Brzeziny były pierwotnie niewielką osadą o znaczeniu 

wyłącznie lokalnym, jednak w wyniku rozwoju miasta założono tu siedzibę parafii. Brzeziny 

stały się ośrodkiem kompleksu dóbr, stanowiąc w XVIII wieku największą posiadłość 

w ówczesnym województwie łęczyckim. 

Brzeziny miały połączenia komunikacyjne ze wszystkimi składającymi się na kompleks dóbr 

wsiami i folwarkami - są to istniejące do dziś drogi wylotowe. 

Najstarszymi szlakami komunikacyjnymi o dalekim zasięgu, przebiegającymi przez miasto 

były: droga z Inowłodza do Łęczycy (fragment XVI wiecznego szlaku przepędu wołów 

z Mołdawii do Brandenburgii) i z Rawy do Kalisza.  

Na współczesny układ przestrzenny miasta miały wpływ przede wszystkim dwa kierunki jego 

rozwoju: 

• w ramach wykształconego układu przestrzennego miasta lokacyjnego 

i historycznych przedmieść poprzez uzupełnianie i zagęszczanie zabudowy 

w sposób nie prowadzący do deformacji historycznego układu urbanistycznego 

miasta (powstające zespoły nowej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej nie 

naruszały średniowiecznego układu ulicznego), 

• poprzez zabudowę terenów stanowiących rozłogi miejskie. 

Układ przestrzenny miasta i gminy Brzeziny ukształtował się nie tylko poprzez zabudowę, ale 

także na skutek rozwoju gospodarczego regionu (zwłaszcza handlu suknem) – istniała zatem 

konieczność budowy coraz liczniejszych szlaków komunikacyjnych.  

 

ZABUDOWA MIASTA BRZEZINY 

 Do 1865 roku Brzeziny posiadały w większości zabudowę drewnianą. Ożywiały 

ją jedynie trzy murowane kościoły.  

Gospodarczy rozkwit miasta w II połowie XIX wieku, czego następstwem był ożywiony ruch 

budowlany, spowodował wymianę drewnianej zabudowy miejskiej na murowane budynki 

i kamienice czynszowe z oficynami. Tym samym zmieniała się całkowicie przestrzeń 

centrum, w którym rozbierano drewniane domy przy Rynku i głównych ulicach miasta. 

Zabudowa drewniana zachowała się przy ulicach podrzędnych i niektórych drogach 

wylotowych.  
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Ożywienie budowlane trwało w Brzezinach do 1914 r., jednak drewniana zabudowa 

przeważała w zagospodarowaniu miasta do 1939 r.  

Bilans strat w zabudowie miasta w wyniku działań II wojny światowej objął około 20 % 

budynków murowanych i 30 % drewnianych. Głównie we wrześniu 1939 r. zniszczeniu uległy 

budynki zlokalizowane na narożnikach ulic, pozostałe zniszczenia wiązały się z likwidacją 

getta, które początkowo obejmowało obszar śródmieścia i z działaniami wojennymi w końcu 

wojny.  

Historycznie ukształtowana zabudowa miasta zajmuje niemal całą centralną część jego 

obecnego obszaru administracyjnego, na którym rozproszone są poza tym niewielkie 

zespoły domów, głównie wzdłuż dróg wylotowych, biegnących promieniście we wszystkich 

kierunkach. Pozostała część obszaru miasta to tereny otwarte - głównie użytki rolne 

i niewielkie powierzchniowo lasy.  

 

OBSZARY I OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE W REJESTR ZABYTK ÓW 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 

z dnia 22 sierpnia 2012 r., znak WUOZ-C.5135.6.2012.MN,: 

• Wariant IV przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-55/15 

Przecław,stan.2, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze); 

• Wariant IVa przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-

55/15 Przecław, stan. 2, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze) oraz AZP 

66-53/18 Lipiny, stan. 1, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni; 

• Wariant V przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-55/9 

Bronowice, stan. 4, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze); 

• Wariant VI przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-55/15 

Przecław, stan. 2, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze); 

• Wariant VII przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 65-54/32 

Brzeziny, stan. 4, gm. Loco, pow. loco. (okres wpływów rzymskich, znalezisko 

luźne). W odległości ok. 250 m znajduje się stanowisko AZP 66-54/24 Brzeziny, 

stan. 11, gm. loco, pow. loco (średniowiecze), w odległości 175 m znajduje się 

stanowisko AZP 66-55/15 Przecław, stan. 2 (średniowiecze), gm. Brzeziny, pow. 

brzeziński, w odległości ok. 150 m znajduje się stanowisko AZP 65-54/26 

Paprotnia, sta. 1, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (mezolit/neolit, znalezisko 

jednostkowe); 

• W odległości ok. 150 m od podłączenia odcinka DK 72 do węzła autostradowego 

znajduje się stanowisko AZP 66-53/20 Łódź Nowosolna, gm. Nowosolna, pow. 

łódzki wschodni (późne średniowiecze/ nowożytność). 
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W poniższej tabeli znajduje się wykaz stanowisk archeologicznych występujących na 

omawianym terenie wraz z określeniem ich odległości od projektowanych wariantów. 

 

Tabela 10. Wykaz stanowisk archeologicznych wraz z okre śleniem ich odległo ści od 
projektowanych wariantów 

Nr stanowiska 
archeologicznego  

Odległo ść stanowisk archeologicznych od projektowanych waria ntów  [m]  
Wariant IV  Wariant IVa  Wariant V  Wariant VI  Wariant VII  

AZP 66-55/15 kolizja kolizja 690 kolizja 175 
AZP 66-53/18 600 kolizja 600 360 360 
AZP 66-55/9 3260 3260 kolizja 3720 2920 

AZP 66-54/32 1690 1690 1120 1280 kolizja 
AZP 66-54/24 710 710 1540 1590 300 
AZP 65-54/26 1580 1580 1240 850 150 
AZP 65-53/20 150 150 150 150 150 

 

Ponadto, w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania budowy obwodnicy 

Brzezin, znajdują się następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską: 

• Paprotnia, dom drewniany nr 41, pocz. XX w.; 

• Przecław, dom drewniany nr 2, pocz. XX w.; 

• Przecław, dom drewniany nr 3, pocz. XX w.; 

• Przecław, dom murowany nr 7, pocz. XX w.; 

• Przecław, dom murowany nr 19, pocz. XX w.; 

• Przecław, dom murowany nr 40, datowany na 1918r.; 

• Przecław, dom drewniany nr 44, datowany na 1936 r.; 

• Przecław, dom drewniany nr 63a, datowany na 1933r.; 

 

Obiekty te są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z powyższym podlegają 

ochronie i zachowaniu. W przypadku konieczności rozbiórki obiektu objętego ochroną 

konserwatorską, należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków możliwości 

i warunki rozbiórki. 

Obszary, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, nie są zadowalająco 

przebadane pod kątem występowania stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaleca następujące postępowanie do wykonania 

po ostatecznym wyborze wariantu do realizacji: 

1. Wykonanie badań powierzchniowych oraz zdjęć lotniczych z opracowaniem 

z przynajmniej dwóch przelotów; 

2. Wykonanie badań sondażowych; 

3. Wykonanie badań ratowniczych. 

Wniosek o badania należy złożyć do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w nieprzekraczalnym terminie 21 dni przed rozpoczęciem inwestycji.  
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Ponadto na analizowanym obszarze, na terenie gminy Nowosolna, znajduje się zbiorowa 

mogiła Polaków zamordowanych w Lesie Wiączyńskim przez Niemców w latach 1939-1944, 

a także komora gazowa z tego okresu. Obiekty te zlokalizowane są w północnym fragmencie 

Lasu Wiączyńskiego, nieopodal rezerwatu leśnego „Wiączyń” i nie kolidują z planowanymi 

wariantami obwodnicy. 

 

 
Fot. 40 Miejsce pamięci narodowej w Lesie Wiączyńskim. 

 

Poniżej podano orientacyjne odległości poszczególnych wariantów projektowanej drogi 

DK72: 

Tabela 11. Odległo ści projektowanych wariantów obwodnicy od obiektów 
kulturowych 

Nr wariantu 
Odległo ść wariantu od obiektu kulturowego [m]  
Zbiorowa mogiła  Komora gazowa  

wariant IV  432 300 
wariant IVA  207 344 
wariant V  432 300 
wariant VI  490 473 
wariant VII  490 473 

 

3.10. OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZ EPISÓW 
O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM OBSZARY NATURA 2000 

Na rozpatrywanym terenie znajdują się obiekty i obszary obj ęte ochron ą na podstawie 

art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o o chronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 

880, z późniejszymi zmianami ) i s ą to: 

• Rezerwat przyrody „Wiączyń”; 

• Park Krajobrazowy „Wzniesień Łódzkich” wraz z otuliną; 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”; 
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• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Mrogi”; 

• Pomniki przyrody ożywionej. 

 

Na rozpatrywanym terenie nie wyst ępują obszary obj ęte sieci ą Natura 2000. Najbliżej, 

tj. w odległości ok. 3.3 km od inwestycji, położony jest obszar Natura 2000 „Buczyna 

Janinowska” PLH 100017. 

 

 

 
Rys. 8. Lokalizacja obszarów chronionych względem projektowanych wariantów obwodnicy Brzezin 

 

Lokalizacja planowanych wariantów obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 na tle 

obszarów prawnie chronionych przedstawiona została dodatkowo w Załączniku graficznym 

nr 1 – mapie w skali 1: 25 000 „Powiązania przyrodnicze”. 

 

PARK KRAJOBRAZOWY „W ZNIESIEŃ ŁÓDZKICH”: 

Kolizja dotyczy wyłącznie wariantu VII obwodnicy. 

Park utworzony został na mocy rozporządzenia Wojewody Łódzkiego i Wojewody 

Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego 

Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1996r. Nr 27, poz. 163, Dz. Urz.. Woj. 

Skierniewickiego z 1996r. Nr 33, poz. 238). 

OChK Górnej Rawki 

OChK Dolina Mrogi i Mrożycy 

OChK Dolina Mrogi i Mrożycy 

OChK Dolina Miazgi pod Andrespolem 

PK Wzniesień Łódzkich 
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Dnia 27 kwietnia 2010 r. podjęto uchwałę Nr LV/1545/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego 

w sprawie: dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego Nr 165 poz. 1359 z dnia 9 czerwca 2010 r.) 

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 5/2003 w sprawie ustanowienia planu ochrony 

PKWŁ (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 231, poz. 2162) 

 

Zajmuje powierzchnię ok. 11580 ha, otulina parku: ok.3083 ha. Położony jest na północny 

wschód od aglomeracji łódzkiej, między Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Obejmuje 

najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmenty strefy krawędziowej 

Wzniesień Łódzkich. Największą atrakcją Parku jest falista, bardzo urozmaicona rzeźba 

terenu, rzadko spotykana w centralnej części kraju. Występują tu różnorodne formy 

geomorfologiczne, jak: wzgórza morenowe, ostańce denudacyjne, parowy, wąwozy, doliny 

rzek. Ponadto duże wysokości względne nadają krajobrazowi wyżynny charakter (najwyższe 

wzniesienie ma 284 m n.p.m.). Teren Parku jest dość gęsto zaludniony. 

Wzniesienia Łódzkie stanowią ważny węzeł hydrograficzny. Bierze tu początek kilka rzek 

należących do dorzecza Bzury. Ponadto bardzo malowniczym elementem są doliny, a w nich 

tworzące się bagna i rozlewiska. Liczne są również źródliska oraz stawy, wykorzystywane 

obecnie do hodowli ryb. 

Lasy zajmują 28 % powierzchni Parku i występują w pięciu niezbyt dużych kompleksach. 

Zbiorowiska leśne reprezentowane są przez różne typy grądów, dąbrów i borów oraz przez 

rzadko występującą w środkowej Polsce kwaśną buczynę niżową. Tutaj też mają swe 

granice zasięgu takie gatunki, jak: jodła, świerk, buk i jawor. W największym i najcenniejszym 

przyrodniczo kompleksie leśnym (Las Łagiewnicki) rosną najstarsze w Parku, bo 200-letnie, 

drzewostany dębowe. 

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

124 

 
Fot. 41 Widok na Park Krajobrazowy „Wzniesień Łódzkich” – odcinek istniejącej drogi krajowej nr 72, 

planowany przebieg obwodnicy Brzezin według wariantu VII 

 

Na terenie Parku znajdują się trzy leśne rezerwaty przyrody: 

• rezerwat „Struga Dobieszkowska” (37,65 ha), chroniący naturalną dolinę rzeki 

Młynówki wraz z licznymi niszami źródliskowymi oraz zbiorowiskami łęgowymi 

i grądowymi; 

 
Fot. 42 Rezerwat „Struga Dobieszkowska” 

 

• rezerwat „Las Łagiewnicki” (69,85 ha), w którym ochroną są objęte dobrze 

zachowane, różnorodne postacie lasu grądowego i dąbrowy oraz występująca na 

wilgotnym podłożu jodła; 
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Fot. 43 Rezerwat „Las Łagiewnicki” 

• rezerwat „Parowy Janinowskie” (41,66 ha), ochraniający fragment lasu bukowego 

z licznymi parowami, tworzącymi gęstą sieć. 

  
Fot. 44 Rezerwat „Parowy Janinowskie” 

 

W Parku znajduje się także zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Górna Mrożyca”, 

obejmujący fragment dorzecza Mrożycy, lewobrzeżnego dopływu Mrogi, w celu zachowania 

malowniczego krajobrazu naturalnej doliny porośniętej bogatą roślinnością leśną i łąkową. 

Na terenie Parku rośnie ponad 100 pomnikowych drzew. Poza tym ochroną konserwatorską 

objęta jest aleja 250 klonów srebrzystych, rosnących wzdłuż drogi ze Zgierza do Strykowa.  
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Flora Parku jest bogata i zróżnicowana. Stwierdzono tu obecność 730 gatunków roślin 

naczyniowych, w tym ponad 60 gatunków drzew i krzewów oraz kilkadziesiąt gatunków 

rzadkich i chronionych roślin zielnych. Występuje także sześć chronionych gatunków 

porostów. 

Fauna Parku również jest różnorodna. Żyją tu 34 gatunki ssaków, choć stosunkowo niewiele 

jest dużych zwierząt leśnych. Awifauna Parku liczy ponad 110 gatunków lęgowych. Ponadto 

występują trzy gatunki gadów, płazy oraz ponad 1100 gatunków bezkręgowców. 

Park, ze względu na lokalizację, stanowi teren świątecznego wypoczynku dla mieszkańców 

okolicznych miast. Poza tym obecność wielu obiektów zabytkowych (jak np. barokowy 

kościół w Łagiewnikach wraz z klasztorem, dwie drewniane kaplice z XVII i XVIII w., 

drewniany kościół z XVII w. w Niesułkowie), jak i atrakcyjnych architektonicznie (liczne 

dwory, stare chaty, drewniany młyn) i turystycznie (parki dworskie, źródełko uważane 

za cudowne) doprowadziło do utworzenia siedmiu oznakowanych pieszych szlaków 

turystycznych oraz szlaku rowerowego. 

 

 
Fot. 45 Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – widok na obszary leśne występujące w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 72 – planowany przebieg obwodnicy Brzezin według 

wariantu VII 

 

Na terenie PK zakazano m.in.: 

1. Lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
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przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska; 

2. Lokalizowania inwestycji mogących istotnie i trwale naruszyć walory krajobrazowe 

oraz deformowania naturalnych form geomorfologicznych (wąwozów, parowów 

i innych); 

3. Zakopywania oraz składowania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

4. Utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych; 

5. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki 

rybackiej; 

6. Likwidowania, zasypywania i dewastacji naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 

oraz obszarów wodno-błotnych; 

7. Likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych 

z wyłączeniem działań wynikających z potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 

oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

8. Umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, 

tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz  wybierania jaj z wyłączeniem działań 

związanych  gospodarką łowiecką  lub rybacką prowadzoną w oparciu o odrębne 

przepisy oraz racjonalną gospodarkę rolną i leśną; 

9. Wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczenia gleby, za wyjątkiem ograniczonej 

eksploatacji piasku i żwiru na potrzeby lokalne – do 500 m3/rok z pojedynczego 

wyrobisko. 

Powyższe zakazy nie obowiązują w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego 

w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm). Zgodnie z ww. ustawa, ilekroć jest 

mowa o „inwestycji celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także 

krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez 

względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, 

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

Tu nadmienić należy, że zgodnie ze wskazanym art. 6 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami budowę przedmiotowej drogi należy zaliczyć do inwestycji celu 

publicznego. 
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REZERWAT LEŚNY „W IĄCZYŃ”: 

 
Rys. 9. Lokalizacja Rezerwatu „Wiączyń” na tle wydzieleń leśnych 

 

Żaden z wariantów obwodnicy nie koliduje z Rezerwatem „Wiączyń. 

 

Rezerwat utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 4.02.1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 16, poz. 103 

z 1958 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 

fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego na granicy zasięgu buka i jodły.  

Wg ww. aktu za rezerwat przyrody uznano obszar o powierzchni ok. 8,4 ha, położony 

w obrębie Brzeziny, Nadleśnictwa Brzeziny w oddz. 7a, b, oraz północno-zachodnią część 

wydzielenia 8a. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie Nr 42/2010 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie 

rezerwatu przyrody „Wiączyń”. Powierzchnia i granice rezerwatu nie uległy zmianie. 

Głównym celem powstania rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych 

i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o cechach grądu subkontynentalnego na granicy 

zasięgu buka i jodły. Ww. Zarządzenie określa rodzaj, typ i podtyp rezerwatu: 

• Rodzaj – leśny (L) 

• Ze względu na dominujący przedmiot ochrony: 

Typ – fitocenotyczny (PFi) 

Podtyp – zbiorowisk leśnych (zl) 

• Ze względu na główny typ ekosystemów: 
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Typ – lasów i borów (EL), 

Podtyp – lasów mieszanych nizinnych (lwż) 

Rezerwat ma kształt wydłużonego ze wschodu na zachód wąskiego prostokąta. Jest on 

częścią dawnej Puszczy Łódzkiej silnie eksploatowanej w okresie od XVI do XVIII wieku. Las 

w rezerwacie jest cienisty, a runo ubogie i niepokrywające całkowicie gleby. Drzewostan 

rezerwatu jest wielowarstwowy, przy czym główną masę koron, dającą głęboki cień, tworzą 

drzewa niższej warstwy: grab i buk. Ponad nimi wznoszą się korony najstarszych buków, 

dębów, jawora, brzozy, jodły, lipy i świerka. Podszycie jest skąpe i składa się głównie 

z graba, kruszyny, czeremchy i bzu koralowego. Najcenniejszą częścią rezerwatu jest jego 

środkowy fragment, gdzie znajdują się największe buki, jawory, lipy oraz dęby, a także 

najwięcej gatunków grądowych w runie. Pozostałe obszary rezerwatu pozbawione są 

najstarszej frakcji drzew – występuje w nich więcej brzozy i sosny.  

Dominującym zbiorowiskiem, występującym na całej powierzchni rezerwatu, jest grąd 

subkontynentalny Tilio-Carpinetum (9170) – siedlisko chronione, wymienione w załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej. We wschodniej części rezerwatu występuje, wariant grądu 

z bukiem, zaś w zachodniej (170 a) gatunkami głównymi są sosna i grab, nieco mniejszy od 

udziału dębu.  

Drzewostany są zróżnicowane wiekowo, jednak we wszystkich wydzieleniach drzewa ponad 

stuletnie zajmują ponad połowę powierzchni.  

Okazy starych buków, jak i innych gatunków, wyróżniają rezerwat z reszty Lasu 

Wiączyńskiego i stanowią jego najwyższą wartość. Obecnie w rezerwacie znajduje się 

14 sztuk ponad 300 – letnich żywych buków o obwodzie pnia 3,0 m lub więcej oraz kilka 

o obwodach 2,5 – 3,0 m. Spośród ww. 14 okazów 8 drzew jest zdrowych, pozostałe są 

hubiaste, murszejące; 2 buki stoją martwe. Obwód najgrubszego buka w rezerwacie wynosi 

4,88 m i przyrósł od 1960 r. o 53 cm. Najokazalsze jodły natomiast mierzą 2,04 i 2,33 m 

w obwodzie. Stan zdrowotny najstarszych buków i jodeł w rezerwacie jest niezadowalający. 

Drzewa te stopniowo wymierają – spośród 17 największych buków w ciągu 34 lat wymarło 

5 okazów. Obumarła również większość jodeł.  
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Fot. 1 Las bukowy w rezerwacie „Wiączyń” 
 

Na terenie rezerwatu można wyróżnić 4 grupy gatunków ze względu na ich rozwój: 

- gatunki progresywne, czyli rozwijające się i zwiększające udział w drzewostanie. 

Należą do nich: grab, buk, dąb szypułkowy, jarząb pospolity, kruszyna pospolita, 

bez koralowy; 

- gatunki regresywne, czyli wymierające: jodła, świerk; 

- gatunki stabilne odnawiające się: jawor, lipa drobnolistna, osika; 

- gatunki stabilne nie odnawiające się: sosna, brzoza brodawkowata. 

W rezerwacie ochronie podlegają następujące gatunki roślin:  

- ochrona całkowita: bluszcz pospolity; 

- ochrona częściowa: konwalia majowa, kopytnik pospolity, kalina koralowa. 

Fauna rezerwatu reprezentowana jest przez: liczne gatunki motyli, chrząszczy owadów 

błonkoskrzydłych i pajęczaków, ślimaka wielkiego, ślimaka wstężyka, ślimaka winniczka, 

żabę trawną, rzekotkę drzewną, ropuchę szarą, jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego, 

żmiję zygzakowatą, zaskrońca zwyczajnego. Licznie występują tu również ptaki: jastrząb, 

krogulec, myszołów, gołąb grzywacz, kukułka, dzięcioł zielonosiwy duży i mały, kos, sikora, 

kowalik, szpak, zięba, sójka. Przedstawicielami ssaków są: ryjówka aksamitna, kret, nornica 

ruda, mysz leśna, wiewiórka, zając szarak, łasica, lis, sarna, daniel oraz dzik. 
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Fot. 2 Sąsiedztwo rezerwatu – miejsce przebiegu wariantu IV i V 

Na terenie rezerwatu ‘Wiączyń” obowiązują m.in. następujące zakazy: 

• Wycinania drzew oraz poboru użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków 

uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego (…), 

• Zbioru owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych 

do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach, gdzie 

odnowienie naturalne jest niedostateczne, 

• Zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części, 

• Niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 

• Niszczenia gleby, pozyskiwania kamienia i innych kopalin, 

• Polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, 

• Wznoszenia budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych 

i innych urządzeń technicznych, 

• Przebywania na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi. 

Na odstępstwo od ww. zakazów może wydać zezwolenie Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska jedynie jeżeli jest to uzasadnione potrzebą: 

-  ochrony przyrody lub 

- realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań 

alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3, pkt. 8 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „D OLINY MROGI I MROŻYCY”: 

Kolizja w przypadku wszystkich wariantów obwodnicy. 

Obszary chronionego krajobrazu zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe 

i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, 

ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Obszary te są przeznaczone głównie na rekreację, 
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a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia 

obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).  

Na opracowywanym terenie znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”, 

o ogólnej powierzchni 16 660 ha. Obejmuje on wschodnią i południową część analizowanego 

terenu. Obszar ten został utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 36 Wojewody 

Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 

krajobrazu. Celem utworzenia obszaru jest ochrona i zachowanie mało zniekształconego 

środowiska przyrodniczego, które zachowuje zdolność utrzymania równowagi biologicznej.  

 

 
Fot. 3 Widok na Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy w miejscu przebiegu wariantów IV, IVA 

i VI 

 

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązują m in. następujące zakazy: 

1) Zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, 

leśną, rybacką i łowiecką; 

2) Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) Likwidowania i niszczenia zadrzewień; 

4) Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenów, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

5) Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

6) Likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 
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Należy zaznaczy ć, że analizowana inwestycja jest inwestycj ą celu publicznego, 

zgodnie z art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos podarce nieruchomo ściami i dlatego 

zakazy zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kw ietnia 2004r. o ochronie przyrody, 

stąd przysługuje odst ępstwo od ww. zakazów.  

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWY „D OLINA MROGI”: 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 

zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne. Na analizowanym 

obszarze znajduje się jeden zespół przyrodniczo – krajobrazowy: „Dolina Mrogi”. Rozciąga 

się on od Bronowic (na południu) po Kołacin na północy. Na terenie gminy Brzeziny znajduje 

się niewielki procent zespołu.  

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Mrogi” został utworzony na mocy 

Rozporządzenia Nr 19 Wojewody Skierniewickiego z dnia 2.07.1997r. w sprawie 

wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Mrogi” w gminie Rogów 

i Brzeziny (Dz. U. Woj. Skierniewickiego z 1997r. Nr 15, poz. 80). 

Zajmuje on powierzchnię ok. 493 ha. Głównym celem powołania zespołu była ochrona 

krajobrazu przełomowej doliny rzecznej na krawędzi Wzniesień Łódzkich. Rzeka płynie na 

tym odcinku na dnie głębokiej doliny, o niezwykle stromych stokach. Dodatkowe walory 

nadaje temu obszarowi obecność licznych parowów, źródeł i głazów narzutowych oraz 

fragmentów naturalnych lasów na stokach i dnie doliny. Dużą wartość posiadają również 

rozległe płaty roślinności szuwarowej i łąkowej, z kolekcją rzadkich gatunków roślin.  

 

  
Fot. 4 Dolina rzeki Mrogi 
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POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ: 

Pomnikami przyrody ożywionej są pojedyncze okazy lub ich skupienia o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. 

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew 

odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, 

a także zabytkowe aleje drzew. 

Na analizowanym terenie ochron ą prawn ą w formie pomnika przyrody obj ęto 1 drzewo  

– jest to lipa drobnolistna (Tilia cordata ) o obwodzie pnia 310 cm, rosnąca w miejscowości 

Natolin nr 22, gm. Nowosolna. 

Drzewo objęto ochroną na podstawie Zarządzenia Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 

12.11.1993 r. (Dz. U. WŁ nr 12, poz. 117 z 1993 r.). 

  
Fot. 5 Jedyny istniejący pomnik przyrody ożywionej (lipa drobnolistna) na analizowanym obszarze 

przedsięwzięcia 

 

OBSZARY NATURA 2000: 

Europejska Sie ć Ekologiczna Natura 2000  to sieć obszarów chronionych na terenie 

państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona 

cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej 

w państwach Unii Europejskiej. 

W skład sieci Natura 2000 wchodzą: 

• obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone 

na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2.04.1979 w sprawie ochrony dzikich 

ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy; 
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• specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone 

na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych 

wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych 

w załączniku II do  Dyrektywy. 

Na rozpatrywanym terenie nie wyst ępuj ą obszary obj ęte sieci ą Natura 2000. Najbliżej 

położone obszary to: 

• specjalny obszar ochrony siedlisk „Buczyna Janinowska” PLH 100017 występuje na 

północ od planowanego przedsięwzięcia w odległości około 3,3 km, 

• specjalny obszar ochrony siedlisk „Buczyna Gałkowska” PLH 100016 występuje na 

południe od planowanego przedsięwzięcia w odległości około 6,7 km, 

• specjalny obszar ochrony siedlisk „Cyrusowa Wola” PLH 100034 występuje na północ od 

planowanego przedsięwzięcia w odległości około 6,5 km, 

3.11. DOBRA MATERIALNE  

 Realizacja obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 spowoduje odciążenie 

istniejącej drogi krajowej nr 72, a tym samym zmniejszenie ruchu na tej drodze, co będzie 

miało wpływ na funkcjonowanie występujących obecnie podmiotów gospodarczych, których 

bytowanie związane jest bezpośrednio z drogą.  

W przypadku projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72, ze względu na 

przyjęte parametry, również ograniczona zostanie dostępność terenów położonych 

bezpośrednio przy obwodnicy. Możliwość dostępu do tych terenów zapewniona zostanie 

poprzez projektowane skrzyżowania i drogi dojazdowe. Takie rozwiązanie spowoduje 

ograniczenie dostępności do nieruchomości (pól). Może także mieć wpływ na 

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych lub nawet ich likwidację (na skutek kolizji 

z projektowanymi wariantami). 

 

4. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSI ĘWZIĘCIA 

4.1. WIELOKRYTERIALNA ANALIZA WARIANTÓW  

 W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie oddziaływania planowanych wariantów 

obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 na środowisko. Przyjęto 5 – stopniową skalę, 

w której warto ść 5 odpowiada sytuacji najkorzystniejszej dla środowiska , natomiast 

warto ść 1 sytuacji najmniej korzystnej dla środowiska.  

Poniżej przedstawione zostały kryteria, którym poddane zostały analizowane warianty: 

W kryterium dotyczącym oddziaływania na tereny rolnicze, najmniej korzystnym będzie 

wariant „V”, który najdłuższym odcinkiem przebiega przez tereny użytkowane rolniczo oraz 
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zajmować będzie największą powierzchnię gruntów wyłączoną z produkcji rolnej, następnie 

wariant „VI”, „IV”, „IVA” i najkorzystniejszy wariant „VII”. 

W kryterium oddziaływania na eksploatowane złoża mineralne wszystkie przedstawione 

warianty nie oddziaływają na złoża mineralne, są równorzędne i uzyskały jednakową liczbę 

punktów. 

Pod względem oddziaływania na wody powierzchniowe wzięto pod uwagę kolizję 

z istniejącymi rzekami i ciekami oraz sąsiedztwo istniejących wód powierzchniowych. Pod 

tym względem najmniej korzystne są warianty „V” i „VII”, które aż dwukrotnie przecinają 

rzekę Mrożycę. Pozostałe warianty są równorzędne (kolidują jedynie z ciekiem bez nazwy) 

i uzyskały jednakowa liczbę punktów. 

Oceniając wpływ planowanych wariantów na klimat akustyczny, wariant „VII” jest najgorzej 

oceniany, ponieważ wymaga zastosowania największej ilości ekranów akustycznych na 

łącznej długości 1443 m. Następnie są warianty „IVA”, „V” i „IV”. Najkorzystniejszy jest 

wariant „IV”, który wymaga zastosowania ekranów akustycznych o długości 196 m. 

Przewidywane ilości budynków przeznaczonych do rozbiórki wskazują, iż najgorszy pod tym 

względem jest wariant VII (rozbiórce poddanych zostanie 45 budynków), zaś 

najkorzystniejszy jest wariant VI (rozbiórce poddanych zostanie 7 budynków). Pozostałe 

warianty pod tym względem są równorzędne i uzyskały jednakową liczbę punktów. 

W zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne, żaden z wariantów nie będzie oddziaływał 

na stan powietrza atmosferycznego. W związku z tym uzyskały jednakową liczbę punktów.  

W kryterium oddziaływania na świat roślinny wzięto pod uwagę głównie wielkość planowanej 

wycinki powierzchni leśnych, a zwłaszcza siedlisk naturowych. Uwzględniono także przebieg 

wariantów przez stanowiska roślin chronionych i cennych okazów drzew. Wg tego kryterium 

najkorzystniejszy jest wariant „VI”, następnie „IVA”, „VII”, „IV” i na końcu „V”. 

Pod względem oddziaływania ingerencji w korytarze ekologiczne wzięto pod uwagę wpływ 

drogi na funkcjonowanie lokalnych ciągów ekologicznych, głównie obszaru Lasu 

Wiączyńskiego oraz doliny rzeki Mrożycy będących naturalnym środowiskiem życia wielu 

zwierząt. Wg tego kryterium najkorzystniejszy jest wariant VI, a następnie „IVA”, „IV”, „V” zaś 

najmniej korzystny jest wariant „VII”. 

Analizując oddziaływanie inwestycji na przyrodnicze obszary chronione wzięto pod uwagę 

wpływ na rezerwat przyrody „Wiączyń”, Park Krajobrazowy „Wzniesień Łódzkich”, Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy” oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina 

Mrogi”. Uwzględniono także położenie trasy względem pomnika przyrody oraz najbliższych 

obszarów Natura 2000. Warianty obwodnicy rozpatrywano również pod kątem przebiegu 

przez tereny lasów ochronnych oraz stanowisk i siedlisk roślin chronionych. W ocenie 

zbiorczej uwzględniono nie tylko długość przebiegu przez ww. obszary, ale także jakość 
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i rangę przecinanych terenów czy siedlisk. Wobec powyższego wariantem najbardziej 

korzystnym jest wariant „VI”, następnie kolejno warianty „IVA”, „IV”, „V” i ”VII”. 

Z punktu widzenia oddziaływania na dobra kultury wzięto pod uwagę kolizje planowanych 

wariantów ze stanowiskami archeologicznymi. Pod tym względem najmniej korzystny będzie 

wariant IVA, który koliduje z dwoma stanowiskami archeologicznymi. Pozostałe warianty 

kolidują z jednym stanowiskiem.   

W kryterium możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, wzięto pod uwagę wyniki 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, jak również opinie uzyskane z poszczególnych 

gmin i miasta. Władze gminy, jak również mieszkańcy Nowosolnej opowiadają się za 

wariantami „IV” i „V”. Najmniej akceptowany jest wariant „VI” i „VII”. Władze miasta Brzeziny, 

jak również mieszkańcy zdecydowanie opowiadają się za potrzebą realizacją inwestycji, 

w szczególności według wariantów „IV” i „IVA”. Podobne stanowisko wyrażają władze gminy 

Brzeziny, natomiast mieszkańcy gminy, zwłaszcza Helenowa, Paprotni i Małczewa wyrażają 

sprzeciw przeciwko realizacji obwodnicy według wariantów „IV”, „IVA”, „V” i „VI”, a popierają 

wariant „VII”. W związku z powyższym największą liczbę punktów uzyskał wariant „IV”, 

którego przebieg akceptują mieszkańcy gminy Nowosolnej i miasta Brzeziny oraz częściowo 

mieszkańcy gminy Brzeziny. Następnie wariant „IVA”, którego przebieg akceptują 

mieszkańcy miasta Brzeziny, częściowo gminy Brzeziny i może być akceptowany 

kompromisowo przez gminę Nowosolna. Kolejno wariant „V”, gdzie jedynie początkowy jego 

przebieg będzie akceptowany społecznie, a następnie wariant „VI”, który może być 

akceptowany kompromisowo przez gminę i miasto Brzeziny. Najmniejszą liczbę punktów 

uzyskał wariant „VII”, którego przebieg popierają mieszkańcy Helenowa, Paprotni 

i Małczewa. Wariant ten nie jest akceptowany przez gminę Nowosolna oraz gminę Brzeziny, 

również miasto Brzeziny wyraża najmniejsze poparcie dla tego wariantu ze względu na 

bliskie położenie. 

Analizując wyniki konsultacji społecznych i wpływ inwestycji na pozostałe elementy 

środowiska, wariant IVA wydaje się rozwiązaniem najbardziej kompromisowym. 

Poniżej zestawiono wyniki analizy wielokryterialnej wariantów inwestycyjnych.  

 

Tabela 12. Oddziaływanie planowanych wariantów prze biegu obwodnicy Brzezin na 
poszczególne elementy środowiska 

Numer wariantu / element 
środowiska 

Wariant 
IV 

Wariant 
IVA 

Wariant 
V 

Wariant 
VI 

Wariant 
VII 

Oddziaływanie na tereny 
rolnicze 

3 4 1 2 5 

Oddziaływanie na 
eksploatowane złoża mineralne 

4 4 4 4 4 

Oddziaływanie na wody 
powierzchniowe 

5 5 4 5 4 
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Oddziaływanie na klimat 
akustyczny 

5 2 3 4 1 

Rozbiórki 2 2 2 3 1 
Oddziaływanie na powietrze 

atmosferyczne 
5 5 5 5 5 

Oddziaływanie na świat 
roślinny 

2 4 1 5 3 

Oddziaływanie na świat 
zwierzęcy 

3 4 2 4 1 

Oddziaływanie na przyrodnicze 
obszary chronione 

3 4 2 4 1 

Oddziaływanie na dobra 
kultury 

3 2 3 3 3 

Możliwość wystąpienia 
konfliktów społecznych 

5 4 3 2 1 

Łączna suma punktów: 40 40 31 41 29 
 

Z powyższej tabeli wynika, że warianty IV, IVA i VI pod względem oddziaływania na 

analizowane w raporcie elementy środowiska, uzyskały niemal jednakową i najwyższą 

punktację (warianty IV i IVA – 40 punktów, wariant VI – 41 punktów). Warianty V i VII 

uzyskały najmniejszą liczbę punktów. 

Biorąc pod uwagę wyłącznie oddziaływanie na walory przyrodnicze łączna suma punktów 

kształtuje się następująco: 

 

Numer wariantu / element środowiska  Wariant 
IV 

Wariant 
IVA 

Wariant 
V 

Wariant 
VI 

Wariant 
VII 

Oddziaływanie na świat roślinny 2 4 1 5 3 
Oddziaływanie na świat zwierzęcy 3 4 2 4 1 

Oddziaływanie na przyrodnicze obszary 
chronione 

3 4 2 4 1 

Łączna suma punktów: 8 12 5 13 5 
 

Najlepszym pod względem oddziaływania na środowisko przyrodnicze są wariant VI i IVA. 

Następny w kolejności jest wariant IV. Warianty V i VII uzyskały najmniejszą liczbę punktów. 

Podsumowując wyniki analiz przeprowadzone dla wariantu zero, tj. wariantu polegającego 

na rezygnacji z realizacji inwestycji, stosując kryteria stworzono następujące zestawienie:  

 

Element środowiska Wariant zero 
Oddziaływanie na tereny rolnicze 3 
Oddziaływanie na eksploatowane 

złoża mineralne 
5 

Oddziaływanie na wody 
powierzchniowe 

3 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 1 
Rozbiórki 5 

Oddziaływanie na powietrze 
atmosferyczne 

1 
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Oddziaływanie na świat roślinny 3 
Oddziaływanie na świat zwierzęcy 3 

Oddziaływanie na przyrodnicze 
obszary chronione 

3 

Oddziaływanie na dobra kultury 5 
Możliwość wystąpienia konfliktów 

społecznych 
4 

Łączna suma punktów:  36 
 

Przyrównując zatem wariant bezinwestycyjny do pozostałych wariantów można przyjąć, że 

warianty IV, IVa, oraz V są zdecydowanie lepsze dla środowiska niż pozostawienie stanu 

istniejącego. Gorsze są jedynie warianty V i VII.  

 

4.2. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

 O wyborze wariantu najkorzystniejszego dla środowiska zdecydowały głównie względy 

środowiskowe i społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące oddziaływania wybranego 

wariantu na poszczególne komponenty środowiska, a w szczególności na:  

• ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 

• wody powierzchniowe i podziemne, 

• powietrze, 

• powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz, 

• dobra materialne, 

• zabytki i krajobraz kulturowy. 

omówione zostały w niniejszym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Przeanalizowano 

również wzajemne oddziaływanie pomiędzy ww. elementami. 

Wyboru wariantu najkorzystniejszego dokonano na podstawie wyników wielokryterialnej 

analizy wariantów, przedstawionej w rozdziale 4.1. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska wynika, że jako warianty najkorzystniejsze dla 

środowiska nale ży wytypowa ć wariant VI oraz nieznacznie ró żniące si ę 

w sumarycznym oddziaływaniu – warianty IVA i IV (je den punkt ró żnicy w analizie 

wielokryterialnej). Zgodnie z przeprowadzoną analizą porównawczą, przedstawioną 

w tabeli w rozdziale 4.1., warianty te uzyskały najwyższą liczbę punktów. Warianty te są dość 

korzystne ze względu na przebieg przez tereny rolne, projektowaną długość ekranów 

akustycznych, planowaną wycinkę powierzchni leśnych, przebieg przez przyrodnicze 

obszary chronione. Warianty te nie wymagają wielu rozbiórek i nie oddziałują na złoża 

mineralne. Są korzystne pod względem oddziaływania na środowisko wodne. Wymagają też 

najmniejszej ilości przejść dla zwierząt, co świadczy o najmniejszej ingerencji w szlaki 

migracji zwierząt.  
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4.3. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWC Ę 

 Wariantem rekomendowanym przez wnioskodawc ę jest wariant „IV”.  Wariant ten 

jest najkorzystniejszy pod względem aspektów społecznych. Nie koliduje w sposób znaczący 

z istniejącą zabudową, a co za tym idzie nie wymaga wielu rozbiórek. Realizacja obwodnicy 

w tym zakresie wymaga niewielkiej ilości projektowanych ekranów akustycznych. Biorąc po 

uwagę kryterium możliwości wystąpienia konfliktów społecznych wariant IV uzyskał 

akceptację władz i większości mieszkańców gminy Nowosolna i miasta Brzeziny oraz władz 

i mieszkańców gminy Brzeziny, za wyjątkiem mieszkańców Helenowa, Paprotni i Małczewa. 

Dodatkowo wariant ten jest korzystny ze względu na oddziaływanie na środowisko wodne 

oraz złoża mineralne. 

4.4. RACJONALNE WARIANTY ALTERNATYWNE  

 Jako racjonalne warianty alternatywne do wariantu wnioskowanego („IV”), należy uznać, 

możliwe do realizacji, pozostałe warianty projektowanej obwodnicy Brzezin tj. „IVA”, „V”, „VI” 

i „VII”. Opis tych wariantów znajduje się w rozdziale 2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 

Warianty te poddane zostały analizie w takim samych stopniu szczegółowości co wariant 

wnioskowany - „IV”. Poddane zostały, również wielokryterialnej ocenie, w wyniku której 

najgorzej oceniono warianty „V” i „VII” – uzyskały najniższą liczbę punktów. Pozostałe 

warianty uzyskały zbliżoną, sumaryczną liczbę punktów. 

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

5.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 72 

 Wariant „0” – istniejący przebieg drogi Nr 72 

Początek wariantu „0”, przebiegającego po istniejącej drodze krajowej Nr 72, przyjęto na 

granicy miasta Łodzi w km 116+000, a koniec w km 131+000 istniejącej drogi Nr 72, na 

terenie gminy Rogów. Całkowita długość wariantu „0” wynosi około 15,0 km. Trasa istniejącej 

drogi Nr 72, z wyjątkiem przejścia przez miasto Brzeziny, ma generalnie przebieg prosty, 

a jedno większe załamanie trasy występuje w km 119 w miejscowości Lipiny. 

Najtrudniejsza sytuacja z uwagi na przebieg trasy występuje na przejściu przez miasto 

Brzeziny, gdzie na odcinku długości około 700 m istniejąca droga Nr 72 czterokrotnie 

załamuje się pod kątem prostym, a zastosowane promienie łuków poziomych nie 

przekraczają wielkości R = 20 ÷ 30 m. Niweleta istniejącej drogi ma generalnie przebieg 

płaski, a większe pochylenia podłużne dochodzące do 4 % występują na wlocie do Brzezin 

od strony Łodzi. Zastosowane na tym odcinku promienie łuków pionowych wypukłych nie 

zapewniają odpowiedniej widoczności podłużnej. Istniejąca droga Nr 72 na rozpatrywanym 

odcinku przebiega przez obszary zabudowane następujących miejscowości: 
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• Natolina, gdzie na długości około 1 km występuje luźna obustronna zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z bezpośrednim dostępem do drogi Nr 72, 

• Lipiny, gdzie na długości około 1 km występuje zwarta obustronna zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z bezpośrednim dostępem do drogi Nr 72, 

• Paprotnia, gdzie na długości około 1 km występuje luźna jednostronna zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z bezpośrednim dostępem do drogi Nr 72, 

• miasto Brzeziny, gdzie na długości około 5,0 km występuje zabudowa luźna oraz 

zwarta zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Nr 72, 

• Przecław, gdzie na długości około 2 km występuje luźna, jednostronna zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z bezpośrednim dostępem do drogi Nr 72. 

Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 7,0 m oraz ulepszone 

pobocza szerokości 1,0 m. 

Do najważniejszych dróg powiązanych z istniejącą drogą Nr 72 należy zaliczyć: 

• drogę wojewódzką Nr 708 w Brzezinach, 

• drogę wojewódzką Nr 715 w Brzezinach, 

• drogę wojewódzką Nr 704 w Brzezinach, 

• drogę powiatową 5100E w Brzezinach, 

• drogę powiatową 2912E w Brzezinach, 

• drogę powiatową 2911E w Brzezinach, 

• drogę powiatową 2938E w Przecławiu. 

Wszystkie skrzyżowania ww. dróg z drogą Nr 72 są jednopoziomowe. 

Oprócz ww. skrzyżowań występują ponadto skrzyżowania z drogami gminnymi oraz 

dopuszczone są wyjazdy z posesji i obiektów zlokalizowanych przy drodze Nr 72. Wzdłuż 

rozpatrywanego odcinka drogi Nr 72 zlokalizowane są bezpośrednio przy jezdni przystanki 

komunikacji autobusowej. 

Na omawianym odcinku drogi Nr 72 występuje jeden obiekt mostowy, a mianowicie na rzece 

Mrożycy w Brzezinach, dostosowany do obciążenia 300 kN. 

W podziale na gminy istniejąca droga przebiega następująco: 

• na terenie gminy Nowosolna - 4,50 km, 

• na terenie gminy Brzeziny – 5,20 km, 

• na terenie miasta Brzeziny - 5,0 km, 

• na terenie gminy Rogów – 0,300 km. 

Z przedstawionej powyżej charakterystyki technicznej wynika, że istniejący odcinek drogi 

krajowej nr 72 nie może zostać przebudowany, z uwagi na obustronną, miejscami zwartą 

zabudowę mieszkalną oraz liczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Dlatego też planuje 
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się poprowadzenie drogi krajowej nr 72 z ominięciem Natolina, Lipin, Paprotni, miasta 

Brzeziny i Przecławia. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowoduje sytuację narastającego problemu już obecnie 

występującej uciążliwości dla okolicznych terenów. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu 

poziomu ponadnormatywnego hałasu (szczególnie uciążliwego dla mieszkańców najbliżej 

usytuowanej zabudowy mieszkalnej), poziomu spalin emitowanych do powietrza 

oraz zanieczyszczenia środowiska wodnego (zwłaszcza w przypadku wypadku 

z samochodem przewożącym substancje szkodliwe). 

Zaniechanie budowy obwodnicy Brzezin spowoduje również to, że istniejąca droga krajowa 

nr 72 nie będzie bezpieczna dla ruchu pojazdów i pieszych. 

Liczne zjazdy oraz przechodzenie pieszych na drugą stronę w poziomie drogi głównej, mogą 

być przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków. Zniszczona przez pojazdy, nierówna 

nawierzchnia może również skutkować powiększającą się ilością negatywnych w skutkach 

zdarzeń drogowych. 

5.2. WODY POWIERZCHNIOWE I WODY PODZIEMNE 

 W przypadku braku projektowanej obwodnicy Brzezin wpływ na istniejące wody 

powierzchniowe i podziemne nie ulegnie zmianie w stosunku do występujących obecnie 

oddziaływań. Zagospodarowanie terenów, przez które przebiegać będzie projektowana 

obwodnica to głównie: tereny rolne, sady i uprawy, użytki zielone, nieużytki, lasy oraz tereny 

zabudowy wiejskiej. Ewentualne źródła zanieczyszczeń mające wpływ na wody 

powierzchniowe i podziemne to zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej oraz 

lokalnej działalności gospodarczej. Zanieczyszczenia wód mogą wystąpić również 

w sytuacjach awaryjnych i przypadkowych zdarzeniach losowych np. przy transporcie 

produktów ropopochodnych może dojść do lokalnego skażenia gleby i wód gruntowych. 

Również związki chlorków powstałe z zimowego utrzymania dróg mogą spowodować 

skażenie wód.   

Rezygnacja z budowy planowanej obwodnicy Brzezin oznacza pozostawienie 

dotychczasowej sieci istniejących dróg (droga krajowa nr 72, drogi wojewódzkie nr 704, 708 

i 715) w ich obecnym niezadawalającym stanie technicznym, bez całkowicie 

uporządkowanego systemu odwadniająco – oczyszczającego. 

Wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych dla stanu 

istniejącego przedstawiono na podstawie wyników badań przeprowadzonych w punktach 

pomiarowych zlokalizowanych w Brzezinach – droga krajowa nr 72. Celem 

przeprowadzonych badań było wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych 

i roztopowych odprowadzanych z dróg krajowych będących w administracji GDDKiA, Oddział 

w Łodzi. 
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Wyniki powyższych badań przedstawione zostały poniżej: 

• Wylot w m. Brzeziny, droga krajowa nr 72, strona prawa, km 125+398 urządzenie 

oczyszczające separator, odbiornik wód: rów: 

− Stężenie zawiesiny ogólnej 44 mg/l, 

− Stężenie węglowodorów ropopochodnych < 0,10 mg/l, 

• Wylot w m. Brzeziny, droga krajowa nr 72, strona prawa, km 125+403 urządzenie 

oczyszczające separator, odbiornik wód: rów: 

− Stężenie zawiesiny ogólnej 2,5 mg/l, 

− Stężenie węglowodorów ropopochodnych < 0,10 mg/l, 

• Wylot w m. Brzeziny, droga krajowa nr 72, strona lewa, km 125+398 urządzenie 

oczyszczające separator, odbiornik wód: rów: 

− Stężenie zawiesiny ogólnej 43 mg/l, 

− Stężenie węglowodorów ropopochodnych < 0,10 mg/l, 

• Wylot w m. Brzeziny, droga krajowa nr 72, strona lewa, km 125+403 urządzenie 

oczyszczające separator, odbiornik wód: rów: 

− Stężenie zawiesiny ogólnej 9,3 mg/l, 

− Stężenie węglowodorów ropopochodnych < 0,10 mg/l, 

Z przedstawionych powyżej wyników badań wynika, że stężenia w zakresie zawiesiny 

ogólnej są znacznie niższe i nie przekraczają wartości dopuszczalnej. Stężenia 

węglowodorów ropopochodnych są znacznie niższe od wartości dopuszczalnej, która wynosi 

15 mg/l. 

W celu przedstawienia wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w spływach opadowych 

dla prognozy na 2015 i 2025r. wykonano obliczenia z zastosowaniem metodyki, gdzie 

stężenia zanieczyszczeń określa poniższy wzór: 

Szo = 0,718 x Q0,529 [mg/l] 

gdzie: 

Szo - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l], 

Q – dobowe natężenie ruchu (SDR) w zakresie od 1000 do 17500 pojazdów/dobę [P/d], 

 

Metodyka ta stosowana jest do obliczeń stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych 

spływających z pojedynczej jezdni. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono natomiast wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń 

w spływach powierzchniowych dla prognozy na 2015 i 2025r. 
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Tabela 1. Wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych dla 
prognozy na 2015r. i 2025r. 

Numer analizowanej drogi 
Natężenie ruchu  

(SDR) [p/d] 

Szo - Stężenie zawiesiny 
ogólnej  
[mg/l] 

Stężenie węglowodorów 
ropopochodnych 

[mg/l] 
Rok 2015 

Droga krajowa nr 72 odcinek 
Łódź - Brzeziny 

5 800 70,30 < 15 

Droga krajowa nr 72 odcinek 
Brzeziny (przejście) 

7 800 82,23 < 15 

Droga krajowa nr 72 odcinek 
Brzeziny - Jeżów 

4 900 64,30 < 15 

Droga wojewódzka nr 704 
odcinek Jamno - Brzeziny 

2 300 43,10 < 15 

Droga wojewódzka nr 708 
odcinek Stryków - Brzeziny 

2 000 40,03 < 15 

Droga wojewódzka nr 715 
odcinek Brzeziny - Koluszki 

5 100 65,68 < 15 

Rok 2025 
Droga krajowa nr 72 odcinek 

Łódź - Brzeziny 
8 100 83,89 < 15 

Droga krajowa nr 72 odcinek 
Brzeziny (przejście) 12 300 104,64 < 15 

Droga krajowa nr 72 odcinek 
Brzeziny - Jeżów 

6 800 76,48 < 15 

Droga wojewódzka nr 704 
odcinek Jamno - Brzeziny 

3 200 51,33 < 15 

Droga wojewódzka nr 708 
odcinek Stryków - Brzeziny 

2 800 47,83 < 15 

Droga wojewódzka nr 715 
odcinek Brzeziny - Koluszki 

6 900 77,07 < 15 

 

Wartości stężenia zawiesin ogólnych obliczone wg „Wytycznych prognozowania stężenia 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” 

(Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) 

wynoszą: dla 2015r. od 40,03 mg/l do 82,23 mg/l oraz dla 2025r. od 47,83 mg/l 

do 104,64 mg/l. 

Z przedstawionych powyżej prognoz wynika, że dla 2015 roku, zarówno dla drogi krajowej 

nr 72 oraz dróg wojewódzkich nr 704, 708 i 715 nie zostaną przekroczone stężenia 

zawiesiny ogólnej (dopuszczalne wartości stężenia zawiesiny ogólnej wynoszą 100mg/l). 

W przypadku 2025 roku przekroczone zostaną stężenia w zakresie zawiesiny ogólnej 

w przypadku drogi krajowej nr 72 odcinek przejścia przez Brzeziny.  

Nie zostaną natomiast przekroczone stężenia węglowodorów ropopochodnych dla 2015r. 

i 2025r. 

Podsumowując, na podstawie przedstawionych powyżej prognoz, bez całkowicie 

uporządkowanego systemu odwadniająco – oczyszczającego na sieci istniejących dróg, 

negatywne oddziaływanie spływów opadowych na środowisko wodne przyczyni się 

do wzrostu, w stosunku do stanu obecnego. 
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5.3. KLIMAT AKUSTYCZNY  

W przypadku rezygnacji z przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Brzezin, 

przyjęto, że ruch pojazdów odbywać się będzie głównie istniejącą drogą krajową nr 72 oraz 

drogami wojewódzkimi  704, 708 i 715. W obliczeniach uwzględniono prognozę ruchu na 

tych drogach, zamieszczoną w odrębnym rozdziale 9.7 

Obliczenia w zakresie wariantu zero, wykonano przy założeniach zgodnych z metodyką 

przyjętą dla obliczeń w zakresie wariantów inwestycyjnych, przedstawioną w rozdziale 9.2. 

■ Wyniki oblicze ń 

Wzdłuż istniejących dróg na analizowanym obszarze, brak jest ekranów akustycznych. 

Uzyskane zasięgi izofon wartości dopuszczalnych dla pory dnia i nocy, zgodnie z aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, przedstawiono w sposób graficzny w załączniku 3.0. „Wariant zero - 

oddziaływanie na klimat akustyczny, pora dnia i nocy, 2015r. i 2025r. skala 1:5 000”. 

Obliczone zasięgi ponadnormatywnego hałasu kształtują się następująco: 

Rok 2015 – przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane: 

• 6 – 13 m od osi drogi dla pory dnia – izofona 65 dB, 

• 37 – 53 m od osi drogi dla pory nocy – izofona 56 dB, 

Rok 2025 – 10 lat po przewidywanym roku oddania do użytkowania drogi, przy założeniu że 

planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane: 

• 18 – 35 m od osi drogi dla pory dnia – izofona 65 dB, 

• 38 – 60 m od osi drogi dla pory nocy – izofona 56 dB, 

ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW OBLICZE Ń 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że przekroczone zostaną 

dopuszczalne wartości hałasu w otoczeniu istniejącej drogi krajowej nr 72.  

Powyższe zasięgi oddziaływań znacznie przekraczają granice linii korytarza drogi (pas 

własności) niezbędnej do funkcjonowania i użytkowania istniejącej drogi. W przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia w jednym z wariantów inwestycyjnych należy się 

spodziewać ciągłego wzrostu natężeń ruchu, pogarszania się stanu nawierzchni, czyli 

ciągłego wzrostu uciążliwości hałasowej w otoczeniu istniejącej DK72. Będzie to szczególnie 

uciążliwe na obszarach wielu miejscowości leżących w otoczeniu trasy m. in. Natolin, Lipiny, 

Paprotnia, Przecław, a zwłaszcza – Brzeziny.  

5.4. WPŁYW NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE  

 Prognozowane oddziaływanie istniejących dróg, w tym głównie drogi krajowej nr 72, na 

powietrze atmosferyczne przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w odrębnym 
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rozdziale. Metodyka ta jest taka sama jak w przypadku analizy oddziaływania wariantów 

inwestycyjnych.  

Poniżej zestawiono dane o poszczególnych emitorach a następnie wyniki uzyskanych 

obliczeń i ich analizę.  

 

Określenie emitorów 

Na potrzeby analizy wpływu wariantu zero na powietrze atmosferyczne zdefiniowano zbiór 

emitorów odpowiadających fragmentom analizowanych dróg. Następnie, za pomocą modułu 

Samochody zintegrowanego z pakietem „OPERAT FB” określono emisje dla poszczególnych 

emitorów. Poniżej przedstawiono zestawienie uzyskanych emisji dla dwóch horyzontów 

czasowych dla poszczególnych emitorów. 

 

Tabela 13. Roczna emisja z poszczególnych emitorów przy danych nat ężeniach 
ruchu w podziale na dzie ń i noc – wariant zero 

Nr Nazwa 
emitora 

Długość 
[km] 

Rok 
prognozy 

Natężenie 
ruchu [poj/h] 

Emisja roczna [Mg/rok] 

Dzień Noc NO2 PM10 SO2 PM2.5 

1 6WO715 6.434 2015 281 79 12.89 1.187 0.0987 0.854 

2 5W0708 3.732 2015 109 34 2.939 0.2707 0.02251 0.1948 

3 4W0704 5.145 2015 126 38 4.66 0.43 0.0357 0.3091 

4 3W072 4.742 2015 267 80 9.1 0.838 0.0697 0.603 

5 2W072 0.745 2015 429 122 2.282 0.2102 0.01747 0.1512 

6 1W072 9.489 2015 317 93 21.56 1.986 0.1651 1.429 

7 6WO715 6.434 2025 380 105 12.83 1.474 0.133 1.025 

8 5W0708 3.732 2025 153 47 3.036 0.349 0.03149 0.2427 

9 4W0704 5.145 2025 175 52 4.77 0.548 0.0494 0.381 

10 3W072 4.742 2025 371 109 9.3 1.069 0.0965 0.743 

11 2W072 0.745 2025 676 192 2.651 0.3048 0.0275 0.2119 

12 1W072 9.489 2025 444 127 22.2 2.552 0.2302 1.774 
 

Obliczenia 

W celu przeprowadzenia analizy wpływu wariantu zero na powietrze atmosferyczne 

zdefiniowano obszar obliczeniowy o następujących parametrach: 

Tabela 14. Obszar oblicze ń – wariant zero 

Wariant Obszar Róża 
wiatrów Uzdrowisko Emitory 

Tło     

PM10 
[ug/m3] 

SO2 
[ug/m3] 

NO2 
[ug/m3] 

PM2.5 
[ug/m3] 

C6H6 
[ug/m3] 

zero Brzeziny Lódź 
Lublinek nie 

6WO715; 5W0708; 
4W0704; 3W072; 
2W072; 1W072 

30 12 26 21 2.5 
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Rys. 10. Obszar obliczeniowy, wariant zero 

 

Wyniki oblicze ń 

Szczegółowe wyniki obliczeń wykonanych za pomocą programu Operat FB przedstawione 

zostały w formie tabelarycznej w załączonych plikach ‘.rtf’. Zostały one również zobrazowane 

w postaci wykresów (załączonych w formie plików ‘.png’). Przykładowy zestaw wykresów dla 

roku 2025, dla NO2, przedstawiony został na rysunku poniżej. Wykresy pokazują zależność 

analizowanych wielkości od odległości receptora od emitora.  
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Rys. 11. Zależność analizowanych parametrów od odległości od emitora, wariant zero 

 

Na podstawie uzyskanych wykresów stwierdzono, że występują przekroczenia wartości 

dopuszczalnych w zakresie NO2.  

W związku z wystąpieniem przekroczeń w zakresie stężenia średniorocznego NO2 

przeprowadzono dodatkowe obliczenia w siatce „typu przekroje”. Uzyskane wyniki posłużyły 

do wygenerowania izolinii wartości dopuszczalnych, tj. 30 [ug/m3] i 40 [ug/m3]. Poniżej 

przedstawiono tabelaryczne zestawienie maksymalnych wartości z uzyskanych stężeń 

zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki zostały przyrównane do wartości dyspozycyjnych. 

Przedstawiono je w poniższej tabeli. 
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Tabela 15. Zestawienie maksymalnych warto ści st ężeń średniorocznych, jednogodzinowych oraz cz ęstości przekrocze ń na tle 
warto ści dyspozycyjnych – prognoza na lata 2015 i 2025 – wariant zero 

Id obliczenia 
Typ 
siatki 

Wariant Rok 

Param. 
siatki - 
Liczb. 

receptorów 

Substancja 
Wartość 

dyspozycyjna 
[ug/m3] 

Stężenie maks. 
jednogodz. 

[ug/m3] 

Stężenie 
średnioroczne 

[ug/m3] 

Częstość przekr. 
[%] 

Izolinie 

DK72_w0_2015_A0_0 
Wzdłuż 

osi 
zero 2015 1214 

pył PM-10 10 11.90831233 2.2339 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 14 129.350543 24.2527 0 Nie 

pył PM-2.5 4 8.579903282 1.6069 0 Nie 

dwutlenek siarki 8 0.991106732 0.1857 0 Nie 

benzen 2,5 0.1879194896 0.0344 0 Nie 

DK72_w0_2015_A0_1 losowa zero 2015 904 

pył PM-10 10 11.42233517 1.6365 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 14 124.0706444 17.7668 0 TAK 

pył PM-2.5 4 8.229670115 1.1772 0 Nie 

dwutlenek siarki 8 0.950648217 0.1360 0 Nie 

benzen 2,5 0.185110257 0.0268 0 Nie 

DK72_w0_2025_A0_0 
Wzdłuż 

osi 
zero 2025 1214 

pył PM-10 10 16.83330908 3.1379 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 14 146.4618146 27.2955 0 Nie 

pył PM-2.5 4 11.70053612 2.1816 0 Nie 

dwutlenek siarki 8 1.51891273 0.2831 0 Nie 

benzen 2,5 0.193592932 0.0344 
 

Nie 

DK72_w0_2025_A0_1 losowa zero 2025 904 

pył PM-10 10 16.28608629 2.3641 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 14 141.6853368 20.5621 0 TAK 

pył PM-2.5 4 11.3193728 1.6436 0 Nie 

dwutlenek siarki 8 1.469461014 0.2133 0 Nie 

benzen 2,5 0.1946315169 0.0281 0 Nie 
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Zgodnie z metodyką, przedstawioną w odrębnym rozdziale, w związku z uzyskaniem 

wyników przekraczających wartości dopuszczalne wykonano dodatkowe obliczenia w siatce 

typu „przekroje” na potrzeby wygenerowania izolinii wartości dopuszczalnych. 

 

Poniżej zamieszczono parametry obliczeń i uzyskane maksymalne wartości wyników. 

 

Id obliczenia 
Typ 
siatki 

Rok 

Param. 
siatki - 
Liczb. 

receptorów 

Substancja 
Wartość 

dyspozycyjna 
[ug/m3] 

Stężenie maks. 
jednogodz. 

[ug/m3] 

Stężenie 
średnioroczne 

[ug/m3] 

Częstość 
przekr. 

[%] 

DK72_w0_2015_A0_2 przekroje 2015 1386 

pył PM-10 10 12.17186 2.2339 0 

tlenki azotu jako NO2 14 132.131 24.2527 0 

pył PM-2.5 4 8.762111 1.6069 0 

dwutlenek siarki 8 1.011383 0.1857 0 

benzen 2,5 0.1903613 0.0344 0 

DK72_w0_2025_A0_2 przekroje 2025 1386 

pył PM-10 10 17.28598 3.1379 0 

tlenki azotu jako NO2 14 150.3948 27.2955 0 

pył PM-2.5 4 12.01504 2.1816 0 

dwutlenek siarki 8 1.559731 0.2831 0 

Benzen 2,5 0.1935929 0.0344 0 

 

Po obliczeniu wartości zanieczyszczeń w punktach siatki typu „przekroje”, wykonano ich 

interpolację do siatki prostokątnej 5m x 5m metodą sieci nieregularnych trójkątów (TIN). Na 

podstawie wartości interpolowanych w siatce 5m x 5m wyznaczono izolinie dla wartości 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.  

Izolinie te zostały przedstawione graficznie na poniższych rysunkach. 
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Rys. 12. Obraz graficzny przebiegu izolinii wartości dopuszczalnych stężeń średniorocznych NO2, linia zielona – 30 [ug/m3], wariant zero, 2025r., s: 1:10 000; (odc. 1) 
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Rys. 13. Obraz graficzny przebiegu izolinii wartości dopuszczalnych stężeń średniorocznych NO2, linia zielona – 30 [ug/m3], wariant zero, 2025r,. s: 1:10 000; (odc. 2) 
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Rys. 14. Obraz graficzny przebiegu izolinii wartości dopuszczalnych stężeń średniorocznych NO2, linia zielona – 30 [ug/m3], linia czerwona – 40 [ug/m3] – wariant zero, 2025r., s: 1:10 000; (odc. 3) 
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Rys. 15. Obraz graficzny przebiegu izolinii wartości dopuszczalnych stężeń średniorocznych NO2, linia zielona – 30 [ug/m3], wariant zero, s: 1:10 000; (odc. 4) 
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Zgodnie z przedstawionym powyżej obrazem graficznym przekroczenia wartości 

dopuszczalnej stężenia średniorocznego NO2 wg kryterium ochrony zdrowia (wartość dop. 

40 [ug/m3]) – linia czerwona - występują wyłącznie na odcinku przejścia drogi krajowej nr 72 

przez miejscowość Brzeziny. Wynika to przede wszystkim ze skumulowanego oddziaływania 

dróg poprzecznych i analizowanej drogi krajowej. Przy czym zasięg przekroczeń wartości 

dopuszczalnych jest nieznaczny – wynosi średnio ok. 6 m a maksymalnie kilkanaście m 

od osi istniejącej drogi krajowej – można zatem przyjąć, że oddziaływanie w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza jest niewielkie. Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania NO2 

tylko nieznacznie może wykroczyć poza pasy drogowe istniejących dróg. 

W przypadku przekroczeń wartości dopuszczalnych wg kryterium ochrony roślin – zasięg 

występowania wartości ponadnormatywnych jest większy i wynosi średnio ok. 10 m od osi 

istniejącej drogi. Jedynie na odcinku przejścia przez miejscowość Brzeziny, występuje 

skumulowane oddziaływanie kilku dróg, gdzie zasięg izolinii dochodzi do ok. 70 m od osi 

drogi krajowej nr 72. 

 

5.5. WPŁYW NA WALORY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE ORAZ NA OBSZARY OBJ ĘTE 
OCHRONĄ 

Istniejąca droga krajowa nr 72 przecina Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Mrogi 

i Mrożycy, od km 128+805 DK 72 do granicy opracowania. Ponadto, na odcinku od km 

ok. 121+790 do km ok. 122+845 obszar ten graniczy od strony północnej z istniejącą drogą. 

Od km 130+610 do granic opracowania, istniejąca droga przecina Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy ZPK „Dolina Mrogi”. Ponadto, na odcinku od km 121+790 do km 122+845 

istniejąca droga graniczy z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Opis tych 

obszarów chronionych przestawiono w rozdziale 3.  

W pobliżu istniejącej drogi nie występują obszary objęte ochroną w postaci sieci 

Natura 2000.  

Oddziaływanie istniejącej sieci dróg sprowadza się obecnie do oddziaływania pośredniego, 

związanego głównie z emisjami hałasu i zanieczyszczeń powietrza. W przypadku rezygnacji 

z inwestycji oddziaływanie to będzie się nasilać wraz ze wzrostem natężeń ruchu pojazdów. 

W rejonie analizowanej drogi krajowej brak jest wprawdzie głównych korytarzy migracji, 

niemniej jednak, istniejącą drogę przecinają lokalne szlaki migracji zwierząt, związane 

głównie z poszukiwaniem pożywienia. W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji efekt 

barierowy, jaki już tworzy istniejąca droga krajowa będzie się nasilał ze względu na wzrost 

ruchu przy jednoczesnym braku przejść dla zwierząt. Natężenie ruchu, prognozowane na 

2025r. na istniejącej drodze jest na poziomie, przy którym występuje największa śmiertelność 
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zwierząt, tj. pomiędzy 5 000 a 10 000 poj./dobę. Zależność śmiertelności zwierząt na 

drogach od natężenia ruchu obrazuje poniższa rycina. 

 

 
Rys. 16. Zależność śmiertelność zwierząt na drogach od natężenia ruchu; źródło: W. Jędrzejewski, 

materiały konferencyjne 
 

5.6. WARUNKI ŻYCIA I ZDROWIE LUDZI 

 W przypadku rezygnacji z budowy obwodnicy Brzezin na terenie, przez który przebiegać 

będzie inwestycja, nie wystąpią inne oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi, niż 

istniejące obecnie. Zaniechanie budowy obwodnicy, spowoduje jednak pozostawienie 

istniejącej sieci dróg ze stale wzrastającym natężeniem ruchu, zwłaszcza tranzytowego, co 

przyczyniać się będzie do zwiększenia ilości wypadków i kolizji, sukcesywnego pogarszania 

się stanu technicznego tych dróg, wzrostem uciążliwości dla mieszkańców 

w miejscowościach sąsiadujących z drogami (zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń 

związanych z ruchem samochodowym). Należy podkreślić, że w chwili obecnej istniejące 

drogi nie posiadają urządzeń ochrony środowiska, zabezpieczających przed negatywnym 

wpływem uciążliwości drogowej. Budowa obwodnicy, wyposażonej w odpowiednie 

urządzenia ochrony środowiska, która przejęłaby część ruchu tranzytowego z istniejącej sieci 

drogowej spowodowałaby ograniczenie tych uciążliwości. 
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6. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJ ĄCY BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO -, ŚREDNIO – 
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO 

6.1. ODDZIAŁYWANIA BEZPO ŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, DŁUGOTERMINOWE, 
KRÓTKOTERMINOWE , ŚREDNIOTERMINOWE, CHWILOWE I STAŁE  

Oddziaływania bezpo średnie: 

 Oddziaływania bezpośrednie, czyli skutki wywołane przez samo przedsięwzięcie 

drogowe, występują w tym samym miejscu i w tym samym czasie, co inwestycja drogowa. 

Związane są zarówno z etapem budowy jak i eksploatacji. Planowana obwodnica 

bezpośrednio oddziałuje na elementy środowiska występujące w najbliższym sąsiedztwie. 

Oddziaływanie bezpośrednie związane będzie przede wszystkim z zajęciem terenu pod 

inwestycję. Oddziaływanie będzie ponadto związane z koniecznością wycinki istniejącej 

zieleni. Przy czym straty związane z wycinką zostaną zrekompensowane w części nowymi 

nasadzeniami. 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie bezpośrednie może być związane z wpływem na klimat 

akustyczny, powietrze atmosferyczne i środowisko wód podziemnych i powierzchniowych. 

Przy czym po zastosowaniu zaprojektowanych działań ochronnych, nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na te komponenty środowiska. 

Oddziaływania po średnie: 

Oddziaływania pośrednie, czyli potencjalne skutki dodatkowych zmian, jakie 

prawdopodobnie wystąpią w późniejszym czasie lub w innym miejscu w rezultacie realizacji 

przedsięwzięcia. Oddziaływania pośrednie związane są z etapem budowy jak i eksploatacji. 

Oddziaływanie pośrednie w analizowanym przypadku może dotyczyć kumulowania 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w glebach i roślinach. Przy czym, ze względu na 

niewielkie stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, stopień tego oddziaływania 

będzie niewielki. Na odcinkach, gdzie inwestycja przecina kompleksy leśne lub graniczy ze 

skrajem lasu – tereny te będą stanowiły dodatkowy bufor dla przemieszczania się 

zanieczyszczeń.  

Oddziaływania wtórne: 

Oddziaływania wtórne będą występowały zarówno na etapie budowy jak i na etapie 

eksploatacji. Dotyczą np.: oddziaływania w zakresie emisji substancji zanieczyszczających 

powietrze, związane z porywaniem cząsteczek pyłu z podłoża, mogą być też wynikiem 

zachodzących procesów chemicznych. Przy czym w analizowanym przypadku oddziaływania 

tego typu nie wpłyną na zasięg wpływu inwestycji na powietrze atmosferyczne na etapie 
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eksploatacji. Na etapie budowy oddziaływanie wtórne można nieco ograniczyć poprzez 

np. zabezpieczanie materiałów sypkich podczas składowania i przewożenia.  

Oddziaływania krótkoterminowe, średnioterminowe i chwilowe: 

Oddziaływania te związane są przede wszystkim z etapem budowy inwestycji. Dotyczą emisji 

hałasu o wysokim natężeniu, generowanego w wyniku pracy ciężkiego sprzętu budowlanego 

oraz podczas transportu materiałów budowlanych i odpadów. Oddziaływania te będą 

w zasadzie ograniczone wyłącznie do pory dnia.  

Etap budowy związany jest również z uciążliwościami w postaci niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza wynikającej z pracy sprzętu budowlanego i transportu 

materiałów sypkich.  

Oddziaływania średnioterminowe występują również w odniesieniu do gleby, która po zdjęciu 

humusu poddana będzie procesom erozyjnym i terenu wykorzystanego czasowo pod drogi 

techniczne i place budów. W przypadku wód oddziaływania krótkoterminowe związane są 

z czasowym zakłóceniem swobodnego spływu wód do cieków. 

Oddziaływania długoterminowe, stałe: 

Oddziaływania długoterminowe, stałe (w zależności od czasu występowania) trwające długo 

lub bardzo długo. Oddziaływania długoterminowe związane są z etapem eksploatacji 

przedsięwzięcia. W każdym przypadku realizacja nowej drogi wpływa na stałą zmianę 

krajobrazu. Związane jest to z wycinką istniejącej roślinności i zmianą dotychczas inaczej 

użytkowanych terenów np.: wyłączenie terenów z produkcji rolnej lub leśnej. Stałe 

oddziaływanie przedsięwzięcia to także zmiana rzeźby terenu poprzez wykonanie wykopów 

lub nasypów pod planowaną drogę, trwałe zajęcie i utwardzenie powierzchni ziemi. 

Oddziaływania długoterminowe to również oddziaływanie przedsięwzięcia na otoczenie 

spowodowane ruchem pojazdów poprzez emisję substancji zanieczyszczających do 

powietrza, a tym samym przedostających się do gleb, emisję hałasu oraz odprowadzenie 

oczyszczonych spływów opadowych do wód lub ziemi. 

6.2. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE  

 W niniejszym rozdziale przeanalizowano możliwość wystąpienia skumulowanego 

oddziaływania przedmiotowej obwodnicy oraz innych, oddziałujących na środowisko 

elementów, znajdujących się na analizowanym obszarze. Przeanalizowano zarówno etap 

budowy jak i eksploatacji projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. 

W niniejszym rozdziale uwzględniono wszystkie wyniki analiz wpływu 

przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, opisane 

szczegółowo w innych rozdziałach przedmiotowego opracowania.  
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Skumulowane oddziaływanie na etapie budowy:  

  Prace budowlane niosą z sobą znaczne emisje zanieczyszczeń do powietrza, 

powodują pylenie, emisje hałasu oraz wibracje. Przy czym oddziaływania te można 

w znaczny sposób ograniczyć poprzez odpowiednią organizację robót, tj. między innymi 

poprzez takie działania jak: 

• zastosowanie sprawnego sprzętu i maszyn budowlanych, 

• magazynowanie materiałów w wyznaczonych miejscach, 

• zabezpieczanie magazynowanych materiały, 

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

• w rejonach zabudowy mieszkaniowej, prowadzenie prac z wykorzystaniem 

ciężkiego sprzętu w porze dnia. 

Ze względu na bardzo niezorganizowany i zmienny charakter mogących wystąpić na tym 

etapie oddziaływań trudno jest określić ich zasięg. Tym samym nie jest możliwa rzetelna 

ocena mogącego wystąpić skumulowanego oddziaływania budowy obwodnicy i innych 

istniejących elementów nie związanych bezpośrednio z etapem budowy przedmiotowej 

inwestycji. 

Należy tu podkreślić, że charakter mogących wystąpić oddziaływań będzie przejściowy, 

a właściwie zorganizowane i dozorowane prace nie powinny powodować dużej uciążliwości 

dla zdrowia i życia okolicznej ludności. Zatem ewentualne skumulowane oddziaływanie 

będzie miało charakter krótkotrwały i lokalny. 

 

Skumulowane oddziaływanie na etapie eksploatacji:  

Analizy przeprowadzone w celu określenia skumulowanego wpływu inwestycji dotyczą 

w głównej mierze fazy eksploatacji, gdyż powstające na tym etapie oddziaływania mogą 

stanowić długotrwałe zagrożenie dla środowiska, w tym dla zdrowia i życia ludzi. Analizując 

możliwości wystąpienia takiego oddziaływania przeanalizowano uwarunkowania 

środowiskowe i zagospodarowanie terenu w rejonie przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono, 

że: 

W rejonie przedsięwzięcia przewiduje się wystąpienie oddziaływania skumulowanego 

w miejscach przecięcia planowanych wariantów obwodnicy Brzezin z drogami wojewódzkimi 

nr 704, 708 i 715 oraz istniejącą DK 72. Za  wyjątkiem drogi wojewódzkiej nr 715 

prognozowane natężenia ruchu na pozostałych drogach poprzecznych będzie niewielkie, 

w zasadzie pomijalne i nie przewiduje się znaczącego wpływu w zakresie oddziaływania 

hałasu emitowanego z tych dróg do środowiska. Dlatego w tych przypadkach dominującym 

źródłem hałasu jest projektowana obwodnica Brzezin we wszystkich wariantach 

inwestycyjnych, dla której zaplanowano ochronę zabudowy poprzez zaprojektowane ekrany 

akustyczne. W przypadku drogi wojewódzkiej nr 715 prognozowane natężenia ruchu są 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

160 

porównywalne do natężeń występujących na planowanych wariantach (IV, IVa, VI, VII) 

obwodnicy Brzezin. W bliskim sąsiedztwie miejsc przecięcia projektowanych wariantów 

z ww. drogą wojewódzką nie występuje zabudowa, w tym chroniona akustycznie. W związku 

z tym skumulowane oddziaływanie nie wpływa na zakres zastosowanych elementów ochrony 

akustycznej dla poszczególnych wariantów planowanej obwodnicy. 

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, kumulowanie się oddziaływań może 

przejawić się wzrostem niektórych substancji w powietrzu w stosunku do aktualnego stanu 

określonego przez Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Otrzymane 

wartości stężeń są znacznie niższe niż wartości dopuszczalne. W związku z tym, można 

przyjąć, że prognozowany wzrost natężeń ruchu obejmujący arterie komunikacyjne w rejonie 

analizowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego pogorszenia stanu powietrza 

atmosferycznego i nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń 

zanieczyszczeń; 

Analiza uwarunkowań hydrogeologicznych i hydrograficznych pozwala na stwierdzenie, że 

w zakresie oddziaływania na środowisko wodne nie wystąpi skumulowane oddziaływanie, 

które miałoby wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W zakresie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych nie będzie zachodziło 

kumulowanie się oddziaływań, jeżeli uwzględnione zostaną wyniki analizy hydrologicznej 

odbiorników.  

W zakresie oddziaływania na gleby nie będzie zachodziło kumulowanie się oddziaływań, 

gdyż istotne oddziaływanie szlaków komunikacyjnych ograniczone jest do najbliższego 

sąsiedztwa (około 20 m) źródła emisji. 

Analiza rzeczywistych i potencjalnych kierunków szlaków migracji zwierząt wskazuje, że 

istniejąca droga już w tej chwili stanowi dla nich zagrożenie. Po wybudowaniu obwodnicy 

natężenie ruchu na istniejącej drodze znacznie spadnie, do poziomu poniżej 5 000 poj./dobę 

(poza odcinkiem przejścia przez miejscowość Brzeziny – odcinek nie istotny z punktu 

widzenia migracji zwierząt). Dzięki temu liczba zdarzeń z udziałem zwierząt powinna 

znacznie spaść. Większość zwierząt będzie z sukcesem pokonywać istniejącą drogę. 

Ponadto, projektowana obwodnica została wyposażona w szereg przejść dla zwierząt, które 

pozwolą na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na bytowanie 

i migracje zwierząt.  



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

161 

7. ANALIZA I OCENA MO ŻLIWYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH ORAZ ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ICH ZABEZPIECZENIA 
PRZED NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ DLA OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 Obiekty i tereny zabytkowe oraz obiekty o wartościach kulturowych, których lokalizacja 

koliduje z drogą mogą być narażone na całkowite zniszczenie. Jedyną formą ich ochrony 

stanie się wykonanie dokumentacji historyczno – konserwatorskiej lub przeniesienie w inne 

miejsce. 

Zabytki chronione lub obiekty kulturowe położone w pobliżu dróg będą narażone na 

wzmożone wstrząsy podłoża i zanieczyszczenia powietrza. Użytkowanie obiektów 

(szczególnie architektury i obiektów o funkcji sakralnej) – będzie zakłócone przez hałas 

i niepokój wywołany ruchem drogowym. Większość dóbr kultury usytuowana w pobliżu dróg 

narażona będzie na złe skutki i oczywiste szkody już w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych. Zagrożeniem mogą być niewłaściwe (lub konieczne) lokalizacje technicznych 

urządzeń obsługi budowy (sprzęt, materiały budowlane). Cały proces budowy 

i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zmieni formę krajobrazu kulturowego, dla 

którego droga stanie się elementem dominującym w krajobrazie i determinującym przyszłe 

sposoby jego zagospodarowania. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 

z dnia 22 sierpnia 2012 r., znak WUOZ-C.5135.6.2012.MN, analizowane warianty inwestycji 

kolidują lub znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie następujących stanowisk 

archeologicznych: 

• Wariant IV przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-55/15 

Przecław,stan.2, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze); 

• Wariant IVa przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-

55/15 Przecław, stan. 2, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze) oraz AZP 

66-53/18 Lipiny, stan. 1, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni. 

• Wariant V przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-55/9 

Bronowice, stan. 4, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze). 

• Wariant VI przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 66-55/15 

Przecław, stan. 2, gm. Brzeziny, pow. brzeziński (średniowiecze). 

• Wariant VII przebiegu obwodnicy Brzezin koliduje ze stanowiskiem AZP 65-54/32 

Brzeziny, stan. 4, gm. loco pow. pow. loco. (okres wpływów rzymskich, znalezisko 

luźne).  

Ponadto: 

• W odległości ok. 250 m od wariantu VII znajduje się stanowisko AZP 66-54/24 

Brzeziny, stan. 11, gm. loco, pow. loco (średniowiecze), w odległości 175 m 
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od wariantu VII znajduje się stanowisko AZP 66-55/15 Przecław, stan. 2 

(średniowiecze), gm. Brzeziny, pow. brzeziński, w odległości ok. 150 m znajduje się 

stanowisko AZP 65-54/26 Paprotnia, stan. 1, gm. Brzeziny, pow. brzeziński 

(mezolit/neolit, znalezisko jednostkowe); 

• W odległości ok. 150 m od podłączenia odcinka DK 72 do węzła autostradowego 

znajduje się stanowisko AZP 66-53/20 Łódź Nowosolna, gm. Nowosolna, pow. 

łódzki wschodni (późne średniowiecze/ nowożytność). 

 

W poniższej tabeli znajduje się wykaz stanowisk archeologicznych występujących na 

omawianym terenie wraz z określeniem ich odległości od projektowanych wariantów. 

 

Tabela 16. Wykaz stanowisk archeologicznych wraz z okre śleniem ich odległo ści 
od projektowanych wariantów 

Nr stanowiska 
archeologicznego  

Odległo ść stanowisk archeologicznych od projektowanych waria ntów [m]  
Wariant IV  Wariant IVa  Wariant V  Wariant VI  Wariant VII  

AZP 66-55/15 kolizja kolizja 690 kolizja 175 
AZP 66-53/18 600 kolizja 600 360 360 
AZP 66-55/9 3260 3260 kolizja 3720 2920 

AZP 66-54/32 1690 1690 1120 1280 kolizja 
AZP 66-54/24 710 710 1540 1590 300 
AZP 65-54/26 1580 1580 1240 850 150 
AZP 65-53/20 150 150 150 150 150 

 

Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja, nie jest zadowalająco 

przebadany pod kątem występowania stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaleca następujące postępowanie do wykonania 

po ostatecznym wyborze wariantu do realizacji: 

1. Wykonanie badań powierzchniowych oraz zdjęć lotniczych z opracowaniem 

z przynajmniej dwóch przelotów; 

2. Wykonanie badań sondażowych; 

3. Wykonanie badań ratowniczych. 

 

Wniosek o badania należy złożyć do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w nieprzekraczalnym terminie 21 dni przed rozpoczęciem inwestycji (Pismo Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2012 r. – w załączeniu). 

W sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania budowy obwodnicy Brzezin, 

znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską. Obiekty te są wpisane do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, w związku z powyższym podlegają ochronie i zachowaniu. 

W przypadku konieczności rozbiórki obiektu objętego ochroną konserwatorską, należy 

uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków możliwości i warunki rozbiórki. 
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Na terenie gminy Nowosolna, znajduje się zbiorowa mogiła Polaków zamordowanych 

w Lesie Wiączyńskim przez Niemców w latach 1939-1944, a także komora gazowa z tego 

okresu. Obiekty te zlokalizowane są w północnym fragmencie Lasu Wiączyńskiego, 

nieopodal rezerwatu leśnego „Wiączyń” i nie kolidują z planowanymi wariantami obwodnicy. 

Ze względu na oddalenie od projektowanych wariantów trasy nie wystąpi tu negatywne 

oddziaływanie. 

Ze względu na znaczne oddalenie od projektowanych wariantów obwodnicy (przybliżone 

odległości przedstawiono w poniższej tabeli) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 

na te obiekty. 

Tabela 17. Odległo ści projektowanych wariantów obwodnicy od obiektów 
kulturowych 

Nr wariantu 
Odległo ść wariantu od obiektu kulturowego [m]  
Zbiorowa mogiła  Komora gazowa  

wariant IV  432 300 
wariant IVA  207 344 
wariant V  432 300 
wariant VI  490 473 
wariant VII  490 473 

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Planowane przedsięwzięcie (bez względu na wybór wariantu obwodnicy) oddziaływać 

będzie na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a także na warunki życia i zdrowie ludzi 

zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji. Na etapie realizacji oddziaływania te 

będą miały charakter krótkoterminowy, natomiast na etapie eksploatacji długoterminowy. 

8.1. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA 
NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

FAZA REALIZACJI  

Potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji na 

powierzchnię ziemi i gleby, może wiązać się ze: 

• zmianą naturalnej rzeźby terenu związaną z pracami budowlanymi tj. tworzenie 

wykopów, formowanie nasypów pod planowaną nową drogę oraz drugą jezdnię, 

a także drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe, 

• czasowym zajęciem terenu pod drogi techniczne i place budów, 

• zmianami warunków hydrograficznych wskutek wzmożonej erozji wodnej na 

powierzchniach pozbawionych warstwy humusu, 

• możliwością trwałego zanieczyszczania gleb substancjami ropopochodnymi 

wskutek wycieku paliw, jak też skażenia odpadami i innymi substancjami, 
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Wskutek planowanej budowy obwodnicy, zmiany w rzeźbie terenu nastąpią i będą miały 

charakter trwały. 

Wskutek realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpią również zmiany naturalnej rzeźby 

terenu i jego pokrycia oraz użytkowania powierzchni ziemi i gleb. Zmiany te będą miały 

charakter trwały.  

Pozostałe oddziaływania, wymienione powyżej będą miały charakter krótkotrwały 

i najczęściej będą mogły być skutecznie ograniczone poprzez dobrą organizację robót.  

Reasumując, negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby wiąże się przede 

wszystkim z nieodwracalnym zajęciem terenów do tej pory użytkowanych na cele inne niż 

drogowe (przede wszystkim rolnicze). Pozostałe oddziaływania będą miały charakter 

krótkotrwały i zakończą się wraz z analizowanym etapem realizacji drogi. 

FAZA EKSPLOATACJI  

Planowane przedsięwzięcie może oddziaływać na tereny przyległe, głównie gleby, a co za 

tym idzie na gospodarkę rolną.  

W związku z budową planowanej obwodnicy, nastąpi trwałe zajęcie terenów, min. 

użytkowanych rolniczo. Wariant „IV” planowanej inwestycji przebiega przez tereny rolne na 

odcinku o długości 14,300 km, wariant „IVA” na odcinku o długości 13,950 km, wariant „V” na 

odcinku o długości 15,950 km, wariant „VI” na odcinku o długości 14,400 km, natomiast 

wariant „VII” na odcinku długości 11,100 km. 

Powierzchnia gruntów wyłączona z produkcji rolnej dla poszczególnych wariantów będzie 

wynosić: 

• dla wariantu IV – ok. 57,90 ha, 

• dla wariantu IVa – ok. 54,70 ha, 

• dla wariantu V – ok. 62,70 ha, 

• dla wariantu VI – ok. 60,60 ha, 

• dla wariantu VII – ok. 42,80 ha. 

Oceniając straty w terenach cennych dla rolnictwa, najkorzystniejszy jest wybór wariantu 

„VII”, zaś najmniej korzystny wariant „V”. 

W związku z budową planowanej obwodnicy, następować będzie też zanieczyszczenie gleb 

znajdujących się w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Gleby zanieczyszczane będą 

rozprzestrzeniającymi się spalinami i pyłami oraz solankami związanymi z zimowym 

utrzymaniem drogi. Zanieczyszczenia do gleb przedostawać się będą głównie z powietrza 

atmosferycznego oraz ze spływów powierzchniowych. 

W związku z tym, iż należy przyjąć, że poziom imisji zanieczyszczeń powietrza oraz 

zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych będzie niski, oddziaływanie na gleby 

sąsiadujące z inwestycją będzie minimalne. Istniejąca zieleń, jak również zastosowanie 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

165 

nowych nasadzeń roślinnych wyeliminuje negatywny wpływ na powierzchnię ziemi i gleby na 

etapie eksploatacji inwestycji. 

Uwzględniając ochronną rolę zaprojektowanej zieleni oraz brak wystąpienia przekroczeń stężeń 

zanieczyszczeń powietrza, ocenia się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało 

negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i gleby na etapie eksploatacji. 

8.2. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZAR DORZECZA 
WISŁY 

FAZA REALIZACJI  

 Przy niewłaściwie prowadzonych pracach faza realizacji przedsięwzięcia drogowego 

może być źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Mogą wystąpić 

zaburzenia stosunków wodnych w obszarze sąsiadującym z obwodnicą oraz pogorszenie 

jakości wód powierzchniowych.  

Analiza uwarunkowań hydrogeologicznych, hydrograficznych i ukształtowania terenu 

w obszarze projektowanej inwestycji pozwoliła na stwierdzenie, że nie stanowi ona 

zagrożenia zmian stosunków wodnych rejonu.  

Wszelkie prace związane z budową obwodnicy stwarzają, poza zagrożeniem ilościowym, 

także zagrożenie dla jakości wód. Zagrożenia jakości środowiska wodnego na etapie 

budowy drogi stanowią: 

• zanieczyszczenia związane z przemieszczaniem mas ziemnych – 

w szczególności wprowadzenie dużych ilości zawiesin i substancji organicznych, 

• zanieczyszczenia ściekami bytowo - gospodarczymi i innymi pochodzącymi z baz 

budowy, 

• zanieczyszczenia związane z awaryjnym wyciekiem paliwa ze sprzętu 

budowlanego i transportowego. 

Wymienione zagrożenia mogą być skutecznie wyeliminowane w ramach odpowiedniej 

organizacji robót. Przede wszystkim prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

Podczas prowadzonych prac należy, zadbać o dostarczenie sprawnego sprzętu (eliminacja 

zanieczyszczenia węglowodorami ropopochodnymi), zapewnienie warunków sanitarnych 

(eliminacja zanieczyszczenia ściekami bytowo - gospodarczymi), niezanieczyszczanie terenu 

budowy i sąsiedniego, itp.  

FAZA EKSPLOATACJI  

 W fazie eksploatacji zagrożenie dla środowiska wodnego stanowią przede wszystkim 

zanieczyszczone spływy powierzchniowe z utwardzonej powierzchni drogi (spływy 

deszczowe i roztopowe). Spływy opadowe zaliczane są do przestrzennych źródeł 
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zanieczyszczenia wód i charakteryzują się dużą nierównomiernością ilościową i jakościową, 

uzależnioną od funkcji obiektu, pory roku i doby. 

Czynnikami wpływającymi na zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg są gazy 

spalinowe i pyły, produkty ścierania opon i zużycia elementów pojazdów, zanieczyszczenia 

spowodowane niewłaściwym transportem materiałów sypkich i płynnych oraz chemikaliów 

używanych do przeciwdziałania śliskości jezdni, wymywanie gruntu a także wypłukiwanie 

niebezpiecznych związków z materiałów używanych do budowy, takich jak żużle piecowe, 

odpady górnicze i substancje bitumiczne. 

Głównymi wskaźnikami zanieczyszczenia spływów opadowych z dróg są: 

• zawiesiny ogólne, 

• metale ciężkie i inne substancje toksyczne, 

• związki biogenne (azot, fosfor i węgiel), 

• chlorki, 

• związki organiczne i nieorganiczne określane zawartością węgla całkowitego 

i organicznego oraz biochemicznym pięciodniowym (BZT5) i chemicznym (ChZT) 

zużyciem tlenu, 

• substancje ropopochodne, w tym węglowodory aromatyczne. 

Spływy opadowe mogą mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków tzw. opadowych, 

w szczególności po dłuższym okresie pogody suchej, wskutek wymywania zanieczyszczeń 

zakumulowanych na powierzchni i w śniegu gromadzonym na poboczach. 

Wartość stężeń zanieczyszczeń w spływach opadowych z dróg zależy głównie od: 

• zanieczyszczenia powietrza (tzw. „tłowe” oraz emisji spalin), 

• natężenia ruchu i rodzaju pojazdów, 

• rodzaju nawierzchni drogi, 

• ukształtowania poboczy i użytkowania terenów przyległych, 

• zagospodarowania drogi (parkingi, stacje paliw), 

• pory roku, 

• charakterystyki ilościowej i jakościowej opadu (intensywność, czas trwania, 

długość przerw między opadami, zanieczyszczenie opadu), 

• charakterystyki spływu po powierzchni drogi (prędkość, natężenie, czas 

i wielkość retencji), oraz 

• sposobu zimowego utrzymania dróg (rodzaj i ilość soli). 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki wywołują znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń 

w spływach opadowych, przy czym najwyższe zanieczyszczenia występują w pierwszym 

okresie spływu. 
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Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 

główny wskaźnik zanieczyszczeń spływów opadowych z dróg stanowią zawiesiny ogólne. 

Stężenia węglowodorów ropopochodnych oznaczane w ściekach opadowych z dróg osiągają 

natomiast wartości kilku mg/l, zwykle < 15 mg/l, a więc wartości znacznie niższe od wartości 

dopuszczalnej. 

Planuje się, że wody opadowe z powierzchni szczelnej planowanego przedsięwzięcia 

odprowadzone zostaną do przydrożnych rowów trawiastych.  

Dla potrzeb wykonania oceny wpływu omawianego przedsięwzięcia drogowego na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych określono: 

• stężenie zawiesiny ogólnej, 

• stężenie węglowodorów ropopochodnych w ściekach opadowych. 

Natężenie ruchu na rok 2015, na poszczególnych odcinkach drogi, dla analizowanych 

wariantów wyniesie: 

Wariant IV: 

• 5 700 p/d PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 4 100 p/d sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 4 100 p/d węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 5 400 p/d sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant IVA: 

• 5 700 p/d PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 4 100 p/d sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 4 100 p/d węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 5 400 p/d sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant V: 

• 6 200 p/d PPO – sk. z drogą 72; 

• 4 700 p/d sk. z drogą 72 – sk. z drogą 708; 

• 6 600 p/d sk. z drogą 708 – sk. z drogą 704; 

• 6 100 p/d sk. z drogą 704 – sk. z drogą 72; 

• 6 400 p/d sk. z drogą 72 – KPO; 

Wariant VI: 

• 4 900 p/d PPO – Lipiny; 

• 4 900 p/d Lipiny – sk. z drogą 2912E; 

• 3 500 p/d sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 3 600 p/d węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 5 400 p/d sk. z drogą 2938E – KPO; 
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Wariant VII: 

• 3 900 p/d PPO – Natolin; 

• 5 900 p/d Natolin – Lipiny; 

• 5 100 p/d Lipiny – Paprotnia; 

• 5 900 p/d proj. obwodnica # istniejącą DK72; 

• 4 700 p/d # DK72 - # DP2912e; 

• 3 000 p/d # DP2912e - w. "Koluszki"; 

• 3 000 p/d w. "Koluszki" – Przecław; 

• 5 500 p/d Przecław – k.p.o.; 

Natężenie ruchu na rok 2025, na poszczególnych odcinkach drogi, dla analizowanych 

wariantów wyniesie: 

Wariant IV: 

• 8 000 p/d PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 5 800 p/d sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 5 800 p/d węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 7 500 p/d sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant IVA: 

• 8 000 p/d PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 5 800 p/d sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 5 800 p/d węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 7 500 p/d sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant V: 

• 8 600 p/d PPO – sk. z drogą 72; 

• 6 600 p/d sk. z drogą 72 – sk. z drogą 708; 

• 9 100 p/d sk. z drogą 708 – sk. z drogą 704; 

• 8 500 p/d sk. z drogą 704 – sk. z drogą 72; 

• 8 800 p/d sk. z drogą 72 – KPO; 

Wariant VI: 

• 6 800 p/d PPO – Lipiny; 

• 6 800 p/d Lipiny – sk. z drogą 2912E; 

• 4 900 p/d sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 5 000 p/d węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 7 500 p/d sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant VII: 

• 6 400 p/d PPO – Natolin; 

• 9 900 p/d Natolin – Lipiny; 
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• 8 500 p/d Lipiny – Paprotnia; 

• 9 900 p/d proj. obwodnica # istniejącą DK72; 

• 7 800 p/d # DK72 - # DP2912e; 

• 5 000 p/d # DP2912e - w. "Koluszki"; 

• 4 900 p/d w. "Koluszki" – Przecław; 

• 9 100 p/d Przecław – k.p.o.; 

Obliczenia st ężenia zawiesiny ogólnej w ściekach opadowych dla poszczególnych 

wariantów:  

529,0718,0 QSzo ⋅= [mg/l], gdzie 

Q – dobowe natężenie ruchu (SDR) (p/d), 

Rok 2015 

Wariant IV: 

• 69,66 mg/l PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 58,52 mg/l sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 58,52 mg/l węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 67,70 mg/l sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant IVA: 

• 69,66 mg/l PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 58,52 mg/l sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 58,52 mg/l węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 67,70 mg/l sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant V: 

• 72,83 mg/l PPO – sk. z drogą 72; 

• 62,90 mg/l sk. z drogą 72 – sk. z drogą 708; 

• 75,28 mg/l sk. z drogą 708 – sk. z drogą 704; 

• 72,20 mg/l sk. z drogą 704 – sk. z drogą 72; 

• 74,06 mg/l sk. z drogą 72 – KPO; 

Wariant VI: 

• 64,30 mg/l PPO – Lipiny; 

• 64,30 mg/l Lipiny – sk. z drogą 2912E; 

• 53,82 mg/l sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 54,63 mg/l węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 67,70 mg/l sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant VII: 

• 56,99 mg/l PPO – Natolin; 
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• 70,94 mg/l Natolin – Lipiny; 

• 65,68 mg/l Lipiny – Paprotnia; 

• 70,94 mg/l proj. obwodnica # istniejącą DK72; 

• 62,90 mg/l # DK72 - # DP2912e; 

• 49,60 mg/l # DP2912e - w. "Koluszki"; 

• 49,60 mg/l w. "Koluszki" – Przecław; 

• 68,35 mg/l p/d Przecław – k.p.o.; 

Rok 2025 

Wariant IV: 

• 83,34 mg/l PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 70,30 mg/l sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 70,30 mg/l węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 80,54 mg/l sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant IVA: 

• 83,34 mg/l PPO – sk. z drogą 2912E; 

• 70,30 mg/l sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 70,30 mg/l węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 80,54 mg/l sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant V: 

• 86,59 mg/l PPO – sk. z drogą 72; 

• 75,28 mg/l sk. z drogą 72 – sk. z drogą 708; 

• 89,22 mg/l sk. z drogą 708 – sk. z drogą 704; 

• 86,06 mg/l sk. z drogą 704 – sk. z drogą 72; 

• 87,65 mg/l sk. z drogą 72 – KPO; 

Wariant VI: 

• 76,47 mg/l PPO – Lipiny; 

• 76,47 mg/l Lipiny – sk. z drogą 2912E; 

• 64,30 mg/l sk. z drogą 2912E – węzeł „Koluszki”; 

• 64,99 mg/l węzeł „Koluszki” – sk. z drogą 2938E; 

• 80,54 mg/l sk. z drogą 2938E – KPO; 

Wariant VII: 

• 74,06 mg/l PPO – Natolin; 

• 93,28 mg/l Natolin – Lipiny; 

• 86,05 mg/l Lipiny – Paprotnia; 

• 93,28 mg/l proj. obwodnica # istniejącą DK72; 

• 82,23 mg/l # DK72 - # DP2912e; 
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• 64,99 mg/l # DP2912e - w. "Koluszki"; 

• 64,30 mg/l w. "Koluszki" – Przecław; 

• 89,21 mg/l p/d Przecław – k.p.o.; 

Obliczenia st ężenia węglowodorów ropopochodnych w ściekach opadowych:  

Powołując się na „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów 

ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” w prognozach dla odcinków zamiejskich dróg 

krajowych przy małej wrażliwości terenu i odbiorników można przyjmować, że stężenie 

węglowodorów ropopochodnych jest mniejsze niż wartość dopuszczalna, czyli 15 mg/l. 

Z powyższych prognozowanych stężeń zanieczyszczeń w ściekach opadowych 

z planowanej obwodnicy wynika, że stężenie zawiesiny ogólnej jest ni ższe 

od dopuszczalnego st ężenia tj. 100 mg/l wg paragrafu 21 Rozporz ądzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie waru nków, jakie nale ży spełni ć przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substanc ji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800). Prz yjmuj ąc, iż 

stężenie węglowodorów ropopochodnych b ędzie < 15 mg/l spełniony równie ż zostanie 

wymóg ww. rozporz ądzenia. 

W związku z powyższym, ze względu na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, nie 

planuje się wykonania specjalnych urządzeń oczyszczających wody opadowe. 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 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 (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami): „jeżeli 

z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może 

spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji odmawia zgody na realizację 

przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. – Prawo wodne”. W związku z tym poniżej dokonano analizy przedmiotowego 

przedsięwzięcia również pod tym kątem.  

Analizę tą przeprowadzono wg następujących punktów: 

1. Identyfikacja możliwych rodzajów presji dla przedmiotowego obszaru dorzecza Wisły, 

2. Określenie wpływu gospodarki wodnej planowanego przedsięwzięcia na wody 

powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów 

środowiskowych dla nich określonych: 

a) Zidentyfikowanie celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd, 

b) Charakterystyka aktualnego stanu jednolitych części wód – dane zostały podane 

w rozdziale 3.2., 

c) Ustalenie, na jakie elementy stanu wód powierzchniowych i podziemnych i ich 

składowe może oddziaływać projektowana inwestycja wraz z oceną wpływu, 
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d) Wnioski z przeprowadzonej analizy wpływu zamierzonej działalności na stan wód 

i realizację ustalonych dla nich celów środowiskowych, 

Ad. 1) Identyfikacja mo żliwych rodzajów presji dla przedmiotowego obszaru d orzecza 

Wisły 

Na obszarze dorzecza Wisły zidentyfikowano następujące rodzaje presji:  

• Punktowe źródła zanieczyszczeń: 

o Działalność górnicza, 

o Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, 

o Składowiska odpadów, 

o Przypadkowe skażenia środowiska gruntowo - wodnego, 

o Pobory kruszywa, 

• Zanieczyszczenia obszarowe: 

o Działalność rolnicza, 

o Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją, 

• Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

• Niedobory wód podziemnych, 

W omawianym przypadku rodzajem presji są punktowe źródła zanieczyszczeń, które stanowią: 

zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, składowiska odpadów, przypadkowe skażenia 

środowiska gruntowo – wodnego. 

 

Ad. 2) Okre ślenie wpływu gospodarki wodnej planowanego przedsi ęwzięcia na wody 

powierzchniowe oraz podziemne, w szczególno ści na stan tych wód i realizacj ę celów 

środowiskowych dla nich okre ślonych 

Ad 2a) Zidentyfikowanie celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd 

Poniżej wymieniono cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód: 

1) Powierzchniowych (JCWP), 

2) Podziemnych (JCWPd), 

■ Jednolite cz ęści wód powierzchniowych 

Nazwa JCW: Mro życa 

• Europejski kod JCWP – PLRW2000172723469, 

• Nazwa JCWP – Mrożyca, 

• Scalona część wód powierzchniowych – SW1809, 

• Typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17), 

• Status – naturalna część wód, 

• Ocena stanu – zły, 
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• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

Cel środowiskowy – osi ągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wó d - derogacja  

• Derogacje - 4(4) – 1, 

• Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność 

przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań 

technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW, 

Nazwa JCW: Mroga od źródeł do Mro życy bez Mro życy 

• Europejski kod JCWP – PLRW200017272345, 

• Nazwa JCWP – Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy, 

• Scalona część wód powierzchniowych – SW1809, 

• Typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17), 

• Status – naturalna część wód, 

• Ocena stanu – zły, 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

Cel środowiskowy – osi ągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wó d - derogacja  

• Derogacje - 4(4) – 1, 

• Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność 

przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań 

technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW, 

■ Jednolite cz ęści wód podziemnych (JCWPd): 

• Europejski kod JCWPd – PLGW230080, 

• Nazwa JCWPd – 80, 

• Ocena stanu ilościowego – zły (w subczęści), 

• Ocena stanu chemicznego – dobry, 

• Ocena ryzyka – zagrożony, 

Cel środowiskowy – osi ągnięcie co najmniej dobrego ilo ściowego stanu wód –  

derogacja,  

• Europejski kod JCWPd – PLGW230082, 

• Nazwa JCWPd – 82, 

• Ocena stanu ilościowego – dobry, 

• Ocena stanu chemicznego – dobry, 

• Ocena ryzyka – niezagrożona, 

Cel środowiskowy – utrzymanie obecnego stanu ilo ściowego i chemicznego wód,  
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Ad 2c) Ustalenie, na jakie elementy stanu wód powie rzchniowych i podziemnych 

i ich składowe mo że oddziaływa ć projektowana inwestycja wraz z ocen ą 

wpływu 

■ Wody powierzchniowe 

W zakresie elementów biologicznych: 

• wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów, fitobentosu 

i makrobezkregowców bentosowych: 

o fitoplankton, fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe – na etapie 

realizacji może wystąpić czasowe pogorszenie warunków bytowania oraz 

ograniczenie powierzchni do bytowania w związku z koniecznością budowy 

przepustów na oraz obiektów mostowych: dla wariantu IV – obiekt na cieku 

będącym dopływem rzeki Mrogi km 12+530; dla wariantu IVa – obiekt na 

cieku będącym dopływem rzeki Mrogi km 12+954; dla wariantu V – obiekty na 

rzece Mrożycy km 6+843 i km 10+319 oraz obiekt na cieku będącym 

dopływem rzeki Mrogi km 13+512; dla wariantu VI – obiekt na cieku będącym 

dopływem rzeki Mrogi km 13+493; dla wariantu VII – obiekty na rzece 

Mrożycy km 4+857 i km 7+554 oraz obiekt na cieku będącym dopływem rzeki 

Mrogi km 12+939; brak bezpośredniego wpływu w odniesieniu do rzeki Mrogi 

ze względu na brak kolizji planowanych wariantów obwodnicy Brzezin z tą 

rzeką; 

o fitoplankton, fitobentos, makrofity – na etapie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia, w przypadku wszystkich realizowanych wariantów, istnieje 

możliwość nadmiernego rozwoju, na odcinkach gdzie wzrosło nasłonecznienie 

lustra wody; brak bezpośredniego wpływu w odniesieniu do rzeki Mrogi ze 

względu na brak kolizji planowanych wariantów obwodnicy Brzezin z tą rzeką; 

o fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe – na etapie eksploatacji, 

w przypadku wszystkich realizowanych wariantów, może nastąpić poprawa 

warunków bytowania na skutek poprawy stanu struktur brzegów rzeki Mrożycy 

oraz cieków będących dopływem rzeki Mrogi; brak bezpośredniego wpływu 

w odniesieniu do rzeki Mrogi ze względu na brak kolizji planowanych 

wariantów obwodnicy Brzezin z tą rzeką; 

• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny – na etapie budowy 

przepustów oraz obiektów mostowych na rzekach i ciekach, w przypadku wszystkich 

realizowanych wariantów tj. IV, IVa, V, VI i VII może wystąpić czasowe pogorszenie 

warunków bytowania oraz ograniczenie powierzchni do bytowania ichtiofauny; brak 
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bezpośredniego wpływu w odniesieniu do rzeki Mrogi ze względu na brak kolizji 

planowanych wariantów obwodnicy Brzezin z tą rzeką; 

• wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki flory i fauny na obszarach 

zalewowych – biorąc pod uwagę budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne 

występujące na omawianym terenie, jak również zastosowane rozwiązania w postaci 

poprowadzenia drogi na nasypie wraz z zaprojektowaniem obiektów mostowych oraz 

przepustów o parametrach umożliwiających swobodny przepływ wód należy 

wnioskować, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na kształt i zasięg fali 

powodziowej, a w związku z tym również na siedliska przyrodnicze oraz gatunki flory 

i fauny występujące na obszarze zalewowym; 

W zakresie elementów hydromorfologicznych (wspierających elementy biologiczne): 

• zmiana reżimu hydrologicznego: 

o ilość i dynamika przepływu wody: 

Przepływ średni z wielolecia dla rzeki Mrożycy: SSQ = 0,569 m3/s 

Miarodajne natężenia spływu ścieków opadowych dla poszczególnych wariantów 

odprowadzanych z projektowanej obwodnicy Brzezin do odbiornika rzeki Mrożycy 

wyniesie: 

QIV = nie przewiduje się odprowadzenia wód opadowych do rzeki Mrożycy; 

QIVa = nie przewiduje się odprowadzenia wód opadowych do rzeki Mrożycy; 

QV = ok. 0,00014 m3/s 

QVI = nie przewiduje się odprowadzenia wód opadowych do rzeki Mrożycy; 

QVII = ok. 0,00009 m3/s 

Przepływ średni z wielolecia dla rzeki Mrogi: SSQ = 1,226 m3/s 

Miarodajne natężenia spływu ścieków opadowych dla poszczególnych wariantów 

odprowadzanych z projektowanej obwodnicy Brzezin do odbiorników – cieków 

będących dopływami rzeki Mrogi wyniesie: 

QIV = ok. 0,000044 m3/s 

QIVa = ok. 0,000044 m3/s 

QV = ok. 0,000063 m3/s 

QVI = ok. 0,000043 m3/s 

QVII = ok. 0,000041 m3/s 

W świetle powyższych danych należy wnioskować, że planowane przedsięwzięcie 

nie wpłynie na stan ilości wód rzeki Mrożycy oraz Mrogi ze względu na bardzo 

niskie wielkości zrzutów spływów odprowadzanych z projektowanego odcinka drogi 

do ww. rzek. Ponadto należy zauważyć, że wody opadowe z projektowanych 

wariantów obwodnicy Brzezin nie zostaną odprowadzone bezpośrednio do rzeki 

Mrogi, lecz poprzez jej dopływy. Tak, więc ilości tych wód mogą być niższe. 
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W świetle powyższych analiz nie przewiduje się, aby zakłócona została również 

dynamika przepływu ww. rzek. 

o połączenie z częściami wód podziemnych – na podstawie analizy 

uwarunkowań hydrogeologicznych, sporządzonych na podstawie danych 

archiwalnych dla omawianego terenu, nie można wykluczyć możliwości 

wystąpienia kontaktu wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, 

zwłaszcza w rejonach dolin rzecznych. W związku z zapisami wcześniejszego 

punktu nie przewiduje się zmian w zakresie ilości i dynamiki przepływu wód 

powierzchniowych, a zatem i podziemnych; 

• utrata ciągłości cieku: 

o liczba i rodzaj barier – realizacji planowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi 

krajowej nr 72 zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie 

stanowiła bariery mogącej spowodować utratę ciągłości cieków; w miejscu 

przekroczenia rzeki Mrożycy oraz dopływów rzeki Mrogi zaprojektowane 

zostały obiekty mostowe, ponadto w projekcie przewidziane zostały 

dodatkowo przepusty; brak bezpośredniego wpływu w odniesieniu do rzeki 

Mrogi ze względu na brak kolizji planowanych wariantów obwodnicy Brzezin 

z tą rzeką; 

o zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych – w przypadku realizacji 

planowanego przedsięwzięcia według omawianych wariantów, w projekcie 

zastosowane zostały obiekty mostowe oraz przepusty o parametrach 

zapewniających przejście dla organizmów wodnych; 

• zmiana warunków morfologicznych: 

o zmiana głębokości i szerokości koryta rzeki – realizacja przedsięwzięcia nie 

spowoduje zmiany głębokości i szerokości koryta rzeki Mrożycy oraz cieków 

będących dopływami rzeki Mrogi; 

o zmiana struktury i podłoża koryta rzeki – realizacja przedsięwzięcia nie 

spowoduje zmiany struktury i podłoża koryta rzeki Mrożycy oraz cieków 

będących dopływami rzeki Mrogi; 

o zmiana struktury strefy nadbrzeżnej – nie przewiduje się wystąpienia zmiany 

struktury strefy nadbrzeżnej; 

o wpływ na szybkość prądu – nie przewiduje się wystąpienia wpływu na 

szybkość prądu; 

W zakresie elementów fizykochemicznych (wspierających elementy biologiczne): 

• grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne: 

o temperatura wody – na etapie budowy mogą wystąpić zmiany w zakresie 

temperatury wody; charakter tych zmian będzie krótkotrwały i nieznaczący; 
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brak bezpośredniego wpływu w odniesieniu do rzeki Mrogi ze względu na brak 

kolizji planowanych wariantów obwodnicy Brzezin z tą rzeką; 

o zawiesina ogólna – na etapie budowy mogą wystąpić zmiany w zakresie 

zawiesiny ogólnej; charakter tych zmian będzie krótkotrwały i nieznaczący; 

w przypadku rzeki Mrogi nie wystąpią żadne zmiany ze względu na brak kolizji 

z tą rzeką; 

Prognozowane stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych 

odprowadzonych z drogi wykazały, że stężenie zawiesiny ogólnej na rok 2025 

wynosić będzie: 

- wariant IV - od 70,30 mg/l do 83,34 mg/l; 

- wariant IVA - od 70,30 mg/l do 83,34 mg/l; 

- wariant V – od 75,28 mg/l do 89,22 mg/l; 

- wariant VI - od 64,30 mg/l do 80,54 mg/l; 

- wariantu VII - od 64,30 mg/l do 93,28 mg/l; 

Z powyższych prognozowanych stężeń zanieczyszczeń w ściekach 

opadowych wynika, że dla wszystkich przedstawionych wariantów, stężenie 

zawiesiny ogólnej jest niższe od dopuszczalnego stężenia tj. 100 mg/l 

wg paragrafu 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2014r. 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. z 2014r., poz. 1800). Przyjmując, iż stężenie 

węglowodorów ropopochodnych będzie < 15 mg/l spełniony również zostanie 

wymóg ww. rozporządzenia. 

W związku z powyższym na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi 

negatywne oddziaływanie w zakresie tego elementu fizykochemicznego. 

• grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) 

i zanieczyszczenia organiczne: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT – Mn, ogólny węgiel 

organiczny, ChZT – Cr – zmiany tych wskaźników mogą wystąpić na etapie budowy; 

charakter tych zmian będzie krótkotrwały i nieznaczący; w przypadku rzeki Mrogi nie 

wystąpią żadne zmiany; 

• grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie: przewodność w 20 oC, substancje 

rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna - zmiany tych 

wskaźników mogą wystąpić na etapie budowy; charakter tych zmian będzie 

krótkotrwały i nieznaczący; w przypadku rzeki Mrogi nie wystąpią żadne zmiany; 

• grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia): odczyn pH, 

zasadowość ogólna – zmiany tych wskaźników mogą wystąpić na etapie budowy; 
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charakter tych zmian będzie krótkotrwały i nieznaczący; w przypadku rzeki Mrogi nie 

wystąpią żadne zmiany; 

• grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne): azot 

amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny – 

zmiany tych wskaźników mogą wystąpić na etapie budowy; charakter tych zmian 

będzie krótkotrwały i nieznaczący; w przypadku rzeki Mrogi nie wystąpią żadne 

zmiany; 

■ Wody podziemne 

Stan ilościowy: 

• położenie zwierciadła wód podziemnych – niezależnie od wariantu planowane 

przedsięwzięcie w sposób istotny nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych 

w rejonie omawianej inwestycji; 

• wielkość rezerw zasobów wód podziemnych – planowane przedsięwzięcie, bez 

względu na wybór wariantu, nie spowoduje zmian w zakresie wielkości rezerw 

zasobów wód podziemnych; 

Stan chemiczny: 

• elementy fizykochemiczne – planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian 

w zakresie elementów fizykochemicznych wód podziemnych. 

Ad 2d) Wnioski z przeprowadzonej analizy wpływu zam ierzonej działalno ści na stan 

wód i realizacj ę ustalonych dla nich celów środowiskowych 

Na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan wód 

i realizację ustalonych dla nich celów środowiskowych można wnioskować, że inwestycja 

może oddziaływać głównie na wody powierzchniowe na następujące elementy: 

• biologiczne w zakresie wpływu na fitoplankton, makrofikty, fitobentos, 

makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofaunę oraz  

• fizykochemiczne. 

Oddziaływania te mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia dla każdego 

z przedstawionych wariantów drogi. Charakter tych oddziaływań będzie krótkotrwały. 

Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu budowy inwestycji. 

Na etapie eksploatacji, bez względu na wybór wariantu, planowane przedsięwzięcie, nie 

wpłynie negatywnie na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne 

zidentyfikowanych JCWP i JCWPd. 

Dodatkowo w ramach planowanego przedsięwzięcia zaprojektowany zostanie system 

odwadniająco - oczyszczający spływy powierzchniowe z projektowanej obwodnicy, 

spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
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oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

z 2014r., poz. 1800). Proponowany system odwadniająco – oczyszczający stanowić będzie 

dobre zabezpieczenie środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami spływającymi z dróg 

wraz z wodami opadowymi oraz substancjami niebezpiecznymi wylanymi na drodze wskutek 

ewentualnych wypadków drogowych.  

Podsumowuj ąc, bior ąc pod uwag ę przeprowadzone powy żej analizy, jak równie ż 

planowane działania ochronne mo żna jednoznacznie stwierdzi ć, że bez wzgl ędu na 

wybór wariantu, projektowana obwodnica Brzezin w ci ągu drogi krajowej nr 72 nie 

wpłynie na stan ekologiczny zidentyfikowanych JCWP oraz na stan i jako ść JCWPd. 

Wobec powy ższego planowane przedsi ęwzięcie nie b ędzie stanowiło, równie ż 

zagro żenia dla osi ągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.  

8.3. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA KLIMAT 
AKUSTYCZNY 

FAZA REALIZACJI  

 Podczas prac budowlanych związanych z budową obwodnicy Brzezin może wystąpić 

uciążliwość hałasowa na terenach chronionych akustycznie wokół planowanego 

przedsięwzięcia. 

Hałas, powstający podczas prac budowlanych, będzie związany wyłącznie z pracą ciężkich 

maszyn takich jak spychacze i ładowarki oraz z ruchem pojazdów ciężarowych. 

Czas związany z procesem budowy będzie jednak relatywnie krótki, a źródła jak też sam 

front robót są ruchome, nie stosuje się więc na tym etapie zabezpieczeń akustycznych, gdyż 

budowa ekranów akustycznych tylko na czas budowy jest nieuzasadniona ekonomicznie. 

Wskazane jest natomiast wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej 

(ograniczenie emisji hałasu metodą organizacyjną) - dotyczy to zwłaszcza pracy ciężkiego 

sprzętu do robót ziemnych i młotów do wbijania pali. Może to skutecznie zmniejszyć 

negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny. Ważne jest też aby 

sprzęt przewidywany do prac budowlanych był sprawny i posiadał właściwe zabezpieczenia 

akustyczne. 

FAZA EKSPLOATACJI  

 Hałas drogowy jest obecnie najpoważniejszym źródłem zakłóceń warunków klimatu 

akustycznego, stanowi ponadto element uważany przez człowieka za najbardziej 

odczuwalny spośród wszystkich uciążliwości transportowych, znaczna ilość pojazdów 

powoduje niewątpliwie wzrost poziomu hałasu i wibracji. 

Na podstawie obliczeń prognostycznych określono wartości i zasięg hałasu drogowego, który 

emitowany będzie z planowanego przedsięwzięcia na przyległe tereny chronione 
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(rozproszona zabudowa mieszkalna) oraz przedstawienie sposobów jego ograniczenia. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• określenie kryterium oceny hałasu drogowego tj. dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku, 

• obliczenie poziomu dźwięku w różnej odległości od źródła na terenie obszaru 

będącego przedmiotem oceny, 

• porównanie prognozowanego poziomu dźwięku w środowisku z poziomem 

dopuszczalnym i ocena zgodności z wartościami normatywnymi, 

• analiza potrzeby zastosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych. 

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego na analizowanym terenie będzie hałas drogowy 

emitowany z planowanej obwodnicy Brzezin. 

Średnio dobowy ruch (SDR) został przeliczony dla rozpatrywanych wariantów zgodnie 

z metodyką zawartą w „Metodach prognozowania hałasu komunikacyjnego” PIOŚ-IOŚ, 

Warszawa, 1996 r. na: 

• średniogodzinowe natężenie ruchu w czasie 16-tu godzin pory dziennej (6.00 – 

22.00), 

• średniogodzinowe natężenia ruchu dla 8 godzin pory nocnej (22.00 – 6.00), 

Obliczenia wykonano dla 2015r. i 2025 roku. Planowane warianty obwodnicy Brzezin 

przebiegają wzdłuż terenów o różnorodnym stopniu zurbanizowania i funkcji użytkowej na 

granicy, dla której winny być zachowane warunki normatywne zgodnie z klasyfikacją terenów 

wg Tabeli nr 1 załącznika do Rozporz ądzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 

826, z późniejszymi zmianami). 

Dla rozpatrywanych wariantów obwodnicy przeanalizowano tereny leżące w odległości 

300 m od osi drogi. Występuje tutaj głównie zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego, 

z niewielkim udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

Przyjęte wartości dopuszczalnego poziomu hałasu dla opisanego wyżej typu zabudowy 

mieszkaniowej kształtują się następująco: 

• LaeqD = 65 dB, przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom /pora dzienna/, 

• LAeqN = 56 dB, przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom /pora nocna/. 

Kolejno ść i zakres oblicze ń 

1. Przygotowanie danych do obliczeń przedstawionych powyżej: zebranie danych 

dotyczących geometrii drogi oraz danych dotyczących prognozy ruchu na 

analizowanych odcinkach dróg, 

2. Przygotowanie danych graficznych (oś drogi, zabudowa mieszkaniowa), 
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3. Wprowadzenie danych do programu SoundPLAN i wykonanie obliczeń dla 2015 r 

i 2025 r., 

4. Zestawienie wyników, 

5. Zaproponowanie zabezpieczeń akustycznych chroniących zabudowę mieszkaniową 

znajdującą się w zasięgu oddziaływania ponadnormatywnego hałasu dla 2025 r., 

Uzyskane wyniki obliczeń przedstawiono także w formie graficznej w Załącznikach:  

 nr 3.IV.a, nr 3.IV.b, nr 3.V.a, nr 3.V.b, nr 3.VI.a, nr 3.VI.b,  nr 3.VII.a i  nr 3.VII.b . 

Wyniki oblicze ń 

Obliczenia propagacji hałasu w środowisku przeprowadzono dla roku 2025 dla pory dziennej 

i nocnej w siatce obliczeniowej na wysokości 4,0 m. Prognozowane zasięgi oddziaływania 

hałasu wykreślonego izolinią wartości poziomu dopuszczalnego dla pory nocy w odległości 

od osi drogi dla poszczególnych wariantów wyniosą: 

Wariant 

Orientacyjny zasi ęg ponadnormatywnego 
oddziaływania [m] 

2015r. 2025r. 
noc  noc  

IV 22-50 29-60 
IVA  22-50 26-60 
V 24-37 22-58 
VI  16-34 26-50 
VII  17-51 23-61 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że przekroczone zostaną 

dopuszczalne wartości hałasu dla wszystkich wariantów planowanej obwodnicy Brzezin. 

Powyższe zasięgi oddziaływań znacznie przekraczają granice linii korytarza planowanego 

przedsięwzięcia (pas własności) niezbędnej do funkcjonowania i użytkowania drogi. 

W strefie uciążliwości klimatu akustycznego i przekroczeń norm hałasu znajdzie się 

zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w sąsiedztwie planowanych wariantów obwodnicy 

Brzezin. Dlatego też zabudowa ta została zabezpieczona przed wpływem uciążliwości 

hałasu przez zastosowanie odpowiednich ekranów akustycznych. Zastosowanie ekranów 

przeciwhałasowych pozwala na skuteczną redukcję natężenia dźwięku tuż za ekranami 

i osiągnięcie wymaganych dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. 

W rejonie przedsięwzięcia przewiduje się wystąpienie oddziaływania skumulowanego 

w miejscach przecięcia planowanych wariantów obwodnicy Brzezin z drogami wojewódzkimi 

nr 704, 708 i 715 oraz istniejącą DK 72. Za  wyjątkiem drogi wojewódzkiej nr 715 

prognozowane natężenia ruchu na pozostałych drogach poprzecznych będzie niewielkie, w 

zasadzie pomijalne i nie przewiduje się znaczącego wpływu w zakresie oddziaływania hałasu 

emitowanego z tych dróg do środowiska. Dlatego w tych przypadkach dominującym źródłem 

hałasu jest projektowana obwodnica Brzezin we wszystkich wariantach inwestycyjnych, dla 

której zaplanowano ochronę zabudowy poprzez zaprojektowane ekrany akustyczne.  

W przypadku drogi wojewódzkiej nr 715 prognozowane natężenia ruchu są porównywalne 
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do natężeń występujących na planowanych wariantach (IV, IVa, VI, VII) obwodnicy Brzezin. 

W bliskim sąsiedztwie miejsc przecięcia projektowanych wariantów z ww. drogą wojewódzką 

nie występuje zabudowa, w tym chroniona akustycznie.  W związku z tym skumulowane 

oddziaływanie nie wpływa na zakres zastosowanych elementów ochrony akustycznej dla 

poszczególnych wariantów planowanej obwodnicy. 

Obliczenia dla poszczególnych wariantów wykonane w punktach receptorowych przy 

zabudowie mieszkalnej dla sytuacji z planowaną realizacją ekranów akustycznych i bez 

ekranów akustycznych przedstawiono w tabelach poniżej: 

• wariant 4 

prognoza 2015 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w4 65 56 60,9 54,3 57,6 50,9 - - 
02_w4 65 56 62,1 55,5 57,9 51,3 - - 
03_w4 65 56 64,3 57,6 57,7 51,0 - - 

prognoza 2025 r. 

nr pkt 
poziom 

dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w4 65 56 62,3 58,6 58,9 55,2 - - 
02_w4 65 56 63,6 59,8 59,4 55,6 - - 
03_w4 65 56 65,8 62,0 59,2 55,4 - - 

 

• wariant 4A 

prognoza 2015 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01a_w4a 65 56 62,2 55,1 57,5 50,4 - - 
01b_w4a 65 56 60,6 53,5 58,4 51,3 - - 
02_w4a 65 56 59,2 52,5 56,5 49,9 - - 
03_w4a 65 56 62,2 55,5 58,0 51,3 - - 
04_w4a 65 56 61,5 54,9 58,1 51,5 - - 

prognoza 2025 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01a_w4a 65 56 63,5 59,6 58,9 54,9 - - 
01b_w4a 65 56 61,9 58 59,8 55,8 - - 
02_w4a 65 56 60,5 56,8 58,3 54,6 - - 
03_w4a 65 56 63,6 59,9 59,4 55,7 - - 
04_w4a 65 56 63 59,2 59,6 55,8 - - 
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• wariant 5 

prognoza 2015 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w5 65 56 60,8 53,8 58,2 51,3 - - 
02_w5 65 56 62,6 55,6 58 51 - - 
03_w5 65 56 62,0 55,0 58,7 51,7 - - 
04_w5 65 56 64,0 57,0 58,6 51,6 - - 
05_w5 65 56 62,5 55,7 58 51,1 - - 
06_w5 65 56 52,8 46,0 50,6 43,8 - - 

prognoza 2025 r. 

nr pkt 
poziom 

dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w5 65 56 62,2 58,2 59,7 55,7 - - 
02_w5 65 56 64 60 59,4 55,4 - - 
03_w5 65 56 63,4 59,4 60,1 56,1 - 0,1 
04_w5 65 56 65,4 61,4 60 56 - - 
05_w5 65 56 63,8 60 59,8 55,9 - - 
06_w5 65 56 54,2 50,3 52 48,2 - - 

 

• wariant 6 

prognoza 2015 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w6 65 56 58,4 51,5 58,4 51,5 - - 
02_w6 65 56 62,2 55,2 57,8 50,8 - - 
02a_w6 65 56 58,7 51,7 58,7 51,7 - - 
03_w6 65 56 54,4 47,4 54,4 47,5 - - 
03a_w6 65 56 60,4 53,4 57,2 50,1 - - 
03b_w6 65 56 58,8 51,7 58,7 51,6 - - 
04_w6 65 56 56,6 49,7 56,6 49,7 - - 
05_w6 65 56 62,1 55,5 57,9 51,3 - - 
06_w6 65 56 60,9 54,2 56,6 49,9 - - 

prognoza 2025 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w6 65 56 59,8 55,8 59,8 55,8 - - 
02_w6 65 56 62,3 58,3 58,4 54,4 - - 
02a_w6 65 56 59,9 55,9 59,9 55,9 - - 
03_w6 65 56 55,8 51,8 55,9 51,9 - - 
03a_w6 65 56 61,8 57,8 58,6 54,5 - - 
03b_w6 65 56 60,2 56,2 60 56 - - 
04_w6 65 56 57,9 54,1 58,1 54,3 - - 
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05_w6 65 56 63,6 59,7 59,4 55,5 - - 
06_w6 65 56 62,4 58,5 58 54,2 - - 

 

• wariant 7 

prognoza 2015 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów 
z ekranami 

  
przekroczenie 

poziomu 
dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w7 65 56 61,3 54,4 57,7 50,8 - - 

02_w7 65 56 63,7 56,8 57,6 50,7 - - 

03_w7 65 56 61,4 54,4 57,7 50,8 - - 
04_w7 65 56 63,4 56,3 57,5 50,4 - - 

05_w7 65 56 63,2 56,3 56,5 49,5 - - 
05a_w7 65 56 63,2 56,2 57,2 50,2 - - 

05b_w7 65 56 57,7 50,8 57,1 50,1 - - 
05c_w7 65 56 66,0 59,0 57,3 50,3 - - 

05d_w7 65 56 66,6 59,7 57,2 50,3 - - 

06a_w7 65 56 65,8 58,9 57,4 50,4 - - 

06b_w7 65 56 65,4 58,5 57,6 50,6 - - 

07_w7 65 56 67,2 60,3 56,8 49,8 - - 

07a_w7 65 56 64,4 57,4 56,4 49,4 - - 

08_w7 65 56 62,1 55,1 56,9 50,0 - - 

09_w7 65 56 64,1 57,1 57,2 50,2 - - 

10_w7 65 56 62,2 55,2 57,3 50,3 - - 
11_w7 65 56 63,6 56,6 56,9 50,0 - - 

12a_w7 65 56 60,2 53,3 55,5 48,5 - - 
12b_w7 65 56 60,7 53,7 56,5 49,5 - - 

12c_w7 65 56 63,5 56,6 57,8 50,8 - - 

13_w7 65 56 62,2 55,3 56,5 49,5 - - 

14_w7 65 56 65,9 58,9 57,3 50,4 - - 

15_w7 65 56 61,3 54,4 58,0 51,1 - - 

16_w7 65 56 56,2 49,3 56,2 49,3 - - 

17_w7 65 56 59,7 52,9 56,8 49,9 - - 

18_w7 65 56 63,1 56,3 57,5 50,7 - - 

19_w7 65 56 63,3 56,4 57,7 50,9 - - 
prognoza 2025 r. 

nr pkt poziom 
dopuszczalny 

bez ekranów z ekranami przekroczenie 
poziomu 

dopuszczalnego Ld Ln Ld Ln 

01_w7 65 56  63,5 59,5 59,9 55,9 - - 

02_w7 65 56 65,9 61,9 59,8 55,8 - - 

03_w7 65 56 63,5 59,5 59,9 55,9 - - 

04_w7 65 56 65,5 61,5 59,6 55,6 - - 

05_w7 65 56 67,1 63,1 59,4 55,4 - - 

05a_w7 65 56 65,3 61,4 59,3 55,3 - - 

05b_w7 65 56 60,0 56,1 59,3 55,3 - - 
05c_w7 65 56 68,2 64,2 59,5 55,5 - - 
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05d_w7 65 56 68,8 64,8 59,4 55,4 - - 

06a_w7 65 56 68,0 64,0 59,5 55,5 - - 

06b_w7 65 56 67,6 63,6 59,7 55,7 - - 

07_w7 65 56 69,4 65,4 59,0 55,0 - - 

07a_w7 65 56 68,3 64,3 59,3 55,3 - - 
08_w7 65 56 64,2 60,3 59,1 55,1 - - 

09_w7 65 56 66,3 62,3 59,3 55,4 - - 
10_w7 65 56 64,3 60,4 59,4 55,4 - - 

11_w7 65 56 65,7 61,7 59,1 55,1 - - 

12a_w7 65 56 64,2 60,2 59,4 55,4 - - 

12b_w7 65 56 62,7 58,7 58,5 54,6 - - 

12c_w7 65 56 65,7 61,7 59,9 55,9 - - 

13_w7 65 56 64,4 60,4 58,7 54,7 - - 

14_w7 65 56 68,0 64,0 59,5 55,5 - - 

15_w7 65 56 63,4 59,4 60,1 56,1 - 0,1 

16_w7 65 56 58,3 54,3 58,3 54,3 - - 
17_w7 65 56 62,0 58,0 58,9 54,9 - - 

18_w7 65 56 65,3 61,5 59,6 55,8 - - 
19_w7 65 56 65,4 61,6 59,8 56,0 - - 

 

8.4. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA JAKO ŚĆ 
POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

FAZA REALIZACJI  

 Prace prowadzone na etapie budowy będą związane z czasowym wzrostem zapylenia 

oraz emisją spalin z transportu materiałów i maszyn budowlanych. Emisje te mają zwykle 

charakter niezorganizowany. Dodatkowy czynnik powodujący wzrost stężenia 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w fazie realizacji przedsięwzięcia mogą 

stanowić utrudnienia w ruchu pojazdów, zaburzenia płynności poruszania się potoku 

pojazdów. Odpowiednia organizacja robót, w tym dbałość o nie zanieczyszczanie terenu 

budowy, ostrożność przy przewożeniu materiałów sypkich oraz zapewnienie sprawnego 

sprzętu oraz sprawne kierowanie ruchem samochodowym, itp. wpływają znacznie 

na zmniejszenie oddziaływania na powietrze atmosferyczne. 

Podsumowując, oddziaływania na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas 

trwania fazy realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane 

poprzez działania związane z odpowiednią organizacją robót. 

Podsumowując, oddziaływania na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas trwania 

fazy realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane poprzez 

działania związane z odpowiednią organizacją robót. 
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FAZA EKSPLOATACJI  

 Prognozowane oddziaływanie analizowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w odrębnym rozdziale. Poniżej 

zestawiono dane o poszczególnych emitorach a następnie wyniki uzyskanych obliczeń i ich 

analizę.  

 

Określenie emitorów 

Na potrzeby analizy wpływu inwestycji na powietrze atmosferyczne zdefiniowano zbiór 

emitorów odpowiadających fragmentom dróg będących w zakresie inwestycji. Następnie, za 

pomocą modułu Samochody zintegrowanego z pakietem „OPERAT FB” określono emisje dla 

poszczególnych emitorów. Poniżej przedstawiono zestawienie uzyskanych emisji dla dwóch 

horyzontów czasowych dla poszczególnych emitorów. 

 

Tabela 18. Roczna emisja z poszczególnych emitorów przy danych nat ężeniach 
ruchu w podziale na dzie ń i noc – wariant IV 

Nr Nazwa 
emitora 

Długo ść 
[km] 

Rok 
prognozy  

Natężenie ruchu 
[poj/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

Dzień Noc NO 2 PM10 SO2 PM2.5 

1 1WIV715 2.034 2015 297 83 3.33 0.339 0.02872 0.2423 

2 2WIV715 4.41 2015 308 86 7.48 0.761 0.0646 0.545 

3 1WIV704 5.133 2015 136 41 3.88 0.395 0.0335 0.2827 

4 1WIV708 3.722 2015 120 37 2.49 0.2535 0.0215 0.1814 

5 1WIV72 9.51 2015 22 7 1.171 0.1192 0.01012 0.0853 

6 2WIV72 0.721 2015 128 36 0.508 0.0518 0.00439 0.037 

7 3WIV72 4.768 2015 54 16 1.428 0.1454 0.01233 0.104 

8 1WIVOBW 7.451 2015 311 91 12.44 0.98 0.1123 0.647 

9 2WIVOBW 3.273 2015 224 66 3.94 0.3105 0.0356 0.2049 

10 4WIVOBW 1.723 2015 294 87 2.723 0.2146 0.02458 0.1416 

11 3WIVOBW 2.662 2015 223 67 3.2 0.252 0.02886 0.1663 

12 1WIV715 2.034 2025 419 116 3.44 0.443 0.0406 0.3069 

13 2WIV715 4.41 2025 435 120 7.74 0.996 0.0913 0.691 

14 1WIV704 5.133 2025 196 59 4.11 0.528 0.0484 0.366 

15 1WIV708 3.722 2025 169 51 2.568 0.33 0.03029 0.229 

16 1WIV72 9.51 2025 33 10 1.282 0.1648 0.01512 0.1143 

17 2WIV72 0.721 2025 210 60 0.614 0.0789 0.00724 0.0547 

18 3WIV72 4.768 2025 76 22 1.472 0.1892 0.01735 0.1312 

19 1WIVOBW 7.451 2025 438 125 12.69 1.24 0.1582 0.772 

20 2WIVOBW 3.273 2025 318 91 4.05 0.396 0.0505 0.2463 

21 4WIVOBW 1.723 2025 410 120 2.757 0.2693 0.0344 0.1676 

22 3WIVOBW 2.662 2025 317 93 3.29 0.322 0.041 0.2003 
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Tabela 19. Roczna emisja z poszczególnych emitorów przy danych nat ężeniach 
ruchu w podziale na dzie ń i noc – wariant IVA 

Nr Nazwa 
emitora 

Długo ść 
[km] 

Rok 
prognozy  

Natężenie ruchu 
[poj/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

Dzień Noc NO 2 PM10 SO2 PM2.5 

1 1wIVa715 2.037 2015 297 83 4.31 0.397 0.033 0.2857 

2 2wIVa715 4.412 2015 308 86 9.68 0.892 0.0741 0.642 

3 3wIVa72 4.771 2015 54 16 1.849 0.1703 0.01416 0.1225 

4 2wIVa 72 0.728 2015 128 36 0.664 0.0612 0.00509 0.044 

5 1wIVa72 9.498 2015 22 7 1.514 0.1394 0.01159 0.1003 

6 4wIVaobw 1.723 2015 294 87 3.51 0.2528 0.02842 0.1679 

7 3wIVaobw 2.662 2015 223 67 4.12 0.2968 0.0334 0.1971 

8 2wIVaobw 3.273 2015 224 66 5.07 0.366 0.0411 0.2428 

9 1wIVaobw 7.876 2015 311 91 16.93 1.221 0.1372 0.811 

10 1wIVa704 5.15 2015 136 41 5.04 0.464 0.0386 0.334 

11 1wIVa708 3.714 2015 120 37 3.22 0.2962 0.02462 0.2131 

12 1wIVa715 2.037 2025 419 116 4.48 0.515 0.0465 0.358 

13 2wIVa715 4.412 2025 435 120 10.07 1.157 0.1044 0.805 

14 3wIVa72 4.771 2025 76 22 1.913 0.2199 0.01984 0.1529 

15 2wIVa 72 0.728 2025 210 60 0.805 0.0926 0.00835 0.0644 

16 1wIVa72 9.498 2025 33 10 1.664 0.1912 0.01726 0.133 

17 4wIVaobw 1.723 2025 410 120 3.59 0.3146 0.0395 0.1963 

18 3wIVaobw 2.662 2025 317 93 4.29 0.376 0.0472 0.2346 

19 2wIVaobw 3.273 2025 318 91 5.28 0.462 0.0581 0.2884 

20 1wIVaobw 7.876 2025 438 125 17.49 1.531 0.1924 0.956 

21 1wIVa704 5.15 2025 196 59 5.35 0.615 0.0555 0.428 

22 1wIVa708 3.714 2025 169 51 3.33 0.383 0.0345 0.2661 

 

Tabela 20. Roczna emisja z poszczególnych emitorów przy danych nat ężeniach 
ruchu w podziale na dzie ń i noc – wariant V 

Nr Nazwa 
emitora 

Długo ść 
[km] 

Rok 
prognozy  

Natężenie ruchu 
[poj/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

Dzień Noc NO 2 PM10 SO2 PM2.5 

1 4WV72 4.837 2015 11 3 0.2921 0.02973 0.002522 0.02128 

2 3WV72 0.714 2015 148 45 0.588 0.0599 0.00508 0.0428 

3 2WV708 1.482 2015 36 12 0.3007 0.0306 0.002596 0.0219 

4 5WVOBW 0.399 2015 349 103 0.748 0.059 0.00675 0.0389 

5 1WV72 6.895 2015 33 10 1.266 0.1288 0.01093 0.0922 

6 2WV72 2.602 2015 111 32 1.596 0.1625 0.01378 0.1163 

7 2WV704 1.85 2015 147 44 1.51 0.1537 0.01304 0.11 

8 1WV715 6.494 2015 270 75 9.65 0.982 0.0833 0.703 

9 1WV704 3.288 2015 174 52 3.18 0.323 0.02743 0.2314 

10 1WV708 2.243 2015 142 43 1.771 0.1803 0.0153 0.1291 

11 2WVOBW 2.885 2015 257 75 3.98 0.3136 0.0359 0.2069 

12 3WVOBW 1.193 2015 360 107 2.31 0.1821 0.02085 0.1201 

13 4WVOBW 3.772 2015 332 99 6.74 0.531 0.0608 0.35 

14 1WVOBW 7.126 2015 339 99 12.96 1.022 0.117 0.674 
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15 4WV72 4.837 2025 44 13 0.867 0.1114 0.01022 0.0773 

16 3WV72 0.714 2025 254 66 0.727 0.0935 0.00857 0.0648 

17 2WV708 1.482 2025 55 17 0.334 0.0429 0.00394 0.02977 

18 5WVOBW 0.399 2025 480 140 0.747 0.073 0.00931 0.0454 

19 1WV72 6.895 2025 44 13 1.235 0.1588 0.01457 0.1102 

20 2WV72 2.602 2025 155 44 1.634 0.2101 0.01927 0.1457 

21 2WV704 1.85 2025 207 62 1.562 0.2008 0.01842 0.1393 

22 1WV715 6.494 2025 375 103 9.83 1.263 0.1159 0.876 

23 1WV704 3.288 2025 240 72 3.22 0.414 0.038 0.2871 

24 1WV708 2.243 2025 196 60 1.798 0.2312 0.02121 0.1604 

25 2WVOBW 2.885 2025 361 103 4.05 0.396 0.0505 0.2464 

26 3WVOBW 1.193 2025 497 145 2.313 0.226 0.02882 0.1406 

27 4WVOBW 3.772 2025 464 135 6.82 0.667 0.085 0.415 

28 1WVOBW 7.126 2025 471 135 13.06 1.276 0.1628 0.794 

 

Tabela 21. Roczna emisja z poszczególnych emitorów przy danych nat ężeniach 
ruchu w podziale na dzie ń i noc – wariant VI 

Nr Nazwa 
emitora 

Długo ść 
[km] 

Rok 
prognozy  

Natężenie ruchu 
[poj/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

Dzień Noc NO 2 PM10 SO2 PM2.5 

1 2WVI715 4.365 2015 341 95 10.6 0.976 0.0812 0.703 

2 1WVI715 2.16 2015 319 89 4.91 0.452 0.0376 0.325 

3 1WVI704 5.135 2015 147 29 5.18 0.477 0.0397 0.344 

4 1WVI708 3.724 2015 136 42 3.65 0.337 0.02799 0.2422 

5 4WVI72 4.744 2015 98 29 3.34 0.3073 0.02555 0.2211 

6 3WVI72 0.73 2015 175 50 0.913 0.0841 0.00699 0.0605 

7 1WVI72 3.142 2015 66 19 1.483 0.1366 0.01136 0.0983 

8 5WVIOBW 1.749 2015 294 87 3.56 0.2566 0.02885 0.1704 

9 4WVIOBW 2.634 2015 196 58 3.57 0.2576 0.02896 0.1711 

10 3WVIOBW 4.039 2015 196 56 5.46 0.393 0.0442 0.2612 

11 1WVIOBW 3.09 2015 191 78 4.29 0.3089 0.0347 0.2051 

12 2WVIOBW 4.566 2015 268 78 8.45 0.609 0.0685 0.405 

13 2WVI72 6.349 2015 268 19 11.01 1.015 0.0843 0.73 

14 2WVI715 4.365 2025 474 131 10.86 1.248 0.1126 0.868 

15 1WVI715 2.16 2025 446 123 5.05 0.581 0.0524 0.404 

16 1WVI704 5.135 2025 136 40 3.69 0.424 0.0383 0.2951 

17 1WVI708 3.724 2025 191 58 3.78 0.434 0.0392 0.3018 

18 4WVI72 4.744 2025 136 40 3.41 0.392 0.0354 0.2726 

19 3WVI72 0.73 2025 249 65 0.947 0.1089 0.00982 0.0757 

20 1WVI72 3.142 2025 94 27 1.557 0.179 0.01615 0.1244 

21 5WVIOBW 1.749 2025 410 119 3.64 0.319 0.0401 0.1991 

22 4WVIOBW 2.634 2025 274 80 3.67 0.321 0.0404 0.2005 

23 3WVIOBW 4.039 2025 268 77 5.49 0.481 0.0604 0.3001 

24 1WVIOBW 3.09 2025 372 107 5.83 0.511 0.0642 0.319 

25 2WVIOBW 4.566 2025 372 107 8.62 0.755 0.0949 0.471 

26 2WVI72 6.349 2025 95 27 3.18 0.365 0.0329 0.2538 
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Tabela 22. Roczna emisja z poszczególnych emitorów przy danych nat ężeniach 
ruchu w podziale na dzie ń i noc – wariant VII 

Nr Nazwa 
emitora 

Długo ść 
[km] 

Rok 
prognozy  

Natężenie ruchu 
[poj/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

Dzień Noc NO 2 PM10 SO2 PM2.5 

1 1DP2912E 7.048 2015 88 25 4.43 0.408 0.0339 0.2934 

2 1VII715 6.522 2015 230 65 10.7 0.986 0.082 0.709 

3 1VII704 5.132 2015 36 196 4.29 0.396 0.0329 0.2846 

4 1VII708 3.724 2015 109 33 2.921 0.2691 0.02237 0.1936 

5 8WVIIOBW 1.932 2015 300 89 4.01 0.2893 0.0325 0.1921 

6 7WVIIOBW 2.477 2015 164 49 2.816 0.203 0.02282 0.1348 

7 6WVIIOBW 2.671 2015 164 48 3.028 0.2183 0.02454 0.145 

8 5WVIIOBW 2.03 2015 257 75 3.61 0.2599 0.02922 0.1726 

9 4WVIIOBW 0.813 2015 322 95 1.812 0.1306 0.01468 0.0867 

10 3WVIIOBW 2.708 2015 279 82 5.23 0.377 0.0423 0.2501 

11 2WVIIOBW 2.404 2015 322 95 5.36 0.386 0.0434 0.2564 

12 1WVIIOBW 0.689 2015 213 63 1.016 0.0732 0.00823 0.0486 

13 4WVII72 4.744 2015 136 41 4.64 0.427 0.0355 0.3076 

14 3WVII72 0.727 2015 177 50 0.918 0.0846 0.00703 0.0608 

15 1WVII72 3.142 2015 44 13 0.992 0.0914 0.0076 0.0657 

16 2WVII72 6.346 2015 71 21 3.23 0.2978 0.02476 0.2143 

17 1DP2912E 7.048 2025 148 41 5.47 0.629 0.0568 0.438 

18 1VII715 6.522 2025 379 105 12.97 1.491 0.1345 1.037 

19 1VII704 5.132 2025 59 750 10.26 1.179 0.1064 0.82 

20 1VII708 3.724 2025 185 56 3.66 0.42 0.0379 0.2922 

21 8WVIIOBW 1.932 2025 496 146 4.88 0.427 0.0537 0.2665 

22 7WVIIOBW 2.477 2025 268 78 3.37 0.2954 0.0371 0.1844 

23 6WVIIOBW 2.671 2025 274 79 3.72 0.325 0.0409 0.203 

24 5WVIIOBW 2.03 2025 427 123 4.4 0.385 0.0484 0.2404 

25 4WVIIOBW 0.813 2025 542 156 2.236 0.1958 0.02461 0.1222 

26 3WVIIOBW 2.708 2025 465 134 6.39 0.56 0.0703 0.349 

27 2WVIIOBW 2.404 2025 542 156 6.61 0.579 0.0728 0.361 

28 1WVIIOBW 0.689 2025 350 101 1.224 0.1072 0.01347 0.0669 

29 4WVII72 4.744 2025 213 62 5.34 0.613 0.0553 0.426 

30 3WVII72 0.727 2025 297 85 1.138 0.1308 0.0118 0.0909 

31 1WVII72 3.142 2025 77 22 1.275 0.1465 0.01322 0.1019 

32 2WVII72 6.346 2025 121 35 4.05 0.466 0.042 0.324 

 

Obliczenia 

W celu przeprowadzenia analizy wpływu inwestycji na powietrze atmosferyczne 

zdefiniowano obszary obliczeniowe. Zakres i parametry przyjętych obszarów przedstawiono 

poniżej  
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Tabela 23. Obszar oblicze ń – wariant IV 

Wariant Obszar 
Róża 

wiatrów 
Uzdrowisko Emitory 

Tło 

PM10 
[ug/m3] 

SO2 
[ug/m3] 

NO2 
[ug/m3] 

PM2.5 
[ug/m3] 

C6H6 

[ug/m3] 

IV Brzeziny 
Lódź 

Lublinek 
nie 

1WIV715 ; 
2WIV715; 
1WIV704; 
1WIV708; 
1WIV72; 
2WIV72; 
3WIV72; 

1WIVOBW; 
2WIVOBW; 
4WIVOBW; 
3WIVOBW 

22 7 18 15 1 

 

Rys. 17. Zakresy analiz (obszar) dla wariantu IV obwodnicy Brzezin 

 

Tabela 24. Obszar oblicze ń – wariant IVA 

Wariant Obszar 
Róża 

wiatrów 
Uzdrowisko Emitory 

Tło 

PM10 
[ug/m3] 

SO2 
[ug/m3] 

NO2 
[ug/m3] 

PM2.5 
[ug/m3] 

C6H6 

[ug/m3] 

IVA Brzeziny 
Lódź 

Lublinek 
nie 

1wIVa715 2wIVa715 
3wIVa72 2wIVa 72 
1wIVa72 4wIVaobw 

3wIVaobw 2wIVaobw 
1wIVaobw 1wIVa704 

1wIVa708 

22 7 18 15 1 
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Rys. 18. Zakresy analiz (obszar) dla wariantu IVA obwodnicy Brzezin 

 

Tabela 25. Obszar oblicze ń – wariant V 

Wariant Obszar 
Róża 

wiatrów 
Uzdrowisko Emitory 

Tło 

PM10 
[ug/m3] 

SO2 
[ug/m3] 

NO2 
[ug/m3] 

PM2.5 
[ug/m3] 

C6H6 

[ug/m3] 

V Brzeziny 
Lódź 

Lublinek 
nie 

4WV72 3WV72 2WV708 
5WVOBW 1WV72 2WV72 
2WV704 1WV715 1WV704 

1WV708 2WVOBW 
3WVOBW 4WVOBW 

1WVOBW 

22 7 18 15 1 
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Rys. 19. Zakresy analiz (obszar) dla wariantu V obwodnicy Brzezin 

 

 

Tabela 26. Obszar oblicze ń – wariant VI 

Wariant Obszar 
Róża 

wiatrów 
Uzdrowisko Emitory 

Tło 

PM10 
[ug/m3] 

SO2 
[ug/m3] 

NO2 
[ug/m3] 

PM2.5 
[ug/m3] 

C6H6 

[ug/m3] 

VI Brzeziny 
Lódź 

Lublinek 
nie 

2WVI715 1WVI715 
1WVI704 1WVI708 4WVI72 
3WVI72 1WVI72 5WVIOBW 

4WVIOBW 3WVIOBW 
1WVIOBW 2WVIOBW 

2WVI72 

22 7 18 15 1 
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Rys. 20. Zakresy analiz (obszar) dla wariantu VI obwodnicy Brzezin  

 

 

Tabela 27. Obszar oblicze ń – wariant VII 

Wariant Obszar 
Róża 

wiatrów 
Uzdrowisko Emitory 

Tło     

PM10 
[ug/m3] 

SO2 
[ug/m3] 

NO2 
[ug/m3] 

PM2.5 
[ug/m3] 

C6H6 

[ug/m3] 

VII Brzeziny 
Lódź 

Lublinek 
nie 

1DP2912E 1VII715 1VII704 
1VII708 8WVIIOBW 

7WVIIOBW 6WVIIOBW 
5WVIIOBW 4WVIIOBW 
3WVIIOBW 2WVIIOBW 

1WVIIOBW 4WVII72 3WVII72 
1WVII72 2WVII72 

22 7 18 15 1 
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Rys. 21. Zakresy analiz (obszar) dla wariantu VII obwodnicy Brzezin  
 

 

Wyniki oblicze ń 

Szczegółowe wyniki obliczeń wykonanych za pomocą programu Operat FB przedstawione 

zostały w formie tabelarycznej w załączonych plikach ‘.rtf’ Zostały one zobrazowane 

w postaci wykresów (załączonych w formie plików ‘.png’). Przykładowy zestaw wykresów dla 

roku 2025, dla NO2, przedstawiony został na rysunku poniżej. Wykresy pokazują zależność 

analizowanych wielkości od odległości receptora od emitora.  
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Rys. 22. Zależność analizowanych parametrów od odległości od emitora, wariant IV 

 

 
Rys. 23. Zależność analizowanych parametrów od odległości od emitora, wariant IVA 
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Rys. 24. Zależność analizowanych parametrów od odległości od emitora, wariant V 

 
Rys. 25. Zależność analizowanych parametrów od odległości od emitora, wariant VI 
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Rys. 26. Zależność analizowanych parametrów od odległości od emitora, wariant VII 

 

 

Na podstawie uzyskanych wykresów można stwierdzić, że analizowana inwestycja nie jest 

źródłem przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza.   

Poniżej przedstawiono maksymalne z uzyskanych stężeń zanieczyszczeń i przyrównano je 

do wartości dyspozycyjnych.  
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Tabela 28. Zestawienie maksymalnych warto ści st ężeń średniorocznych, jednogodzinowych oraz cz ęstości przekrocze ń na tle 
warto ści dyspozycyjnych  - prognoza na lata 2015 i 2025  

Id obliczenia 
Typ 
siatki 

Wariant Rok 

Param. 
siatki - 
Liczb. 

receptorów 

Substancja 
Wartość 

dyspozycyjna 
[ug/m3] 

Stężenie maks. jednogodz. 
[ug/m3] 

Stężenie średnioroczne 
[ug/m3] 

Częstość 
przekr 
[%]. 

Izolinie 

DK72_w4_2015_A4_0 
Wzdłuż 

osi 
IV 2015 1821 

pył PM-10 18 9.588 1.0272 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 101.586 11.1113 0 Nie 

pył PM-2.5 10 6.851 0.7237 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 0.917 0.0983 0 Nie 

benzen 4 
0.160 0.0179 

0 Nie 

DK72_w4_2015_A4_1 losowa IV 2015 
1289 

 

pył PM-10 18 8.475 0.8482 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 91.187 8.8491 0 Nie 

pył PM-2.5 10 6.055 0.6071 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 0.823 0.0799 0 Nie 

benzen 4 
0.137 0.0148 

0 Nie 

DK72_w4_2025_A4_0 
Wzdłuż 

osi 
Brzeziny 2025 1821 

pył PM-10 18 12.547 1.3375 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 103.983 11.4547 0 Nie 

pył PM-2.5 10 8.699 0.9116 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.295 0.1392 0 Nie 

benzen 4 
0.164 0.0161 

0 Nie 

DK72_w4_2025_A4_1 losowa IV 2025 1289 

pył PM-10 18 11.092 1.1099 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 93.314 9.0278 0 Nie 

pył PM-2.5 10 7.689 0.7695 0 Nie 
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dwutlenek siarki 13 1.163 0.1125 0 Nie 

benzen 4 
0.125 0.0131 

0 Nie 

DK72_w4a_2015_A4a_0 
Wzdłuż 

osi 
IVA 2015 1839 

pył PM-10 18 10.957 1.4730 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 129.428 17.5587 0 Nie 

pył PM-2.5 10 7.876 1.0309 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.049 0.1377 0 Nie 

benzen 4 
0.138 0.0189 

0 Nie 

DK72_w4a_2015_A4a_1 losowa IVA 2015 1275 

pył PM-10 18 9.714 0.9487 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 121.912 11.6636 0 Nie 

pył PM-2.5 10 6.986 0.6826 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 0.987 0.0945 0 Nie 

benzen 4 
0.136 0.0117 

0 Nie 

DK72_w4a_2025_A4a_0 
Wzdłuż 

osi 
IVA 2025 1839 

pył PM-10 18 14.250 1.8937 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 134.223 18.2699 0 Nie 

pył PM-2.5 10 9.887 1.2700 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.477 0.1943 0 Nie 

benzen 4 
0.139 0.0166 

0 Nie 

DK72_w4a_2025_A4a_1 losowa IVA 2025 1275 

pył PM-10 18 12.644 1.2304 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 125.027 12.0504 0 Nie 

pył PM-2.5 10 8.771 0.8557 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.376 0.1325 0 Nie 
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benzen 4 
0.139 0.0120 

0 Nie 

DK72_w5_2015_A5_0 
Wzdłuż 

osi 
V 2015 1838 

pył PM-10 18 9.034 1.2520 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 114.391 14.5019 0 Nie 

pył PM-2.5 10 5.958 0.8531 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.032 0.1290 0 Nie 

benzen 4 
0.273 0.0327 

0 Nie 

DK72_w5_2015_A5_1 losowa V 2015 1268 

pył PM-10 18 7.319 0.7721 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 90.954 9.7792 0 Nie 

pył PM-2.5 10 5.233 0.5269 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 0.821 0.0882 0 Nie 

benzen 4 
0.137 0.0147 

0 Nie 

DK72_w5_2025_A5_0 
Wzdłuż 

osi 
V 2025 1838 

pył PM-10 18 11.344 1.5851 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 115.863 14.6749 0 Nie 

pył PM-2.5 10 7.437 1.0311 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.443 0.1796 0 Nie 

benzen 4 
0.311 0.0373 

0 Nie 

DK72_w5_2025_A5_1 losowa V 2025 1268 

pył PM-10 18 9.460 0.9717 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 92.396 9.9085 0 Nie 

pył PM-2.5 10 6.550 0.6568 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.151 0.1234 0 Nie 

benzen 4 
0.135 0.0144 

0 Nie 

DK72_w6_2015_A6_0 Wzdłuż VI 2015 1861 pył PM-10 18 12.441 1.6679 0 Nie 
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osi 
tlenki azotu jako NO2 22 135.283 18.1358 0 Nie 

pył PM-2.5 10 8.956 1.1995 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.038 0.1389 0 Nie 

benzen 4 
0.146 0.0226 

0 Nie 

DK72_w6_2015_A6_1 losowa VI 2015 935 

pył PM-10 18 9.923 1.0457 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 107.752 11.4236 0 Nie 

pył PM-2.5 10 7.140 0.7507 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 0.825 0.0876 0 Nie 

benzen 4 
0.126 0.0133 

0 Nie 

DK72_w6_2025_A6_0 
Wzdłuż 

osi 
VI 2025 1861 

pył PM-10 18 15.891 2.0541 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 138.368 17.8841 0 Nie 

pył PM-2.5 10 11.036 1.4276 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.436 0.1861 0 Nie 

benzen 4 
0.141 0.0185 

0 Nie 

DK72_w6_2025_A6_1 losowa VI 2025 935 

pył PM-10 18 12.743 1.3409 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 110.885 11.7274 0 Nie 

pył PM-2.5 10 8.862 0.9305 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.150 0.1219 0 Nie 

benzen 4 
0.102 0.0107 

0 Nie 

DK72_w7_2015_A7_0 
Wzdłuż 

osi 
VII 2015 2132 

pył PM-10 18 11.981 1.4318 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 157.949 15.9304 0 Nie 

pył PM-2.5 10 8.107 1.0291 0 Nie 
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dwutlenek siarki 13 1.263 0.1278 0 Nie 

benzen 4 
0.206 0.0197 

0 Nie 

DK72_w7_2015_A7_1 losowa VII 2015 1322 

pył PM-10 18 11.347 1.0735 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 149.617 14.1703 0 Nie 

pył PM-2.5 10 7.677 0.7256 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 1.199 0.1135 0 Nie 

benzen 4 
0.175 0.0148 

0 Nie 

DK72_w7_2025_A7_0 
Wzdłuż 

osi 
VII 2025 2132 

pył PM-10 18 23.294 2.3820 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 202.678 20.7636 0.28 Nie 

pył PM-2.5 10 16.185 1.6552 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 2.130 0.2154 0 Nie 

benzen 4 
0.260 0.0251 

0 Nie 

DK72_w7_2025_A7_1 losowa VII 2025 1322 

pył PM-10 18 21.220 1.6144 0 Nie 

tlenki azotu jako NO2 22 184.845 17.4058 0 Nie 

pył PM-2.5 10 14.743 1.0332 0 Nie 

dwutlenek siarki 13 2.011 0.1894 0 Nie 

benzen 4 
0.210 0.0170 

0 Nie 
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Z powyższych tabeli wynika, że dla żadnego z obliczeń nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych. W związku z tym, niezale żnie od wariantu, inwestycja nie 

będzie negatywnie oddziaływa ć na stan powietrza atmosferycznego . Nie ma też 

potrzeby generowania izolinii wartości dopuszczalnych.  

8.5. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA PRZYRODĘ 
OŻYWIONĄ – ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY 

 Przewidywane podczas realizacji oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy związane 

będzie z: 

• Budową nowej drogi na terenach o innym dotychczas użytkowaniu; 

• Wycinką i zniszczeniem roślinności w obrębie planowanego zasięgu robót.  

• Na podstawie materiałów kartograficznych w skali 1:5 000 oraz zdjęć lotniczych 

przeprowadzono szacunkowe porównanie powierzchni zieleni do usunięcia dla 

każdego z wariantów. W wyniku realizacji planowanej inwestycji nastąpi usunięcie 

drzew, krzewów oraz powierzchni leśnych w następujących ilościach: 

- wg wariantu „IV” – około 6,00 ha zadrzewień i zakrzewień oraz 4,53 ha lasów; 

- wg wariantu „IVA” – około 5,6 ha zadrzewień i zakrzewień oraz 4,35 ha lasów; 

- wg wariantu „V” – około 6,30 ha zadrzewień i zakrzewień oraz 6,17 ha lasów; 

- wg wariantu „VI” – około 4,10 ha zadrzewień i zakrzewień oraz 3,40 ha lasów. 

- wg wariantu „VII” – około 8,55 ha zadrzewień i zakrzewień oraz 4,04 ha lasów. 

Z powyższego wynika, że największa wycinka roślinności wystąpi w wyniku realizacji 

wariantu VII, zaś najmniejsza w wyniku realizacji wariantu VI. 

• Narażeniem roślinności adaptowanej na uszkodzenie - ryzyko uszkodzenia 

adaptowanej roślinności można zminimalizować odpowiednio zabezpieczając 

tę roślinność oraz właściwie organizując pracę na budowie i jej zapleczu. 

• Ryzykiem zniszczenia środowiska życia zwierząt w obrębie planowanego 

zasięgu robót; wypłoszeniem zwierząt bytujących w pobliżu drogi, spowodowanym 

m.in. wzmożonym ruchem pojazdów ciężkich po terenie, hałasem maszyn, a także 

ogólnym ruchem związanym z funkcjonowaniem zaplecza budowy. 

W szczególności zagrożone będą zwierzęta (drobne ssaki i ptaki) zamieszkujące 

tereny łąk i użytków wzdłuż rzeki Mrożycy, a także jej dopływów i lokalnych cieków 

oraz zwierzęta bytujące na terenach leśnych, zwłaszcza w kompleksie Lasu 

Wiączyńskiego i Uroczyska Paprotnia - Ryzyko degradacji środowiska życia 

zwierząt można zminimalizować stosownie chroniąc i zabezpieczając 

to środowisko, m.in. poprzez unikanie lokalizacji zaplecza budowy na terenach 

atrakcyjnych dla zwierzyny. 
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Analizując, w szczególności wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, opisane w rozdziale 

3 można wyszczególnić kilka elementów, które są najistotniejsze z punktu widzenia 

analizy oddziaływania poszczególnych wariantów na walory przyrodnicze. Są to: 

• kolizja z siedliskami chronionymi - Las Wiączyński i Uroczysko Paprotnia, 

przecięcie doliny Mrożycy i bezimiennego dopływu Mrogi, 

• ingerencja w lokalne szlaki migracji (w szczególności wzdłuż doliny rzeki Mrożycy 

i na odcinku Lasu Wiączyńskiego); 

• kolizja z okazałymi drzewami (szpaler lip na początku opracowania); 

• kolizja z gniazdem bociana białego; 

• kolizja z obszarami chronionymi – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Mrogi 

i Mrożycy, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Mrogi, Park Krajobrazowy 

Wzniesień Łódzkich. 

Poniżej określono oddziaływania mogące wystąpić w przypadku poszczególnych 

wariantów w odniesieniu do wymienionych powyżej elementów: 

■ Kolizja z siedliskami chronionymi 

• Las Wiączyński: 

Wariant IV i V 

 Realizacja wariantów IV i V doprowadzi do odcięcia około 60 ha fragmentu Lasu 

Wiączyńskiego w części północnej, od pozostałej części kompleksu leśnego. Ten fragment 

lasu izolowany jest także od północy istniejącą droga nr 72. Na dalszym odcinku, 

projektowana droga w wariancie IV i V przebiega w niewielkiej odległości od przedmiotowego 

kompleksu leśnego, tj. w odległości od 0 – 150 m, w tym, w odległości ok. 133 m 

od rezerwatu „Wiączyń”, zlokalizowanego na terenie Lasu WIączyńskiego.  

Kolizja z terenem Lasu Wiączyńskiego jest w przypadku tych dwóch wariantów ściśle 

związana ze zniszczeniem płatów grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, będącym 

siedliskiem chronionym Natura 2000 (kod: 9170-2) wraz ze stanowiskiem konwalii majowej, 

będącej też gatunkiem chronionym. Zniszczeniu ulegnie powierzchnia ok ok. 2,4 ha. Jeżeli 

chodzi o oddziaływanie pośrednie, ze względu na brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 

zanieczyszczeń powietrza, nie powinno wystąpić zubożenie pozostałych płatów grądu. 

Również na dalszym odcinku, w tym, w rejonie rezerwatu Wiączyń nie przewiduje się 

wystąpienia negatywnego wpływu na siedliska roślinne.  

Niemniej jednak, zarówno odcięcie fragmentu lasu jak i dalszy przebieg w bliskim 

sąsiedztwie lasu, z punktu widzenia zachowania walorów przyrodniczych tego kompleksu, 

w szczególności odpowiednich dla bytowania zwierząt, stanowi niekorzystną sytuację. 

Zwłaszcza, że teren lasu Wiączyńskiego jest bardzo atrakcyjny dla zwierząt. W czasie 

inwentaryzacji odnotowano na tym terenie wiele śladów ich bytowania. W przypadku wyboru 
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do realizacji jednego z tych wariantów, konieczne jest wprowadzenie działań ochronnych, 

w postaci lokalizacji przejść dla zwierząt i wygrodzenia drogi na odcinku leśnym. 

Wariant IVA 

 Przebieg wariantu IVA różni się od wariantu IV właśnie na odcinku Lasu Wiączyńskiego. 

W tym wariancie budowa drogi spowoduje odcięcie znacznie mniejszego fragmentu lasu niż 

w przypadku wariantu IV i V, tj. o powierzchni ok. 12 ha, co wprawdzie doprowadzi do 

degradacji odciętej części, ale nie wpłynie w znaczący sposób na funkcjonowanie Lasu 

Wiączyńskiego. 

W związku z przecięciem przedmiotowego kompleksu leśnego zostaną zniszczone 

niewielkie płaty grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (kod: 9170-2) wraz ze 

stanowiskiem konwalii majowej. Bezpośredniemu zniszczeniu ulegnie powierzchnia 

ok. 1.12 ha. 

Opisywany wariant w porównaniu do wariantu IV, znacznie oddala się na północ od granic 

rezerwatu ‘Wiączyń, tj. na odległość od ok. 200 do ok. 450 m, co dla funkcjonowania tego 

obiektu chronionego jest korzystniejsze. 

Mimo, że oddziaływanie w wariancie IVA będzie mniejsze niż w przypadku wcześniej 

opisanych wariantów IV i V, również w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie działań 

ochronnych w postaci przejść dla zwierząt oraz wygrodzenia odcinka leśnego. 

Warianty VI i VII 

 Warianty VI i VII przecinają jedynie północny skraj lasu Wiączyńskiego. W granicach 

planowanych linii rozgraniczających odnotowano jedynie monokultury sosnowe w rożnym 

wieku o niewielkich wartościach przyrodniczych. Stanowią one strefę buforową dla płatów 

grądu położonych na południe od trasy tego wariantu, od ok. 20 do 250 m. W związku z tym 

w przypadku, gdy front robót zostanie ograniczony do pasa drogowego, a teren, na którym 

stwierdzono występowanie płatów grądu subkontynentalnego, zostanie wyłączony 

z lokalizacji zaplecza budowy, nie należy się spodziewać negatywnego oddziaływania na 

zachowanie tego siedliska chronionego. 

Z punktu widzenia oddziaływania na świat zwierząt, odcięcie niewielkiego fragmentu lasu, 

o niewielkim znaczeniu dla zwierząt ze względu na aktualne sąsiedztwo istniejącej drogi 

krajowej, będzie miało nieznaczny wpływ na bytowanie zwierząt w kompleksie leśnym Lasu 

Wiączyńskiego. 

• Uroczysko Paprotnia: 

 Ewentualny wpływ na teren Uroczyska Paprotnia mogą mieć jedynie warianty 

przebiegające najbliżej, tj. wariant VII i wariant V. Lasy uroczyska Paprotnia są 

zdecydowanie najcenniejszym elementem przyrody w skali opracowania. Występują tu trzy 

typy siedlisk chronionych: łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum (kod: 91E0-3), grąd 

subkontynentalny Tilio-Carpinetum (kod: 9170-2), kwaśna buczyna Luzulo pilosae-Fagetum 
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(kod: 9110-1). Analizowana inwestycja w wariancie VII przebiega skrajem uroczyska. 

W przewidywanym pasie inwestycji znajdą się fragmentu płatów ww. siedlisk. Bezpośrednie 

zniszczenie obejmie fragmenty płatów siedlisk o łącznej powierzchni ok. 0,663 ha. 

W przypadku wariantu V zachodzi jedynie niewielka, pomijalna kolizja w miejscu 

skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 72. Brak jest kolizji z siedliskami chronionymi/ 

• Dolina Mro życy i bezimiennego dopływu Mrogi: 

Spośród analizowanych wariantów jedynie wariant V dwukrotnie przecina dolinę rzeki 

Mrożycy, tj. w km 6+843 i km 10+319, powodując zniszczenie (w km 10+319) siedliska łęgu 

olszowo-jesionowy (Fraxino-Alnetum) – siedliska chronionego Natura 2000 (kod: 91E0-3). 

Powierzchnia zniszczonego siedliska wyniesie ok. 0.18 ha. 

■ Ingerencja w lokalne szlaki migracji (w szczególno ści wzdłu ż doliny rzeki Mro życy 

i na odcinku Lasu Wi ączyńskiego 

Ingerencja w lokalne szlaki migracji ma znaczenie w szczególności na etapie eksploatacji 

drogi, gdyż może trwale wpłynąć na funkcjonowanie danej populacji zwierząt. Droga 

poprowadzona po nowym śladzie zwykle powoduje przerwanie ciągłości większości siedlisk 

i jednocześnie staje się barierą dla funkcjonowania ponadlokalnych struktur przyrodniczych.  

W przypadku wariantów IV i IVA ingerencja w cenne siedliska przyrodnicze oraz w korytarze 

migracyjne zwierząt dotyczy przede wszystkim kompleksu Lasu Wiączyńskiego wraz 

z rezerwatem „Wiączyń”. Stopień tej ingerencji opisano w punkcie wcześniejszym.  

Wariant V, poza przecięciem kompleksu Lasu Wiączyńskiego, w identycznym zakresie jak 

wariant IV, dwukrotnie przecina dolinę rzeki Mrożycy, tj. w km 6+843 i km 10+319 i szlak 

migracji związany z doliną tej rzeki. 

Ze względu na niewielką ingerencję, Wariant VII w nieznaczny sposób wpłynie na bytowanie 

zwierząt w Lesie Wiączyńskim i na drożność lokalnego korytarza na tym odcinku.  

Ze względu natomiast na dwukrotne przecięcie doliny Mrożycy w km 4+857 i km 7+554 

wariant ten może wpłynąć znacząco na zwierzęta wykorzystujące dolinę tej rzeki jako szlak 

migracji.  

■ Okazałe drzewa lub grupy drzew 

 Wszystkie warianty kolidują ze szpalerem lip drobnolistnych (ok. km 0+000), o obwodzie 

dochodzącym do 312 cm. W wyniku realizacji inwestycji (niezależnie od wariantu) konieczne 

będzie wycięcie kilkunastu okazów.  

Ponadto, wariant V, w km 6+840 przebiega blisko dębu szypułkowego o obwodzie 315 cm, 

tj. ok. 15 m na zachód od osi drogi. 
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Fot. 39 Szpaler okazałych lip drobnolistnych na początku opracowania – kolizja ze wszystkimi wariantami 

projektowanej obwodnicy 

 

■ Kolizja z gniazdem bociana białego 

 Platforma z gniazdem bociana białego Ciconia ciconia, w km 13+750 – wariant IV; 

ok. 14+200 - wariant IVA i ok. km 14+720 - wariant VI, zlokalizowana jest na granicy 

z przewidywaną linią rozgraniczającą wskazanych wariantów. Realizacja inwestycji 

w wariancie IV, IVA i VI może doprowadzić do jej zniszczenia. W takim przypadku należy ją 

przenieść w inne, sąsiednie miejsce, nieco bardziej oddalone od projektowanej drogi. 

Wariant V nie koliduje ze zinwentaryzowanymi gniazdami bociana białego. Podobnie nie 

odnotowano kolizji w przypadku wariantu VI. 

■ Kolizja z obszarami chronionymi – Obszar Chronione go Krajobrazu Dolina Mrogi 

i Mro życy, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Mrogi,  Park Krajobrazowy 

Wzniesie ń Łódzkich  

Wszystkie warianty kolidują z Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Mrogi i Mrożycy. 

Przy czym warianty V i VII kolidują z tym obszarem dwukrotnie. W przypadku pozostałych 

wariantów występuje jednokrotna kolizja. Długości kolizji wariantów IV, IVA i VI z tym 

obszarem chronionym wynoszą ok.1,7 km; w przypadku wariantów V i VII, łączna długość 

kolizji wynosi: wariant V: ok. 1.3 km; wariant VII – ok. 2,5 km. 

Wszystkie warianty kolidują z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Dolina Mrogi. Długości 

tej kolizji są jednakowe w przypadku wszystkich wariantów i wynoszą: ok. 0,35 km 

Z Obszarem Parku Krajobrazowego kolidują jedynie wariant VII i V. Przy czym wariant V nie 

powoduje zniszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych na obszarze parku. Kolizja 
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występuje na długości: wariant V – ok. 0,05 km (kolizja na odcinku skrzyżowania z dk 72); 

wariant VII – ok. 0,6 km 

Poniżej zestawiono opisane powyżej miejsca, konfliktowe z punktu widzenia oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze, w odniesieniu do poszczególnych wariantów projektowanej 

obwodnicy.  

Tabela 29. Podsumowanie oddziaływania wariantów obw odnicy na wybrane 
elementy środowiska przyrodniczego. 

Obszary i obiekty przyrodniczo cenne 
Wariant 

Miejsca konfliktów 
IV IV A V VI  VII  

Grąd subkontynentalny   *** * *** x *** 
Las Wiączyński 

Uroczysko Paprotnia 

Łęg olszowo-jesionowy * * *** * * 
Dolina Mrożycy, bezimienny 

dopływ Mrogi 
Najważniejsze korytarze ekologiczne o 

znaczeniu lokalnym 
** * *** x *** 

Las Wiączyński, dolina 
Mrożycy 

Okazałe drzewa * * * * * 
Szpaler lip drobnolistnych  - 

początek opracowania 

Obszary chronione * * ** * *** 
OCHK Mrogi i Mrożycy + 

Park Krajobrazowy Wzniesień 
Łódzkich 

*  **  *** - znaczenie niekorzystnego oddziaływania inwestycji  
x - brak oddziaływania 
 

Reasumując powyższe analizy, można stwierdzić, iż wszystkie warianty oddziałują 

niekorzystnie na walory przyrodnicze analizowanego terenu. Przy czym, zaznaczyć należy, że 

przy odpowiedniej organizacji robót, ograniczeniu wycinki istniejącej zieleni do minimum, 

dbałości o niezanieczyszczanie terenu budowy i sąsiedniego, oddziaływanie fazy budowy 

można znacznie ograniczyć.  

Na etapie eksploatacji najbardziej istotne wydaje się zachowanie drożności korytarzy 

migracyjnych. Wobec powyższego, w miarę możliwości, należy zapewnić ciągłość 

ekologiczną pomiędzy terenami „rozdzielonymi” obwodnicą poprzez zastosowanie 

odpowiedniego systemu przejść dla zwierząt, umożliwiającego ich bezkonfliktowe 

przemieszczanie się zwierząt.  

Istotne jest również odpowiednie zagospodarowanie zielenią, tak aby jak najlepiej 

wkomponować nową drogę w otaczający krajobraz i zapewnić skuteczność zaprojektowanych 

przejść dla zwierząt.  

Z analizy wynika, że najmniej ingerującymi w środowisko przyrodnicze wariantami są kolejno: 

wariant VI i IVA. Wariantami, których wpływ jest najbardziej negatywny są kolejno: warianty V, 

VII i IV.  
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8.6. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA WALORY 
KRAJOBRAZOWE I REKREACYJNE  

FAZA REALIZACJI  

 Wpływ na walory krajobrazowe i rekreacyjne w fazie realizacji związany będzie z: 

• budową nowej drogi na terenach o innym dotychczas użytkowaniu, 

• usunięciem drzew i krzewów, wpisanych w krajobraz otoczenia, a także 

powierzchni leśnych, 

• czasowym zajęciem sąsiadujących terenów pod drogi dojazdowe i place budów, 

• wzmożonym ruchem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Ład przestrzenny otoczenia planowanej inwestycji zostanie czasowo zakłócony. 

FAZA EKSPLOATACJI  

Budowa nowych dróg wiąże się ze znacznymi i nieodwracalnymi przekształceniami 

krajobrazu. Negatywnym zmianom przestrzennym ulegają lokalne wnętrza krajobrazowe 

oraz panoramy widokowe. 

Zmianom ulega również szata roślinna, w pierwszym etapie usunięta pod budowę, 

w następnej kolejności, pod wpływem zanieczyszczeń, zniszczone zostaną wrażliwe gatunki 

roślin. 

Zmieniona zostaje także rzeźba terenu. Proces ten może być długotrwały wskutek 

rozpoczęcia zjawisk erozyjnych, wyjątkowo niebezpiecznych na terenach pofałdowanych i w 

dolinach rzek. 

Poprowadzenie nowej drogi zwykle powoduje obniżenie walorów rekreacyjnych danego 

terenu. Planowana obwodnica, jako nowy element w krajobrazie, niezależnie od wybranego 

wariantu, stanie się na pewien czas dominantą krajobrazową, w szczególności dla lokalnych 

mieszkańców. Z czasem jednak droga „wtopi się” w krajobraz.  

Usunięcie istniejących zadrzewień i zakrzewień wpłynie na uwydatnienie dysharmonii. 

Ingerencja w krajobraz najsilniej widoczna będzie na odcinkach biegnących przez tereny 

rolnicze oraz wśród zabudowy mieszkaniowej. Wpływ drogi na krajobraz będzie szczególnie 

zauważalny w przypadku realizacji nasypów. Będzie to miało miejsce zwłaszcza 

w przypadku wariantu V, którego trasa biegnie po obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu, 

gdzieniegdzie wymagając nasypów rzędu ponad 5 m. Wariant ten przekracza również dolinę 

rzeki Mrożycy, z którą wiąże się obecność wielu atrakcyjnych przyrodniczo elementów, 

takich jak: poziomy denudacyjno – akumulacyjne doliny oraz unikatowe w tym rejonie 

wzgórza i pagórki o znacznych wysokościach względnych. Jest to najbardziej atrakcyjny 

fragment obszaru objętego przedsięwzięciem, wobec czego projektowana droga może 

stanowić tu wyraźne ograniczenie w użytkowaniu rekreacyjnym, a także wpłynie na gorszy 

odbiór estetyczny.  
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Fot. 40 Dolina rz. Mrożycy w pobliżu przebiegu wariantu V 

 
Fot. 41 Krajobraz rolniczy na południe od Brzezin - miejsce przebiegu wariantów IV, IVA, VI, VII 

 

Ingerencja w krajobraz pozostałych czterech (południowych) wariantów polegać będzie na 

wizualnym „poszatkowaniu” terenu i tym samym przecięciu otwartych widoków od strony 

miasta. Warianty te – poza fragmentem przebiegu przez Las Wiączyński oraz Uroczysko 

Paprotnia (wariant VII) - nie prowadzą przez tereny o szczególnych walorach 

krajobrazowych.  

Projektowana obwodnica w każdym wariancie naruszy zwarty kompleks Lasu 

Wiączyńskiego, przy czym największą ingerencją odznaczają się warianty IV i V. Stanowić 
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będą one barierę zarówno estetyczną, jak i przyrodniczą. Realizacja wariantu VII naruszy 

strefę brzegową Uroczyska Paprotnia. Wszystkie warianty kolidować będą także z dwoma 

szlakami turystycznymi (wariant IV – km 11+247 i 14+750, wariant IVA – 11+671 i 15+174, 

wariant V – km 10+470 i 15+000, wariant VI – km 12+206 i 15+713, wariant VII – km 11+415 

i 15+375) – ich trasy nie ulegną jednak zmianie, bowiem w miejscach kolizji z projektowaną 

drogą zostaną jedynie przełożone na drogę biegnącą pod lub nad zbudowaną obwodnicą. 

 

8.7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA OBSZARY 
I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE , POZA OBSZARAMI NATURA 2000 

Na analizowanym obszarze znajduje się stosunkowo niewiele przyrodniczych obszarów 

prawnie chronionych, objętych potencjalnym negatywnym oddziaływaniem projektowanej 

obwodnicy. Należą do nich:  

• rezerwat przyrody „Wiączyń”; 

• Park Krajobrazowy „Wzniesień Łódzkich”; 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”; 

• zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Mrogi”; 

• pomnik przyrody żywej; 

• lasy ochronne (w kategorii lasów położonych w odległości 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców). 

 

Wśród ww. obszarów bezpośrednim oddziaływaniem zagrożony jest Park Krajobrazowy 

„Wzniesień Łódzkich” (w przypadku realizacji wariantu VII), Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Mrogi i Mrożycy” oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Mrogi”, przez które 

przebiega trasa planowanej drogi. Wobec pozostałych obiektów i obszarów chronionych nie 

odnotowuje się bezpośredniego wpływu inwestycji. Wydawać by się mogło, iż czynnikiem 

konfliktowym może być sąsiedztwo obwodnicy z istniejącym rezerwatem „Wiączyń”. 

Jakkolwiek wyniki przeprowadzonych obliczeń zanieczyszczeń powietrza nie wykazały 

przekroczeń wartości dopuszczalnych (również z punktu widzenia ochrony roślin). Stąd nie 

przewiduje się negatywnego wpływu na drzewostan rezerwatu. 

Wobec faktu, iż rezerwat znajduje się w minimalnej odległości od osi drogi równej ok. 133 m, 

można stwierdzić, że oddziaływanie hałasu również nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie 

rezerwatu.  
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Fot. 42 Wnętrze rezerwatu „Wiączyń”. 

 

FAZA REALIZACJI  

Wpływ wszystkich wariantów projektowanej obwodnicy na Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Mrogi i Mrożycy” oraz na zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Mrogi”, jak również na 

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (wariant VII) wiązać się będzie z czasowym 

oddziaływaniem placu budowy i robót ziemnych na świat roślinny, zwierzęcy oraz krajobraz, 

a także ze stałą zmianą w ukształtowaniu terenu wokół inwestycji. Oddziaływanie to będzie 

takie jak w przypadku wpływu przedsięwzięcia na świat roślinny i zwierzęcy (rozdział 8.5.). 

W przypadku wpływu na świat roślinny bezpośrednie oddziaływanie inwestycji polegać 

będzie głównie na zniszczeniu siedlisk w obrębie planowanego zasięgu robót. Wpływ, jaki 

budowa obwodnicy będzie wywierać na zwierzęta, w tym licznie występujące tu gatunki 

objęte ochroną ścisłą lub częściową, związany będzie przede wszystkim z zajęciem dla 

celów budowy potencjalnych miejsc ich bytowania. Dodatkowo, uciążliwości płynące ze 

wzmożonego ruchu pojazdów ciężkich i wysokiego poziomu hałasu powodować będą 

odstraszanie zwierząt zarówno gniazdujących na tym terenie, jak i zatrzymujących się 

podczas lokalnych migracji. 

Szczególnie istotnym zagrożeniem mogą być zmiany środowiska gruntowo-wodnego. 

Przekształcenia tego komponentu środowiska bardzo silnie wpływają na inne jego składowe 

– w tym głównie na świat roślin i zwierząt. A więc zarówno siedliska, jak i ostoje ptactwa – 

będące w sposób szczególny terenami newralgicznymi – na skutek nieodwracalnych 
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przekształceń środowiska wodnego mogą zostać zniszczone. Zmiany takie mogą się wiązać 

z niewłaściwą organizacją robót i placu budowy.  

Powyższe uciążliwości i straty mogą być silne, lecz krótkotrwałe. Na terenach zajętych na 

okres budowy (zaplecza budowy, przebudowa urządzeń infrastrukturalnych), z czasem szata 

roślinna i siedliska faunistyczne ulegną odtworzeniu, pod warunkiem jednak, iż 

przekształcenia podłoża (w tym zmiana ukształtowania powierzchni) nie będą znaczące. 

Wówczas, po zakończeniu etapu budowy, zaistnieją warunki do ponownego bytowania fauny 

i flory.  

Oddziaływanie poszczególnych wariantów na obszary chronione analizowanego terenu 

przedstawia się następująco: 

• wariant IV: 

- przebieg na odcinku ok.1,7 km;  przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi 

i Mrożycy”,  

- przebieg na odcinku ok. 0.35 km przez zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina 

Mrogi” – miejsce to pomimo statusu ochronnego nie wyróżnia się szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi ani obecnością gatunków chronionych, ponadto nowa 

droga przebiegać będzie na tym fragmencie praktycznie po trasie drogi istniejącej. 

Wobec powyższego nie odnotowuje się na tym odcinku szczególnie uciążliwego 

i niekorzystnego wpływu na obszary chronione, 

• wariant IVA: 

- przebieg na odcinku ok.1,7 km; przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi 

i Mrożycy”,  

- przebieg na odcinku ok. 0.35 km przez zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina 

Mrogi” – oddziaływanie jak w przypadku ww. wariantu IV, 

• wariant V: 

- przebieg na odcinku ok. 1.3 km przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi 

i Mrożycy”, 

- przebieg na odcinku ok. 0.35 km przez zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina 

Mrogi” – oddziaływanie jak w przypadku ww. wariantu IV, 

- przebieg na odcinku ok. 0,05 km przez Park Krajobrazowy „Wzniesień Łódzkich” 

i „Uroczysko Paprotnia” – kolizja nieznacząca, brak kolizji z cennymi siedliskami, 

• wariant VI: 

- przebieg na odcinku ok.1,7 km; przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi 

i Mrożycy”, 

- przebieg na odcinku ok. 0.35 km przez zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina 

Mrogi” - oddziaływanie jak w przypadku wariantu IV, 
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• wariant VII: 

- przebieg na odcinku ok. 2,5 km przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi 

i Mrożycy”, 

- przebieg na odcinku ok. 0,6 km przez Park Krajobrazowy „Wzniesień Łódzkich” – 

„Uroczysko Paprotnia”, zniszczenie na tym odcinku siedlisk naturowych: grądnu 

subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, łęgu olszowo-jesionowego Fraxino Alnetum 

oraz kwaśnej buczyny Luzulo pilosae-Fagetum. Łączna powierzchnia kolizji z ww. 

siedliskami wynosić będzie 0,663 ha, 

- przebieg na odcinku - przebieg na odcinku ok. 0.35 km przez zespół przyrodniczo – 

krajobrazowy „Dolina Mrogi” – oddziaływanie jak w przypadku wariantu IV. 

Poniżej przedstawiono zestawienie kolizji projektowanych wariantów obwodnicy Brzezin 

z ww. obszarami chronionymi: 

Wariant 
Obszar Chronionego 

Krajobrazu Dolina Mrogi 
i Mrożycy 

Zespół Przyrodniczo – 
Krajobrazowy Dolina 

Mrogi 

Park Krajobrazowy 
Wzniesień Łódzkich 

Wariant IV 13+369 – 15+118 14+743 – 15+118 - 
Wariant IVA 13+793 – 15+542 15+200 – 15+542 - 

Wariant V 
7+090 – 7+143 

14+083 – 15+350 
15+010 – 15+350 7+090 – 7+143 

Wariant VI 14+332 – 16+081 15+732 - 16+081 -  - 

Wariant VII 
5+810 – 6+363 

13+800 – 15+728 
15+380 – 15+728 5+810 – 6+363 

Wobec powy ższego, ze wzgl ędu na najkrótszy przebieg przez obszary chronione, 

najkorzystniejszy przebieg maj ą równorz ędnie warianty IV, IVA i VI.  Najmniej korzystny 

dla środowiska przyrodniczego chronionego prawem jest są warianty VII i V, zarówno 

z uwagi na najdłuższe przebiegi przez obszary chronione, jak i kolizje z cennymi siedliskami 

naturowymi. 

 

FAZA EKSPLOATACJI  

 Na etapie eksploatacji drogi w żadnym z wariantów nie przewiduje się negatywnego 

wpływu obwodnicy na istniejący rezerwat „Wiączyń”, Park Krajobrazowy „Wzniesień 

Łódzkich”, pomniki przyrody ożywionej, a także istniejący w końcowym fragmencie 

opracowania Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Mrogi”. W przypadku tego 

ostatniego obszaru planowana obwodnica w żadnym z wariantów nie przecina terenów 

o wybitnych walorach przyrodniczych. Ponadto we wszystkich wariantach przebiega ona 

praktycznie po trasie drogi istniejącej, wobec czego należy przypuszczać, iż bytująca tam 

zwierzyna jest przyzwyczajona do sąsiedztwa drogi – nowa obwodnica nie wpłynie zatem 

znacząco na zaburzenie dotychczasowego środowiska życia zwierząt.  
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Najbardziej istotnym oddziaływaniem przedsięwzięcia będzie dotknięty Park Krajobrazowy 

„Wzniesień Łódzkich”, oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”. Największy 

wpływ na te obszary będzie miał wariant VII, który spowoduje częściową utratę siedlisk, 

będących środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt oraz pełniących funkcję 

lokalnego korytarza ekologicznego.  

Potencjalnym zagrożeniem dla obszarów chronionych przyrodniczo mogą być także 

zanieczyszczenia komunikacyjne emitowane przez pojazdy użytkujące drogę. Przy czym, 

w wyniku analiz oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne nie stwierdzono 

przekroczeń wartości dopuszczalnych.  

Oddanie do użytkowania nowej drogi będzie się również wiązało z postępującym 

zainwestowaniem terenu sąsiadującego z obwodnicą. Powyższe zjawiska mogą negatywnie 

oddziaływać na obszary chronione. 

Na wpływ obwodnicy na obszary chronione składa się również oddziaływanie inwestycji na 

świat roślin i zwierząt (patrz Rozdział 8.5.). 

8.8. POWSTAJĄCE ODPADY 

FAZA REALIZACJI  

 W trakcie wykonywanych prac budowlanych będą powstawać, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923), odpady zaliczone głównie do grupy 17 (odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz 20 (odpady komunalne łącznie 

z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Oprócz w/w powstawać będą odpady związane 

z funkcjonowaniem zapleczy budowlanych, takie jak: zużyte oleje (zaliczane do odpadów 

niebezpiecznych), różnego rodzaju odpady opakowaniowe. 

Na obecnym etapie brak jest szczegółowych informacji na temat sposobu wykonywania prac, 

ilości zapleczy budowlanych i osób pracujących przy budowie obwodnicy, dlatego też dane 

na temat ilości odpadów został określone szacunkowo. Poniżej wyszczególniono rodzaje 

powstających odpadów:  

Tabela 30. Przewidywane grupy odpadów i ich ilo ści powstaj ące w fazie realizacji 
przedsi ęwzięcia 

Kod wg 
[katalog 

odpadów] 
Rodzaje odpadów Proponowany sposób post ępowania 

Ilości 
powstaj ących 

odpadów 

02 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponiczn ych, 

rybołówstwa, le śnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 
żywno ści 

 

02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 

 

02 01 03 Odpadowa masa Kompostowanie 0,25 Mg 
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roślinna 

08 
Odpady z produkcji, przygotowani a, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramiczn ych), kitu, 
klejów, szczelin i farb drukarskich 

 

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz 
usuwania farb i lakierów 

 

08 01 11* Odpady farb i lakierów 
zawierających 
rozpuszczalniki 

organiczne lub inne 
substancje 

niebezpieczne 

Wyznaczone miejsce do magazynowania 
substancji podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania 

0,1 Mg 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw  
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne  

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne Wyznaczone miejsce do magazynowania 
substancji podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach  w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania 

1,0 Mg 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
13 02 08* Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe 
i smarowe 

Wyznaczone miejsce do magazynowania 
substancji podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania 

3,0 Mg 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach  
13 05 02* Szlamy z odwadniania 

olejów w separatorach - 
pozostałości 

pochodzące z urządzeń 
do podczyszczania wód 

Wyznaczone miejsce do magazynowania 
substancji podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach  w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania 

0,7 Mg 

13 07 Odpady paliw ciekłych  
13 07 01* Olej napędowy Wyznaczone miejsce do magazynowania 

substancji podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach  w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania 

10 Mg 

15 Odpad y opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieuj ęte w innych 

grupach 
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15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 
komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

 

15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,1 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,15 Mg 

15 01 03 Opakowania z drewna Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,2 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,15 Mg 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,1 Mg 

15 01 10* Opakowania 
zawierające 

pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone 
(np. środkami ochrony 

roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 
w celu   ich unieszkodliwiania 

0,1 Mg 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne 

 

15 02 03 Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,02 Mg 

16 Odpady nieuj ęte w innych grupach   
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

16 02 15* Niebezpieczne elementy 
lub części składowe 
usunięte z zużytych 
urządzeń – źródło 

światła zawierające rtęć 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w szczelnych pojemnikach 

w wydzielonym miejscu i regularnie 
przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

w celu ich unieszkodliwiania 

0,01 Mg 

16 02 16 Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń 
inne niż wymienione 
w 160215 tj.: oprawy 

oświetleniowe 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w szczelnych pojemnikach 

w wydzielonym miejscu i regularnie 
przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,01 Mg 

17 Odpady z budowy, remon tów i demonta żu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wł ączając gleb ę 

i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych) 

 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej 

 

17 01 01 Odpady betonu oraz 
gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

Częściowo materiały uzyskane z rozbiórki 
budynków mogą być wykorzystane 

w pracach prowadzonych na miejscu 
inwestycji (np. do niwelacji terenu) lub 

jako surowce wtórne (np. złom metalowy). 
Odpady niewykorzystane należy 

segregować i gromadzić w wydzielonym 
miejscu i przekazywać uprawnionym 

6 000 Mg 

17 01 02 Gruz ceglany 3 000 Mg 
 

17 01 03 Odpady innych 
materiałów 

ceramicznych 

2 000 Mg 
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i elementów 
wyposażenia 

firmom lub sprzedać 

17 01 07 Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 
materiałów 

ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia 

3 000 Mg 

17 01 81 Odpady z remontów 
i przebudowy dróg  - 
odpady związane ze 
ścieraniem się 

nawierzchni 

1 000 Mg 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  
17 02 01 Drewno Częściowo materiały uzyskane z rozbiórki 

budynków mogą być wykorzystane 
w pracach prowadzonych na miejscu 
inwestycji lub jako surowce wtórne. 

Odpady niewykorzystane należy 
segregować i gromadzić w wydzielonym 

miejscu i przekazywać uprawnionym 
firmom lub sprzedać 

7,5 Mg 
17 02 02 Szkło 10 Mg 
17 02 03 Tworzywa sztuczne - 

elementy gumowe 
7,5 Mg 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  
17 03 02 Asfalt inny niż 

wymieniony w 170301 – 
z rozbiórek nawierzchni 

Odpad należy wykorzystać do budowy 
drogi lub segregować i gromadzić 

w wydzielonym miejscu i przekazywać 
uprawnionym firmom 

250 Mg 

17 03 03* Smoła i produkty 
smołowe 

Odpad należy wykorzystać do budowy 
drogi lub segregować i gromadzić 

w wydzielonym miejscu i przekazywać 
uprawnionym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania 

150 Mg 

17 03 80 Odpadowa papa Odpad niewykorzystany należy 
segregować i gromadzić w wydzielonym 

miejscu i przekazywać uprawnionym 
firmom 

3 Mg 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  
17 04 05 Żelazo i stal (linki 

stalowo – aluminiowe, 
słupy stalowe, słupy 
żelbetonowe i ich 

fundamenty 
ceramiczne) 

Odpady pochodzą z rozbiórki linii 
niskiego, średniego i wysokiego napięcia  
- powinny być przekazane właścicielom 

100 Mg 

17 04 07 Mieszaniny metali (słupy 
żelbetonowe i ich 

fundamenty, izolatory 
ceramiczne) 

50 Mg 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

 

17 05 04 Gleba i ziemia w tym 
kamienie, inne niż 

wymienione w 170503 – 
tj.: humus i masy 

ziemne, gruz 

Zagospodarowanie ( w trakcie budowy 
drogi – wały, nasypy) 

7 000 m3 

17 05 06 Urobek z pogłębiania 
inny niż wymieniony w 

17 05 05 

Urobek może być ponownie wykorzystany 
np. do zagospodarowania zieleni, budowy 

wałów, część niewykorzystana po 
zakończonej inwestycji jest wywożona na 

2,5 Mg 
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odkład 
17 06 Materiał izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

17 06 01* Materiały izolacyjne 
zawierające azbest 

Odpady azbestowe należy segregować 
i gromadzić na specjalnie przygotowanych 

miejscach na terenie budowy dla  
odpadów niebezpiecznych, następnie 

regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

unieszkodliwiania. Roboty budowlano – 
demontażowe prowadzone z udziałem 

wyrobów zawierających azbest powinny 
być wykonywane przez specjalistyczne 

firmy przy spełnieniu odpowiednich 
potrzeb z dziedziny BHP 

250 Mg 

17 06 04 Inne materiały 
izolacyjne 

 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest 

 

20 Odpady komunalne ł ącznie z frakcjami gromadzonymi 
selektywnie 

 

20 02 Odpady z ogrodów i parków  
20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji (drewno 
z wycinki zieleni na 
terenach leśnych 

i nieleśnych, pnie drzew, 
gałęzie i drągowina 
drzew i krzewów, 

karpina drzew i karcze 
krzewów) 

odpady ulegające biodegradacji 3 000 m3 

20 03 Inne odpady komunalne  
20 03 04 Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych 
służących 

do gromadzenia 
nieczystości (odpady 
socjalno – bytowe) 

Odpady gromadzone są na placu budowy 
a następnie przekazywane 
wyspecjalizowanym firmom 

0,1 Mg 

*odpady niebezpieczne  

 

Wśród ww. odpadów do niebezpiecznych zaliczać się będą niektóre odpady z grupy 

08,13,15,16 i 17.  

Podsumowując, prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ich 

selektywna zbiórka, wywóz i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy posiadające 

wymagane zezwolenia na takie prace, warunkuje wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska. 

 

FAZA EKSPLOATACJI  

 Odpady powstające w czasie eksploatacji drogi związane będą przede wszystkim 

z obsługą urządzeń oczyszczających spływy opadowe z drogi. Drugą grupę odpadów będą 

stanowiły odpady organiczne z utrzymania rowów trawiastych i nasadzeń roślinnych, które 

również mogą być zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. 

Od zarządzającego drogą zależy częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych, co 

przełoży się na ilość powstających odpadów. Z tego względu oszacowanie wytwarzanych 

ilości odpadów jest bardzo trudne i daje wynik orientacyjny. 
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Tabela 31. Przewidywane grupy odpadów w fazie ekspl oatacji przedsi ęwzięcia 

Kod wg 
[katalog 

odpadów] 
Rodzaje odpadów  Proponowany sposób post ępowania 

Ilości 
powstaj ących 

odpadów 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył ączeniem olejów jadalnych oraz 
grup 05, 12 i 19) 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 01* 

Odpady stałe 
z piaskowników i z 
odwadniania olejów 

w separatorach 

Wyznaczone miejsce do magazynowania 
substancji podatnych na migrację wodną 

należy okresowo wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

odzysku lub unieszkodliwiania 

1,0 Mg 

13 05 08* 

Mieszanina odpadów 
z piaskowników i z 
odwadniania olejów 

w separatorach   

Wyznaczone miejsce do magazynowania  
substancji podatnych na migrację wodną 

należy okresowo wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi, gromadzić w szczelnych 
pojemnikach w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

odzysku lub unieszkodliwiania 

1,5 Mg 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wyci erania, materiały filtracyjne 
i ubrania ochronne nieuj ęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

Odpady należy segregować i gromadzić w 
wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

3,0 Mg  

16 Odpady nieuj ęte w innych grupach  
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 

niebezpieczne 
elementy inne niż 

wymienione w 16 02 
09 do 16 02 12 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w szczelnych pojemnikach  w wydzielonym 

miejscu i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

odzysku lub unieszkodliwiania 

0,05 Mg  

16 02 14 
Zużyte urządzenia 

inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 13 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,08 Mg  

16 02 16 

Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń 
inne niż wymienione 

w 16 02 15. Dotyczy tu 
opraw oświetleniowych 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,04 Mg 

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych  

16 81 01*  
Odpady wykazujące 

właściwości 
niebezpieczne  

Odpady należy segregować i gromadzić 
w szczelnych pojemnikach  w wydzielonym 

miejscu i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

odzysku lub unieszkodliwiania 

Nie ma 
możliwości 

oszacowania 
ilości 

zanieczyszczeń 
powstających 
w sytuacjach 
awaryjnych. 
O wielkości 

zanieczyszczenia 
decydować 

będzie: skala 

16 81 02 
Odpady inne niż 

wymienione w 16 82 
01 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w szczelnych pojemnikach  w wydzielonym 

miejscu i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom w celu ich 

odzysku lub unieszkodliwiania 
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awarii i rodzaj 
uwolnionej 

substancji, czas 
podjęcia akcji 
ratowniczej, 
wyposażenie 
służb w środki 
techniczne do 

prowadzenia akcji 
ratowniczej.   

17 Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (wł ączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych)  

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, ceramika) 

17 01 81 Odpady z remontów 
i przebudowy dróg 

Odpady niewykorzystane należy 
segregować i magazynować 

w wydzielonym miejscu i przekazywać 
uprawnionym firmom lub sprzedać 

300 Mg 

19 
Odpady  z instalacji i urz ądzeń słu żących zagospodarowaniu odpadów, 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do cel ów 

przemysłowych 
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 

19 08 02 Zawartość 
piaskowników 

Odpady należy segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu i regularnie 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom 

0,2 Mg  

20 Odpady komunalne ł ącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  
20 02 Odpady z ogrodów i parków  

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji: materiał 
z pielęgnacji zieleni 

Drewno wykorzystywane jest przez 
inwestora, przez nadleśnictwo lub 

oddawane osobom prywatnym. Jeżeli 
drewno zostanie zrąbkowane, 

wykorzystywane jest do ściółkowania 

0,8 Mg  

20 03 Inne odpady komunalne  

20 03 03 Odpady z czyszczenia 
ulic i placów 

Zaleca się magazynowanie odpadu 
a następnie przekazywanie 
wyspecjalizowanym firmom 

0,4 m3 

20 03 04 

Odpady socjalno – 
bytowe (szlamy ze 

zbiorników 
bezodpływowych 

służących do 
gromadzenia 
nieczystości)  

Odpady gromadzone są na placu budowy 
a następnie przekazywane 
wyspecjalizowanym firmom 

0,2 Mg  

*odpady niebezpieczne 

 

Podsumowując, podobnie jak w przypadku fazy budowy, gospodarka odpadami, zgodna 

z obowiązującymi przepisami, ich selektywna zbiórka, wywóz i unieszkodliwianie przez 

specjalistyczne firmy posiadające wymagane zezwolenia na takie prace warunkuje 

wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska. 
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8.9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000 

 Ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 wariantów inwestycyjnych 

projektowanej obwodnicy Brzezin przeprowadzono poniżej zgodnie z wytycznymi UE. 

 

Generalnie, analizę przeprowadzono zgodnie z poniższym schematem: 

 

Ryc. 1. Diagram procedury oceny siedliskowej i jej etapy; źródło „Natura 2000 w ocenach 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”, J. Engel, Warszawa 2009r. 

I. Ocena wstępna: 

W ocenie wstępnej przeanalizowano przede wszystkim odległość analizowanej inwestycji od 

obszarów Natura 2000. Określono czy wystąpi kolizja i czy istnieje zagrożenie pośredniego 

oddziaływania na te obszary. 
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Analizowana inwestycja nie koliduje z obszarami Natura 2000 

Najbliżej położone obszary to: 

• specjalny obszar ochrony siedlisk „Buczyna Janinowska” PLH 100017 występuje na 

północ od planowanego przedsięwzięcia w odległości około 3,3 km, 

• specjalny obszar ochrony siedlisk „Buczyna Gałkowska” PLH 100016 występuje na 

południe od planowanego przedsięwzięcia w odległości około 6,7 km, 

• specjalny obszar ochrony siedlisk „Cyrusowa Wola” PLH 100034 występuje na północ 

od planowanego przedsięwzięcia w odległości około 6,5 km, 

Położenie tych obszarów względem analizowanej inwestycji przedstawiono w rozdziale 3.10 

„Obszary i obiekty prawnie chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym 

obszary Natura 2000” 

Ze względu na: 

• brak kolizji planowanej inwestycji z obszarami Natura 2000, 

• prognozowane niewielkie natężenie ruchu na analizowanej drodze, 

• brak powiązań hydrologicznych, 

• brak ingerencji w główne korytarze ekologiczne, 

• brak jakiegokolwiek wpływu projektowanej obwodnicy na przedmioty ochrony obszarów 

Natura 2000  

nie przewiduje się wystąpienia negatywnego znaczącego oddziaływania w tym zakresie.  

W związku z powy ższym na tym zako ńczono analiz ę oddziaływania na obszary 

Natura 2000.  

8.10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII ORAZ MO ŻLIWEGO 
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Zagro żenia dla środowiska w przypadku powa żnej awarii: 

 Terminem poważnej awarii, określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące 

do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Sytuacje awaryjne zdarzają się sporadycznie, 

ale ich konsekwencje dla środowiska z reguły są znaczące. Na etapie budowy zdarzenia te, 

związane mogą być z awariami pracujących maszyn oraz pojazdów dowożących materiały 

na plac budowy. W takich sytuacjach mogą nastąpić emisje zanieczyszczeń do środowiska, 

polegające na przenikaniu węglowodorów ropopochodnych lub kwasów akumulatorowych 

do środowiska gruntowo - wodnego oraz emisji substancji zanieczyszczających 
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do powietrza. Dużym zagrożeniem jest możliwość pożaru, zwłaszcza, że w rejonie 

analizowanej inwestycji występują duże kompleksy leśne.  

W przypadku wystąpienia poważnej awarii najważniejsze jest podjęcie odpowiednich działań 

w tym szybkie powiadomienie odpowiednich służb takich jak: służby medyczne, służby 

drogowe, jednostki ratowniczo - gaśnicze, policja. Istotne jest ponadto współdziałanie 

z lokalnymi organami władzy. Ze względu na często nieodwracalne konsekwencje 

wystąpienia poważnej awarii podstawowym działaniem jest działanie prewencyjne. Dlatego 

też poniżej wskazano szereg działań, które zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii.  

• Konieczna jest właściwa organizacja robót, 

• Należy używać sprawnego sprzętu budowlanego, 

• Przewóz materiałów niebezpiecznych powinien odbywać się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a szczególności z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. 

o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367; 

z późniejszymi zmianami), 

• oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

Znaczące zagrożenia środowiska związane z eksploatacją dróg mogą zaistnieć na skutek 

poważnych awarii lub wypadków z udziałem pojazdów przewożących substancje 

niebezpieczne.  

W wyniku takich katastrof komunikacyjnych może między innymi nastąpić rozlanie się 

substancji niebezpiecznych np. substancji zawierających węglowodory, stwarzających 

zagrożenie dla środowiska glebowo - wodnego. Na wielkość zagrożenia wpływają różne 

czynniki takie jak: ilość uwolnionej substancji, długość czasu uwolnienia, stan fizyczny 

uwolnionej substancji oraz jej toksyczność, a także czynniki lokalne, związane z warunkami 

topograficznymi i meteorologicznymi, z lokalizacją terenów zamieszkałych, wrażliwością 

poszczególnych komponentów środowiska, przygotowaniem do reagowania w sytuacji 

zagrożenia. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zagrożeń mogących powstać w wyniku 

katastrof na przedmiotowej drodze w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. 

WODY 

Środowisku wodnemu zagrażają przede wszystkim wypadki samochodowe, w wyniku 

których następuje: uszkodzenie zbiorników paliwa własnego pojazdów, uszkodzenie cystern 

do przewozu paliwa bądź produktów ropopochodnych, uszkodzenie cystern pojazdów 

przewożących substancje toksyczne lub niebezpieczne. Największe zagrożenie występuje 

na odcinkach, gdzie na podstawie analizy hydrogeologicznej stwierdzono wysoki stopień 

zagrożenia wód podziemnych. W momencie wystąpienia poważnej awarii najistotniejsze jest 

podjęcie odpowiednich, natychmiastowych działań ratowniczych, a przede wszystkim 
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powiadomienie odpowiednich służb takich jak: służby medyczne, służby drogowe, jednostki 

ratowniczo - gaśnicze, policja.  

Dzięki tym zabezpieczeniom znacznie zostaną zminimalizowane skutki ewentualnych 

zdarzeń niebezpiecznych – poważnych awarii.  

POWIETRZE 

Wypadki samochodowe mogą być również przyczyną przedostawania się do powietrza 

substancji szkodliwych w wysokich stężeniach. Są to najczęściej produkty niepełnego 

spalania i inne substancje powstające podczas pożarów i eksplozji oraz w wyniku parowania 

substancji wyciekających z uszkodzonych cystern. Przedostające się do atmosfery 

zanieczyszczenia stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierząt i roślin, ale przede wszystkim 

mogą pogorszyć stan zdrowia ludzi. Ponadto, zanieczyszczenia te bardzo szybko mogą być 

przenoszone na znaczne odległości i są bardzo trudne do wyeliminowania. Buforem dla tych 

zanieczyszczeń będą tereny leśne sąsiadujące z inwestycją oraz w mniejszym stopniu nowe 

nasadzenia zieleni na pozostałych terenach. 

Podobnie jak na etapie budowy, w momencie wystąpienia poważnej awarii najistotniejsze 

jest podjęcie odpowiednich, natychmiastowych działań ratowniczych, a przede wszystkim 

powiadomienie odpowiednich służb takich jak: służby medyczne, służby drogowe, jednostki 

ratowniczo - gaśnicze, policja.  

GLEBY  

Wszystkie elementy środowiska naturalnego są ze sobą powiązane określonymi 

zależnościami, zanieczyszczenie jednego z nich często powoduje degradacje innych 

elementów. Dlatego też można stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza i środowiska 

wodnego może przyczynić się do zmiany jakości gleb. 

ŚWIAT OŻYWIONY 

W wyniku wypadków na drodze może dojść do śmierci bądź zranienia ludzi i zwierząt, 

a także obumarcia roślin, znajdujących się w pobliżu drogi. Wskutek migracji dużego ładunku 

zanieczyszczeń skażeniu mogą ulec – w zależności od lokalnych warunków 

hydrogeologicznych – obszary położone w większej odległości od drogi. 

ZAGROŻENIE DLA LUDNOŚCI 

Newralgicznymi odcinkami ze względu na skutki poważnej awarii są tereny zabudowy 

mieszkaniowej. W przypadku wydostania się substancji niebezpiecznych ze środków 

transportujących, ludność może być narażona na ich oddziaływanie, np. ulatniające się 

opary, toksyczne produkty spalania substancji niebezpiecznych (w przypadku wystąpienia 

pożaru), itp.  

 

 
 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

226 

Ocena prawdopodobie ństwa wyst ąpienia powa żnej awarii: 

 Metodyka określenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii została 

przedstawiona w rozdziale 9.6. 

Poniżej przedstawiono zestawienie wskaźników przyjętych dla poszczególnych scenariuszy 

prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii. Na podstawie tych wskaźników obliczono 

wartości prawdopodobieństwa dla poszczególnych scenariuszy wystąpienia poważnej awarii 

dla wszystkich wariantów inwestycyjnych i dla wariantu „zero”.  

Do analizy wzięto odcinki o najwyższym natężeniu ruchu na rok 2025 r.  

Następnie dokonano porównania poszczególnych wariantów poprzez określenie stopnia 

redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii w stosunku do wariantu 

bezinwestycyjnego. Poniżej przedstawiono tabele z uzyskanymi wynikami. 
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Tabela 2. Wska źniki przyj ęte do wyznaczania prawdopodobie ństwa wypadku transportowego o powa żnych skutkach dla społecze ństwa i środowiska dla wariantów inwestycyjnych i wariantu z ero 
Wskaźnik Jednostka Droga DK-72 obwodnica Brzezin - 2025 rok 

Nazwa odcinka − WARIANT "0" WARIANT IV/IVA WARIANT V WARIANT VI WARIANT VII 

TJM (natężenie ruch drogowego) poj./d 12 300 8 000 9 100 7 500 9 900 
ASV (udział pojazdów ciężkich) − 0.09 0.1 0.11 0.11 0.1 

UR (częstość wypadków w transporcie ciężkim) (pojazd*km)-1 0.0000021 0.0000012 0.0000012 0.0000012 0.0000012 

AGS (udział pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w 
całkowitej liczbie pojazdów ciężkich) 

− 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 

ASK 

wpływ na ludzi 

pożar  − 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

wybuch − 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

uwolnienie sub. 
toksycznej  − 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

wpływ na wody podziemne 
i powierzchniowe  

uwolnienie 
węglowodorów − 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

− 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

ARS 

wpływ na ludzi 

pożar  − 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
wybuch − 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

uwolnienie sub. 
toksycznej  

− 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

wpływ na wody podziemne 
i powierzchniowe  

uwolnienie 
węglowodorów 

− 1 1 1 1 1 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

− 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

RFZ 

wpływ na ludzi  

pożar  − 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

wybuch − 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

uwolnienie sub. 
toksycznej  

− 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

wpływ na wody podziemne  

uwolnienie 
węglowodorów − 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

− 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

wpływ na bieżące wody 
powierzchniowe 

uwolnienie 
węglowodorów 

− 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

− 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

wpływ na stojące wody 
powierzchniowe  

uwolnienie 
węglowodorów − − − − − − 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

− 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 

ASS wpływ na ludzi  
gęstość zaludnienia w 

strefie bliskiej  
miesz/km2 <2 000 <2 000 <2 000 <2 000 <2 000 
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gęstość zaludnienia na 
obszarze odległym  miesz/km2 <5 000 <5 000 <5 000 <5 000 <5 000 

pożar  − 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
wybuch  − 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

uwolnienie substancji 
toksycznej  − 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

wpływ na wody podziemne  

przepuszczalność 
gleby 

− średnia średnia średnia średnia średnia 

warstwy 
piezometryczne  

m 2 - 10m 2 - 10m 2 - 10m 2 - 10m 2 - 10m 

odległość pomiędzy 
obszarem chronionym 

a drogą  
m < 50 m < 50 m < 50 m < 50 m < 50 m 

uwolnienie 
węglowodorów 

− 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

− 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

wody powierzchniowe 
bieżące  

odległość wód 
powierzchniowych 

bieżących od szlaków 
komunikacyjnych  

m < 50 m < 50 m < 50 m < 50 m < 50 m 

przepływ [m3/s] 10 - 75 10 - 75 10 - 75 10 - 75 10 - 75 

infiltracja − bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji 

uwolnienie 
węglowodorów − 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   

płynącej 

− 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

wody powierzchniowe 
stojące  

odległość wód 
powierzchniowych 

bieżących od szlaków 
komunikacyjnych  

m < 50 m  < 50 m  < 50 m  < 50 m  < 50 m  

infiltracja − bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji bez wyraźnej infiltracji 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody   
w odniesieniu do wód 

stojących 

− 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
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Tabela 3. Zestawienie scenariuszy prawdopodobie ństwa wyst ąpienia powa żnej awarii dla poszczególnych wariantów inwestycyjny ch oraz dla wariantu zero, Hs [(km*rok) -1] 

Wariant  WARIANT "0" WARIANT IV/IVA WARIANT V WARIANT  VI WARIANT VII 

Zagrożenie zdrowia i 
życa ludzi  

Pożar (benzyna) 0.00000038 0.00000016 0.00000020 0.00000016 0.00000019 

Wybuch (propan) 0.00000012 0.00000005 0.00000006 0.00000005 0.00000006 

Uwolnienie substancji 
toksycznej (chlor) 0.00000004 0.00000001 0.00000002 0.00000002 0.00000002 

Zagrożenie wód 
podziemnych 

Uwolnienie węglowodorów 
(olej opałowy) 0.00000950 0.00000392 0.00000491 0.00000405 0.00000486 

Uwolnienia cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wód 
(tetrachloroetylen)  

0.00000380 0.00000157 0.00000196 0.00000162 0.00000194 

Zagrożenie wód 
powierzchniowych 

bieżących  

Uwolnienie węglowodorów 
(olej opałowy) 

0.00007603 0.00003140 0.00003928 0.00003238 0.00003885 

Uwolnienia cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wód 
(tetrachloroetylen) 

0.00000760 0.00000314 0.00000393 0.00000324 0.00000389 

Zagrożenie wód 
powierzchniowych 

stojących  

Uwolnienia cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wód 
(tetrachloroetylen) 

0.00000024 0.00000010 0.00000012 0.00000010 0.00000012 

SUMA 0.00009771 0.00004035 0.00005049 0.00004161 0.00004993 
redukcja w stosunku do wariantu zero [%] 

 
59 48 57 49 
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Wnioski: 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że prawdopodobieństwo wstąpienia poważnej awarii dla 

wariantu inwestycyjnego w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest nieznaczne. 

Ponadto, w przypadku analizowanego odcinka istniejącej drogi krajowej nr 72, dla którego 

w wariancie zero ryzyko wypadku jest największe (Hs=0.00009771 (km*rok)-1), po realizacji 

inwestycji zostanie ono zmniejszone, w zależności od wariantu - o 48-59%.  

■ Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na położenie geograficzne planowanego przedsięwzięcia (środkowa część 

Polski, w znacznym oddaleniu od granic, około 265 km od granicy wschodniej), a także 

rodzaj i charakter określonych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i krajobraz 

występujących w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje si ę 

możliwo ści wyst ąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko omawianych 

wariantów projektowanej obwodnicy. 

8.11. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA 
DOBRA MATERIALNE  

FAZA REALIZACJI  

 Na etapie realizacji planowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 wpływ 

na dobra materialne może być związany z rozbiórką obiektów, w szczególności pełniących 

funkcję gospodarczą. 

Na etapie budowy mogą wystąpić, również czasowe utrudnienia związane z dostępem do 

terenów położonych bezpośrednio przy projektowanej obwodnicy, które w dużej mierze będą 

zależały od przewidzianej na tym etapie organizacji ruchu.  

FAZA EKSPLOATACJI  

 Na etapie eksploatacji planowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 mogą 

wystąpić oddziaływania wynikające z ograniczenia dostępności terenów położonych 

bezpośrednio przy projektowanej obwodnicy. Oddziaływanie to będzie istotne w odniesieniu 

do występujących podmiotów gospodarczych takich jak min: firmy usługowe, stacje 

benzynowe, motele lub hotele. Pogorszyć się może dostęp do tych obiektów, co będzie 

wpływało również na dalsze bytowanie tych obiektów. 

W przypadku istniejącej drogi krajowej nr 72, na skutek realizacji obwodnicy Brzezin, również 

wystąpić może negatywny wpływ w zakresie funkcjonowania występujących podmiotów 

gospodarczych. Pomimo braku ograniczenia dostępności do występujących obiektów 

gospodarczych znacznie zmniejszy się natężenie ruchu na tej drodze, w zasadzie 

ograniczone zostanie jedynie do ruchu lokalnego. 

Funkcjonowanie projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 72 może mieć również 

wpływ na wzrost lub spadek wartości gruntów sąsiadujących z obwodnicą, spowodować 
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może stymulację lub spowolnienie gospodarcze terenów przyległych do obwodnicy. W chwili 

obecnej nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy nowa droga tj. obwodnica Brzezin 

w ciągu drogi krajowej nr 72 spowoduje aktywizację terenów sąsiednich. Niewątpliwie 

dostępność do tych terenów bezpośrednio z obwodnicy zostanie ograniczona. Pozytywnym 

skutkiem planowanego przedsięwzięcia będzie natomiast znacznie lepsze skomunikowanie 

całej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz bardzo dobre skomunikowanie 

terenów wokół węzłów. 

8.12. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA 
W ZAKRESIE PRZEBUDOWY LINII WYSOKIEGO NAPI ĘCIA 

 W związku z projektowaną budową obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 

przewiduje się usunięcie kolizji z linią wysokiego napięcia 2x400kV. Z uwagi na wczesny 

etap projektowania nie jest możliwym określenie wysokości słupów i minimalnego zwisu 

przewodu. Zakres prac obejmuje ustawienie nowych słupów wraz z fundamentami 

i uziemieniami, montaż nowej izolacji, przewodów roboczych oraz odgromowych, a także 

demontaż zbędnych elementów po przebudowie linii energetycznych. 

Zestawienie kolizji z infrastrukturą techniczną znajduje się w rozdziale 2.2. 

Dokonanie oceny oddziaływania na środowisko skutków planowanej przebudowy krótkiego 

odcinka linii napowietrznej 2x400 kV wymaga w pierwszym rzędzie ustalenia czynników 

fizycznych i chemicznych wytwarzanych (emitowanych) przez tego rodzaju instalację lub 

wytwarzanych w związku z jej istnieniem. Ich zidentyfikowanie stwarza podstawę do oceny 

potencjalnego zagrożenia przez analizowane odcinki linii napowietrznych dla ludzi, zwierząt, 

roślin, wody i powietrza oraz dóbr materialnych. Najistotniejsze w tym względzie wydają się 

problemy związane z ewentualnym pogorszeniem warunków zdrowotnych lub użytkowych, 

związanych z eksploatacją przebudowanych odcinków linii. 

Poza zagrożeniami wynikającymi z sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić podczas 

eksploatacji linii i dostatecznym zabezpieczeniem przed ich skutkami w postaci ustanowienia 

strefy zbliżenia lub skrzyżowania, zdefiniowanej w normie Polska Norma PN-E-05100-

1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa. Linie napowietrzne 

z przewodami gołymi, pracująca linia elektroenergetyczna będzie źródłem powstawania: 

• pola elektrycznego, 

• pola magnetycznego, 

• hałasu, 

• zakłóceń radioelektrycznych, 

tj. czynników fizycznych, objętych oceną ich oddziaływania na środowisko, w tym przede 

wszystkim na ludzi, którzy po przebudowie linii mogą zamieszkiwać lub przebywać w jej 

sąsiedztwie. Z uwagi na fakt braku szczegółowych informacji na temat wysokości słupów, 
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minimalnego zwisu przewodów w obliczeniach przyjęto minimalne wymagania względem 

wysokości przewodu, a tym samym najbardziej niekorzystną sytuację. Wymienione czynniki 

oddziałujące na środowisko, mogą w niektórych sytuacjach powodować pogorszenie stanu 

środowiska. Oznacza to, że czynniki te mogą w pewnych warunkach oddziaływać w sposób 

niekorzystny, a przy odpowiednio dużym ich poziomie, większym jednak niż rejestrowane 

w pobliżu linii napowietrznych - mogą być uciążliwe lub nawet szkodliwe dla organizmów 

żywych, w tym przede wszystkim dla organizmu człowieka. Przy skrajnie dużych poziomach 

wspomnianych czynników, przekraczających wielokrotnie poziomy obserwowane 

w przypadku podobnego typu linii, mogą one także wpływać w sposób niekorzystny na inne 

elementy ekosystemu np. na rośliny czy zwierzęta. W związku z tym, że całkowite 

wyeliminowanie czy też znaczne ograniczenie poziomów tych czynników nie jest możliwe lub 

pociąga za sobą znaczne koszty, w wielu krajach, w tym także i w Polsce, opracowane 

zostały przepisy, które w formie aktów prawnych, zaleceń bądź norm, wyróżniają obszary 

ochronne w otoczeniu tego rodzaju obiektów budowlanych (linii elektroenergetycznych). 

W krajowej nomenklaturze legislacyjnej przez wiele lat były to tzw. strefy ochronne, 

natomiast w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska są to tworzone w uzasadnionych 

przypadkach m.in. dla inwestycji radiokomunikacyjnych i elektroenergetycznych - obszary 

ograniczonego użytkowania. Prowadzona od ponad pięćdziesięciu lat eksploatacja wielu linii 

napowietrznych wysokiego napięcia wskazuje, że ich uciążliwe oddziaływanie na środowisko 

nie mieści się zazwyczaj w granicach terenu, dla którego jednostka organizacyjna (właściciel 

i użytkownik linii) posiada tytuł prawny. Wynika to z faktu, że właściciel, a zarazem 

użytkownik linii nie posiada najczęściej tytułu prawnego do terenu znajdującego się pod linią, 

a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zwykle posiada on jedynie tytuł prawny do terenu - 

miejsca lokalizacji słupów liniowych. Jeśli zatem pracująca linia elektroenergetyczna jest 

źródłem uciążliwości dla środowiska, to niewątpliwie niekorzystne jej oddziaływanie może 

także występować na terenie (np. pod linią), do którego właściciel (użytkownik) linii nie ma 

tytułu prawnego. Zagadnienie to zostało szerzej przeanalizowane i przedstawione poniżej. 

■ Pole elektryczne i magnetyczne 

Zagadnienia dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi 

obiektów wytwarzających pole elektromagnetyczne nie są problemami nowymi. Od wielu 

bowiem lat intensywne badania nad wpływem pól elektromagnetycznych na środowisko 

prowadzi wiele placówek naukowo - badawczych na całym świecie. Wynika to z faktu, że 

mechanizmy oddziaływania obu składowych pola elektromagnetycznego na poszczególne 

elementy ekosystemu, w szczególności na organizm człowieka, nie zostały jak dotąd 

dostatecznie rozpoznane, a wiedza o nich jest jeszcze w wielu przypadkach niedostateczna. 

W związku z tym do ustaleń aktualnie obowiązujących przepisów czy zaleceń 
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proponowanych do stosowania w różnych krajach, a w szczególności do przyjmowanych 

wartości dopuszczalnych, należy odnosić się z rozwagą, mając na uwadze fakt, że przy ich 

opracowywaniu nie dysponowano pełną wiedzą o mechanizmach oddziaływania czynników 

elektromagnetycznych z materią biologiczną. Fakt ten był też jednym z powodów, dla których 

przy ustalaniu wartości dopuszczalnych natężeń pól, w tym obu składowych pola 

elektromagnetycznego (elektrycznej i magnetycznej), wytwarzanego w otoczeniu linii 

wysokiego napięcia, zarówno w przepisach zagranicznych, jak też w unormowaniach 

krajowych, uwzględniono pewien margines bezpieczeństwa. Trzeba jednak podkreślić, że 

pomimo przyjęcia w przepisach różnych krajów wartości dopuszczalnych, szczególnie dla pól 

magnetycznych, na stosunkowo dużym poziomie, to ostrożność w podejściu do tego 

zagadnienia przemawia za taką lokalizacją linii elektroenergetycznych, by w miarę 

możliwości, unikać bliskiego sąsiedztwa obszarów zabudowy, szczególnie mieszkalnej. 

Z punktu widzenia problemów ochrony środowiska najistotniejsze jest sprawdzenie, czy pole 

elektromagnetyczne wytwarzane przez przebudowane fragmenty linii nie spowoduje 

przekroczenia standardów jakości środowiska, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami). Nie mniej istotne jest ustalenie szerokości obszaru pod linią (w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie), w którym natężenie pola elektrycznego może przekroczyć wartość 

dopuszczalną ustaloną w obowiązujących przepisach. Standardy jakości środowiska 

w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, wytwarzanych m.in. przez linie i stacje 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia, sprecyzowano w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. nr 192 poz. 1883), które określa dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku, a także podaje sposoby sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu (załącznik nr 1 do 

rozporządzenia), dopuszczalny w środowisku poziom pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości 

granicznej: 

• natężenia pola elektrycznego (E) - 10 kV/m, 

• natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m. 

Uznaje się zatem, podobnie jak stanowią to ustalenia przepisów obowiązujących w innych 

krajach, że pola o podanych wyżej poziomach (a także o poziomach niższych) nie oddziałują 

niekorzystnie na żaden z elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, wodę i powietrze) w tym 

na ludzi, nie wykazując przy tym żadnego działania kumulacyjnego i synergicznego. 

Przywoływany akt prawny zawiera jednak dwa istotne ograniczenia dotyczące wyżej 

wymienionych wartości dopuszczalnych. Jedno z nich odnosi się bezpośrednio do pola 
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elektrycznego (składowej elektrycznej E pola elektromagnetycznego) o częstotliwości 50 Hz. 

Stanowi ono, że na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa 

elektryczna (E) pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać 

wartości 1 kV/m. Drugie ograniczenie dotyczące stosowalności wartości granicznych dla pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz (E = 10 kV/m i H = 60 A/m) ma charakter 

bardziej uniwersalny i odnosi się do całego zakresu elektromagnetycznego promieniowania 

niejonizującego (do częstotliwości 300 GHz). Stanowi ono, że dopuszczalnych poziomów 

pola elektromagnetycznego (dla częstotliwości 50 Hz E = 10 kV/m i H = 60 A/m) nie stosuje 

się w miejscach niedostępnych dla ludzi. Zatem w kontekście zapisów zawartych w obu 

aktach prawnych tj. ustawie Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra 

Środowiska, podstawową kwestią jest pytanie: czy w otoczeniu przebudowanego odcinka 

400 kV, w miejscach dostępnych dla ludzi, wystąpi pole elektryczne i magnetyczne, którego 

poziomy przekroczą wartości dopuszczalne określone w ww. rozporządzeniu.  

W przypadku analizowanych w niniejszym opracowaniu linii napowietrznych, zarówno 

obecnie eksploatowanych, jak i po dokonaniu ich przebudowy, czynnikiem mogącym 

powodować pewne uciążliwości dla środowiska (ludzi) jest pole elektromagnetyczne 

wytwarzane przez przewody linii w czasie ich eksploatacji. Pole to charakteryzowane jest 

przez dwie składowe: elektryczną (E) i magnetyczną (H), które w przestrzeni otaczającej linię 

są od siebie wzajemnie niezależne i w związku z tym można je wyznaczać oddzielnie 

w procesie obliczeń. 

■ Wyznaczanie rozkładu nat ężenia pola elektrycznego i magnetycznego 

w sąsiedztwie przebudowywanego prz ęsła linii 400kV 

W przypadku linii projektowanych lub modernizowanych, a także istniejących rozkład 

natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, w tym maksymalną wartość każdej ze 

składowych pola, wyznacza się metodami obliczeniowymi. W ten sam sposób określa się 

szerokość obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego może przekroczyć 

wartość dopuszczalną dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (1 kV/m). 

Zgodnie z zasadą superpozycji wypadkowe (całkowite) pole elektryczne (lub magnetyczne) 

w dowolnym punkcie przestrzeni otaczającej przewody linii napowietrznej jest sumą 

wektorową pól pochodzących od wszystkich przewodów linii. Chcąc wyznaczyć pole 

elektryczne wytworzone przez ciała naładowane, które znajdują się w środowisku 

niejednorodnym, np. w pobliżu ziemi, stosuje się metodę odbicia lustrzanego. W metodzie tej 

środowisko niejednorodne o różnych przenikalnościach elektrycznych, w których 

umieszczone są ciała naładowane, można zastąpić środowiskiem jednorodnym, 

wprowadzając odpowiednie ładunki fikcyjne. Przy wprowadzaniu ładunków fikcyjnych musi 

być spełniony warunek równości składowych stycznych wektora natężenia pola 
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elektrycznego i składowych normalnych wektora indukcji elektrycznej na granicy dwóch 

środowisk. W większości programów opartych na metodzie superpozycji i odbicia 

lustrzanego korzysta się również z założenia upraszczającego, zgodnie z którym każdy 

przewód linii rozpięty pomiędzy słupami modeluje się prostoliniowym, nieskończenie długim 

przewodem, o średnicy charakterystycznej dla określonego typu przewodu rzeczywistego. 

Do obliczeń rozkładu E lub H, które najczęściej prowadzi się w przekroju prostopadłym do 

osi linii, przyjmuje się zawsze rzeczywiste odległości przewodów fazowych nad ziemią, przy 

czym przy wyznaczaniu wartości maksymalnych (Emax i Hmax), do obliczeń przyjmuje się 

najmniejszą dopuszczalną odległość przewodów od ziemi w analizowanym przęśle. 

ROZKŁAD NAT ĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W S ĄSIEDZTWIE PLANOWANEJ DO PRZEBUDOWY 

LINII NAPOWIETRZNEJ  

Analiza zależności teoretycznych determinujących algorytm obliczeniowy wskazuje, że na 

wartość maksymalną oraz rozkład natężenia pola elektrycznego (E) w otoczeniu linii 

napowietrznej wpływają głównie następujące jej parametry: 

• napięcie robocze poszczególnych torów linii, 

• odległość od ziemi przewodów fazowych, 

• odstępy między przewodami fazowymi, 

• układ przewodów fazowych w liniach wielotorowych. 

Inne elementy konstrukcyjne linii mają mniejszy wpływ na rozkład natężenia pola 

elektrycznego. Ponadto, na rozkład natężenia pola elektrycznego w pobliżu linii wpływają 

elementy otoczenia położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie - takie jak drzewa (las), 

zabudowania itp., a określenie wpływu tych elementów na rozkład pola jest na ogół możliwe 

jedynie na podstawie pomiarów. Przy ustalonej wartości napięcia roboczego, natężenie pola 

elektrycznego w jej otoczeniu zależy przede wszystkim od odległości przewody fazowe - 

ziemia. Natężenie pola rośnie wraz ze zmniejszaniem się tej odległości, a największą 

wartość uzyskuje w przekroju linii, w którym odległość przewodów fazowych od ziemi jest 

najmniejsza, zazwyczaj w środku przęsła. 

W omawianym przypadku analizowano linię wysokiego napięcia 400 kV dwutorową, 

hmin= 7,67 m. Minimalny zwis przewodu obliczono na podstawie Polska Norma PN-E-05100-

1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa. Linie napowietrzne 

z przewodami gołymi zgodnie ze wzorem:  

][
150

5min mH
µ+=

 

gdzie: 

µ – wartość napięcia wyznaczona w kV 
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Podany wzór dotyczy terenów otwartych; na terenach leśnych czy kolizjach z inną 

infrastrukturą jak drogi wartość Hmin jest odpowiednio większa, a więc zasięg negatywnego 

oddziaływania jest mniejszy. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń w postaci rozkładów natężenia pola elektrycznego na 

wysokości 2,0 m npt. (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia) w przekroju poprzecznym 

analizowanego fragmentu linii napowietrznej, w funkcji odległości od osi każdej z linii 

zaprezentowano na poniższym rysunku. 

Obliczenia, które przeprowadzono dla maksymalnego dopuszczalnego napięcia roboczego 

linii Urdop = 445 kV dla linii 400 kV i największego możliwego zwisu przewodów wskazują, 

że aktualnie pod analizowanymi fragmentami linii napowietrznych natężenie pola 

elektrycznego przekroczy wartość 10 kV/m i wyniesie Emax = 10,55 kV/m pod linią (rys. 27).  

Aby w sąsiedztwie analizowanego odcinka linii wartość dopuszczalna ustalona w przepisach 

dla miejsc dostępnych dla ludzi (10 kV/m) nie przekraczała wartości 10 kV/m, wysokość 

zawieszenia przewodów roboczych linii nad terenem w najbardziej niekorzystnych ze 

środowiskowego punktu widzenia warunkach pracy linii musi wynosić co najmniej hmin=8m 

tj. o 0,33 m więcej niż wynosi odległość Hmin wyznaczona wg wzoru (1) (rys. 28).  

Z punktu widzenia oddziaływania pola elektrycznego na środowisko, istotne znaczenie ma 

także wyznaczenie szerokości pasa terenu pod analizowanymi fragmentami linii, w którym 

natężenie pola elektrycznego może (w dowolnych warunkach pracy linii) przekroczyć 1 kV/m, 

tj. ustaloną w przepisach wartość dopuszczalną na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową. Należy bowiem pamiętać, że na terenach, na których natężenie pola 

elektrycznego przekracza wspomnianą wartość dopuszczalną (1 kV/m) obowiązuje zakaz 

realizacji zabudowy mieszkaniowej. W sytuacji, kiedy inwestor przedsięwzięcia nie 

dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do terenu, na którym natężenie pola 

elektrycznego wytwarzanego przez pracującą linię może przekroczyć wartość 1 kV/m, 

a teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową (w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach 

zabudowy) konieczne może stać się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, 

o którym mowa w art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
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Rys. 27. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E dla możliwie najszerszego 

oddziaływania. Linia 400 kV 2 tory najniżej zawieszony przewód h=7,67m wg wzoru (1).  
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Rys. 28. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E dla możliwie najszerszego 
oddziaływania. Linia 400 kV 2 tory najniżej zawieszony przewód h=8,0m 

 

Analizy przeprowadzone dla niniejszego raportu wskazują, że obszary, w których natężenie 

pola elektrycznego przekracza wartość 1 kV/m, występują 21,8 m po obu stronach słupa dla 

dwutorowej linii 400 kV, łącznie 43,6 m 

 

Należy zwrócić uwagę, że aktualnie obszary, w których natężenie pola elektrycznego może 

(w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii) przekroczyć wartość dopuszczalną 

1 kV/m nie są zaliczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

W związku z tym stwierdzić należy, że w chwili obecnej na terenach leżących pod 

fragmentami analizowanych linii nie są przekroczone standardy jakości środowiska ustalone 

dla pola elektrycznego w rozporządzeniu. 
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ROZKŁAD NAT ĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO W SĄSIEDZTWIE PLANOWANEJ DO PRZEBUDOWY 

LINII NAPOWIETRZNEJ . 

Od pewnego czasu w polskich przepisach dotyczących zasad ochrony środowiska przed 

polem elektromagnetycznym, wzorem zaleceń i norm wprowadzonych w kilku krajach Unii 

Europejskiej, obowiązuje ograniczenie dla poziomu składowej magnetycznej pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz występującego w środowisku. Wartość 

maksymalna natężenia pola magnetycznego (Hmax) w bezpośrednim otoczeniu linii, 

wyznaczana zgodnie z przepisami na wysokości 2,0 m nad ziemią (tuż nad głową człowieka 

o przeciętnym wzroście) zależy przede wszystkim od prądu obciążenia linii (I) oraz odległości 

przewodów fazowych od ziemi (h). Największe wartości natężenia pola magnetycznego 

występują przy obciążeniu linii maksymalnym prądem (Imax) i przy najmniejszej odległości 

przewodów fazowych od ziemi.  

Z powodów wyjaśnionych wcześniej do analizy obliczeniowej dla stanu istniejącego (wariant 

bezinwestycyjny) przyjęto identyczne, jak w obliczeniach rozkładu pola elektrycznego, 

przęsła linii przeznaczone do przebudowy, tj.: 

linia wysokiego napięcia 400 kV dwutorowa hmin = 7,67 m 

Wyznaczając rozkłady pola magnetycznego w identycznych przekrojach, jak w przypadku 

pola elektrycznego przyjęto, że maksymalny (dopuszczalny) prąd obciążenia każdej z linii 

wynosi 2x 1220 A =2440A dla 400 kV.  

Obliczenia wskazują, że przy takich założeniach można mieć pewność, że natężenie pola 

magnetycznego pod istniejącym, przeznaczonymi do przebudowy fragmentami linii 400 kV: 

Hmax = 43,71 A/m pod linią 400 kV dwutorową 

Rozkłady natężenia pola magnetycznego H w funkcji odległości od osi linii zaprezentowano 

na rysunku (29). 
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Rys. 29. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H dla możliwie najszerszego 

oddziaływania. Linia 400 kV 2 tory.  
 

Jak już wspomniano, rozkłady natężenia pola magnetycznego zaprezentowane na rysunku 

ilustrują sytuacje najbardziej niekorzystne, gdyż obliczenia przeprowadzono dla 

najmniejszych możliwych w konkretnym przęśle odległości przewody fazowe - ziemia. 

Należy podkreślić, że przy większych odległościach przewodów fazowych od ziemi lub też 

przy mniejszym obciążeniu linii natężenie pola magnetycznego H będzie z pewnością 

mniejsze od zilustrowanego na rysunku.  

 

Analizując rozkłady pola magnetycznego zaprezentowane na rys. 3 nie ulega wątpliwości, że 

w otoczeniu funkcjonującego obecnie i planowanego do przebudowy przęsła rozpatrywanych 

linii napowietrznej, natężenie pola magnetycznego H w żadnym miejscu pod linią (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, na wysokości 2,0 m nad ziemią), nawet przy najbardziej 

niekorzystnych warunkach pracy nie przekroczy wartości dopuszczalnej (60 A/m) ustalonej w 

przepisach dla miejsc dostępnych dla ludzi. 
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■ Oddziaływanie akustyczne. 

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone zostały w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku. Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej 

obowiązują następujące standardy klimatu akustycznego, w zakresie hałasu emitowanego 

przez linie elektroenergetyczne: 

 

Tabela 32. Dopuszczalne poziomy hałasu na obszarach  zaliczonych do kategorii 
terenów obj ętych ochron ą przed hałasem powodowanym przez linie 
elektroenergetyczne - zał ącznik (tabela 2) do rozporz ądzenia Ministra Środowiska. 

 Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

  

LAeq D 
Pora dnia – przedział 

czasu odniesienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
Pora nocy – przedział 

czasu odniesienia równy 
8 godzinom 

 
1 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali, domów opieki 

społecznej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży1) 

 
45 

 
40 

 
 
2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy 
zagrodowej i zamieszkania zbiorowego 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1) 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 

 
 
 

50 

 
 
 

45 

 

Objaśnienia do tabeli 2: 
1)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 

poziom hałasu w porze nocy. 
2)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 

100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową 

z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

PROGNOZOWANY WPŁYW INWESTYCJI NA KLIMAT AKUSTYCZNY  

Należy podkreślić, że hałas emitowany przez linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 

różni się znacznie od hałasu powodowanego przez inne źródła w tym komunikacyjne. Hałas 

napowietrznych linii wysokiego napięcia zdeterminowany jest bowiem zjawiskami ulotowymi, 

których intensywność – przy określonych parametrach linii – zależy przede wszystkim 

od warunków atmosferycznych, których uwzględnienie przy pomiarowej identyfikacji poziomu 

hałasu linii jest niezwykle trudne. Chociaż powszechnie wiadomo, że hałas niektórych linii 

(220 kV i 400 kV) wzrasta w czasie mżawki czy niezbyt obfitych opadach deszczu – co jest 

możliwe do stwierdzenia przy wykonywaniu pomiarów akustycznych w sąsiedztwie linii – 
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to przy intensywnych opadach podstawowym źródłem hałasu mierzonego wokół linii – są 

opady atmosferyczne. Ponieważ nie ma praktycznie żadnych możliwości wyłączenia linii 

w czasie wykonywania pomiarów hałasu, odseparowanie obu oddziaływań akustycznych jest 

w praktyce niemożliwe. 

W krajowej praktyce projektowej, na podstawie wieloletnich badań, opracowano zależności 

pozwalające obliczyć z pewnym przybliżeniem poziom hałasu linii już na etapie 

projektowania. Doświadczenia wskazują, że przewody i ich układy stosowane w krajowych 

liniach przesyłowych mają takie wymiary, że w warunkach dobrej pogody natężenie pola 

elektrycznego na ich powierzchni jest mniejsze niż natężenie, przy którym występuje ulot, 

stanowiący główną przyczynę hałasu. Jakkolwiek występują czasami przypadki powstawania 

ulotu, a w konsekwencji generowania szumów akustycznych, w sytuacjach nadmiernego 

zbliżenia gałęzi drzew do przewodów co powoduje zmianę rozkładu natężenia pola na 

przewodach i w konsekwencji ulot, ale są to źródła hałasu łatwo wykrywalne. Nie mają one 

zresztą większego znaczenia ze względu na swój lokalny charakter. 

Zasadniczym problemem w ocenie poziomu hałasu wytwarzanego przez linie napowietrzne 

są trudności pomiarowe. Często spotykana duża rozbieżność wyników spowodowana jest 

nie tylko różnymi warunkami pogodowymi występującymi w czasie pomiarów lecz wynika 

również z klimatu akustycznego, którego wpływu w sposób jednoznaczny nie można 

uwzględnić. W szczególności trudny do wyeliminowania jest szelest drzew, występujący 

nawet przy lekkim wietrze, którego brzmienie jest zbliżone do szumu pochodzącego od ulotu. 

W prawidłowo zaprojektowanej linii napowietrznej prądu przemiennego podczas dobrych 

warunków atmosferycznych (kiedy przewody są suche) zjawisko ulotu, będące przyczyną 

powstawania hałasu linii, nie występuje, bowiem maksymalne natężenie pola elektrycznego 

na powierzchni przewodów, nawet dla linii o napięciu 400 kV, nie przekracza natężenia 

krytycznego (przy którym zaczyna się ulot), które wynosi ok. 19-20 kV/cm. Jednak podczas 

złej pogody natężenie krytyczne spada do poziomu ok. 10-12 kV/cm, co powoduje, że 

w przypadku linii o napięciu 400 kV (maksymalne natężenie pola na powierzchni przewodów: 

ok. 15-17 kV/cm) powstanie zjawiska intensywnego ulotu – będącego przyczyną hałasu linii. 

 

LINIE 400 KV 

W przypadku napowietrznych linii o napięciu 400 kV zjawisko ulotu występuje w złych 

warunkach atmosferycznych. W konsekwencji linie 400 kV dość rzadko są źródłem hałasu 

o poziomach w istotny sposób przekraczających poziom tła akustycznego. Stwierdzenie to 

znajduje pełne potwierdzenie w licznych opracowaniach relacjonujących wyniki pomiarów 

hałasu przeprowadzonych sąsiedztwie krajowych układów przesyłowych 400 kV. Liczne 

pomiary przeprowadzone wokół eksploatowanych linii 400 kV wskazują, że w odległości 

kilkunastu metrów od linii nawet w najgorszych warunkach pogodowych poziom hałasu 
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wytwarzanego przez te linie nie przekracza wartości 36-46 dB. Należy podkreślić, że przy 

intensywnym deszczu hałas wytwarzany przez linię jest porównywalny z hałasem samych 

opadów już w odległości około 30 m od linii. 

Podsumowując, podczas dobrych warunków atmosferycznych linie 400 kV na ogół nie 

stwarzają uciążliwości akustycznej i w większości przypadków poziom szumów akustycznych 

przez nie wytwarzanych jest porównywalny z poziomem tła środowiska. Poziom hałasu tego 

typu linii waha się w granicach 36 – 38 dB w odległości 15 m od linii, jest więc niższy od 

najbardziej rygorystycznych wymagań ustalonych rozporządzeniem. Lokalnie mogą 

występować duże zróżnicowania poziomów hałasu i niekiedy wzrost poziomu dochodzi do 

46 dB, czego przyczyną najczęściej są lokalne uszkodzenia przewodów lub zabrudzenia 

izolatorów. 

 

ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE  

Oddziaływanie skumulowane linii wysokiego napięcia i projektowanej drogi ogranicza się 

tylko do terenów zlokalizowanych w pobliżu linii 400 kV. Dla pory nocnej sprawdzono, jak 

zaznacza się wpływ oddziaływania skumulowanego w zarezerwowanym pod linię pasie 

technologicznym o szerokości 80 m (po 40 m od osi linii 400 kV).  

Zgodnie ze wzorem i przyjętymi w niniejszym rozdziale założeniami obliczono teoretyczny 

poziom równoważny oddziaływania skumulowanego drogi DK 72 i linii 400 kV: 

( )AeqLAeqD LL
AeqSL 1,01,0 1010lg10 +=  

Gdzie: 

LaeqD – równoważny poziom dźwięku w środowisku pochodzący od drogi, 

LaeqL – równoważny poziom dźwięku w środowisku pochodzący od linii wysokiego napięcia. 

 

W odległości d=15 m od skrzyżowania osi drogi krajowej i osi linii wysokiego napięcia 

oddziaływanie skumulowane hałasu wynosi LaeqS = 65,1 dB (przyjęto maksymalnie 

niekorzystny poziom LaeqL = 46 dB i LaeqD = 65 dB wg wartości szacowanych na podstawie 

obliczeń w raporcie). 

Zasięg oddziaływania linii wysokiego napięcia w odległości 40 m od źródła hałasu spada 

poniżej 40 dB zgodnie ze wzorem: 

a
p

pIr L
r

r
KLL ∆−−= lg20

 

gdzie: 

r  – odległość od źródła hałasu, 
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rp  – odległość od źródła hałasu w miejscu pomiaru, 

K  – poprawka wynikająca z rodzaju gruntu (gleba), 

La  – poprawka wynikająca z tłumienia dźwięków przez powietrze atmosferyczne. 

(przy niewielkich odległościach, przy założeniu minimalnego tłumienia fal 

akustycznych przez powietrze – średnia temperatura w Polsce ok. 8 oC, duża 

wilgotność sprzyjają propagacji fali akustycznej w powietrzu oraz powodują, 

że współczynnik ten może zostać pominięty, gdyż wynosi on znacznie mniej 

niż 0,1 dB). 

Oddziaływania linii wysokiego napięcia 400 kV w odległości 40 m od skrzyżowania osi źródeł 

hałasu na wysokości 4m wynosi LIr = 37,4 dB w. W tej samej odległości oddziaływanie 

skumulowane wynosi LaeqS = 55,1 dB, przy czym przyjęto dla drogi krajowej 72 oddziaływanie 

o poziomie 55 dB. 

Wynika z powyższych kalkulacji, że suma oddziaływań poszczególnych źródeł powoduje 

zwiększenie oddziaływania akustycznego drogi o 0,1 dB co mieści się w błędzie 

obliczeniowym metodyki i można wnioskować, że: 

• oddziaływanie akustyczne linii wysokiego napięcia mieści się w zakresie 

oddziaływania tła akustycznego, 

• oddziaływanie akustyczne linii wysokiego napięcia mieści się w zakresie 

wyznaczonego pasa technologicznego, 

• ma pomijalny wpływ na poziom oddziaływania skumulowanego z droga krajową 

nr 72. 

■ Wpływ inwestycji na gleby, ziemi ę, wody podziemne i powierzchniowe 

FAZA REALIZACJI INWESTYCJI  

Planowane przedsięwzięcie będzie wiązać się z bezpośrednimi skutkami na powierzchni 

ziemi, które należy określić jako negatywne, a które zasadniczo związane będą z wszelkimi 

pracami ziemnymi, zwłaszcza wynikającymi z demontażu i posadowienia nowych słupów 

oraz poruszania się ciężkiego sprzętu mechanicznego.  

Zasadnicze prace ziemne będą ograniczone do miejsca posadowienia nowych słupów, 

niekiedy w pobliżu konstrukcji obecnie eksploatowanych. Projektuje się zastosowanie 

prefabrykowanych fundamentów pod nowe słupy, na potrzeby których konieczne będzie 

wykonanie wykopów o różnej głębokości. Prace ziemne wykonane zostaną metodą 

studniarską przy użyciu koparki czerpakowej, która zapewnia minimalną ingerencję 

w powierzchnię ziemi. W przypadku korzystnych warunków, głębokość prowadzonych prac 

posadowieniowych będzie oczywiście mniejsza, w przypadku natomiast, gdy podłoże będzie 

charakteryzować się słabymi parametrami i wysokim poziomem wód gruntowych, konieczne 
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będzie wykonanie większych miejscowo zmian środowiska gruntowego w celu stabilnego 

posadowienia nowych konstrukcji wsporczych (wbijanie pali na głębność 10 - 12 m).  

Konieczność posadowienia słupów będzie wiązać się z całkowitym usunięciem warstwy 

glebowej (profilu gleby) oraz powierzchniowej warstwy geologicznej. Zmiany te jednak będą 

ograniczone do wykopów fundamentowych, a co za tym idzie będą ściśle ograniczone 

przestrzennie. Będą to więc zmiany punktowe, nie mające większego znaczenia w skali 

środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza dla enklaw roślinności znajdujących się w otoczeniu 

wymienianych słupów. Poza tym nowe słupy zostaną posadowione w niezbyt dużej 

odległości od konstrukcji istniejących (przeznaczonych do demontażu), a co za tym idzie 

w dużym stopniu ziemne prace posadowieniowe będą realizowane w obrębie zbiorowisk 

roślinności, a także gleb, już częściowo przekształconych w związku z wcześniejszą budową 

istniejącej linii.  

Ostateczne zasypanie powstałych wykopów (po demontażu starych słupów) powinno być 

realizowane przy wykorzystaniu gruntu miejscowego. Odpowiednio wykonane zagęszczanie 

i rekultywacja gruntów w rejonie wykonanych fundamentów, niwelujące powierzchnię do 

poziomu przyległego terenu, spowoduje, że nie wystąpią trwałe negatywne skutki 

w odniesieniu do obecnego ukształtowania terenu. Rzeźba terenu po zasypaniu wykopu 

fundamentowego powinna być doprowadzona do stanu istniejącego, co pozwala 

wnioskować, że ten komponent środowiska przyrodniczego nie jest w żadnym stopniu 

zagrożony ze strony planowanego przedsięwzięcia. Można o tym wnioskować pośrednio 

również na podstawie innych istniejących linii napowietrznych, gdzie w rejonach słupów 

rzeźba terenu nie odbiega od rzeźby obszarów przyległych.  

Na przewidywanych do przebudowy odcinkach linii nie będzie wymagane wykonywanie 

wyodrębniających się w rzeźbie trwałych sztucznych form (zagłębienia, nasypy itp.). 

W stosunku do sytuacji obecnej nie przewiduje się wyraźnych zmian rzędnych 

wysokościowych lub też zmiany te będą minimalne, nie odbiegające zasadniczo od sytuacji 

obecnej. Należy również zaznaczyć, że przekształcenia rzeźby należą do zmian 

odwracalnych, gdyż możliwe jest przywrócenie naturalnego ukształtowania powierzchni 

ziemi po okresie funkcjonowania przedsięwzięcia (po zdemontowaniu linii – likwidacja). 

Wielkość przewidywanych zmian rzeźby należy prognozować jako minimalną, nie mającą 

cech negatywnych oddziaływań istotnych.  

W odniesieniu do powierzchniowych utworów geologicznych charakter i wielkość 

projektowanych zmian nie stwarza przesłanek do prognozowania istotnych negatywnych 

przekształceń. Należy przede wszystkim stwierdzić, iż zmiany warunków geologicznych będą 

miały charakter wyłącznie punktowy, ograniczony do miejsca wykonywania wykopów pod 

posadowienie słupów. Pod względem przestrzennym wpływ ten można określić jako 

punktowy, o głębokości zmian do kilku metrów i nie będą to zmiany, które miałyby znaczenie 
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dla funkcjonowania lokalnego środowiska przyrodniczego. Tym samym nie wystąpią istotne 

negatywne oddziaływania w odniesieniu do tego komponentu środowiska przyrodniczego na 

etapie realizacji inwestycji, a wielkość wpływu na miejscowe warunki geologiczne w rejonie 

wymienianego słupa, ocenia się jako pomijalną. 

Potencjalnie większych zmian należy spodziewać się w odniesieniu do środowiska 

glebowego. Wynika to z faktu, iż zmiany gleb obejmą nie tylko bezpośredni obszar wykopu 

pod posadowienie słupa, lecz również będą związane z poruszającymi się w rejonie 

prowadzonych prac maszynami budowlanymi. O ile jednak w pierwszym przypadku dojdzie 

do całkowitej utraty gleb, o tyle poruszanie się maszyn ciężkich może skutkować jedynie 

wpływem na wierzchnią, próchniczą warstwę gleby. Obszar bezpośrednich zmian w rejonie 

prac posadowieniowych będzie zatem większy niż w przypadku zmian powierzchniowej 

warstwy geologicznej. Konieczne będzie bowiem wywiezienie słupów zdemontowanych, 

dostarczanie na miejsce posadowienia słupów nowych i konstrukcji betonowych dla 

wykonania fundamentów, dowiezienie krótkich odcinków przewodów fazowych 

i odgromowych, a także nieunikniona jest praca koparki przy realizacji wykopów pod 

fundamenty.  

Pozytywnym czynnikiem jest w tym przypadku możliwość wykorzystania do transportu 

wyłącznie istniejących w sąsiedztwie dróg, także technologicznych, wykorzystywanych do 

budowy drogi krajowej nr 72, co pozwoli na skuteczną minimalizację bezpośredniego wpływu 

na wierzchnią warstwę gleby. Generalnie jednak należy uznać, że wpływ na glebę związany 

z poruszaniem się pojazdów nie będzie duży, zwłaszcza że w ciągu kilku, czy też kilkunastu 

lat po przebudowaniu linii, wierzchnia warstwa próchnicza zostanie odbudowana. Wniosek 

taki pośrednio wynika z analizy istniejących warunków siedliskowych w ciągu 

eksploatowanych dotychczas analizowanych linii wysokiego napięcia, gdzie sytuacja 

glebowa w rejonach słupów nie odbiega od rzeźby terenów przyległych, co ma szczególne 

znaczenie zwłaszcza w przypadku enklaw łąkowych.  

W konsekwencji należy stwierdzić, iż nie przewiduje się wystąpienia istotnych negatywnych 

zagrożeń w odniesieniu do powierzchni ziemi, w tym komponentów przyrodniczych ją 

budujących tj.: gleby, rzeźby, geologicznych utworów powierzchniowych. Wielkość 

potencjalnych skutków bezpośrednich ocenia się jako minimalną lub małą (w przypadku 

gleby).  

FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI  

Jak stwierdzono już wcześniej okres funkcjonowania przedsięwzięcia, ze względu na jego 

charakter, zasadniczo nie skutkuje zmianami powierzchni ziemi, zarówno mechanicznymi jak 

i chemicznymi. Mogą się one pojawić (bezpośredni wpływ na wierzchnią warstwę gleby) 

jedynie w przypadku powstania uszkodzenia analizowanych (przebudowanych) fragmentów 

linii, kiedy to może zajść konieczność wykorzystania ciężkiego sprzętu mechanicznego do 
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usunięcia awarii. Zagrożenie tego typu należy traktować jako znikomo małe, wręcz 

punktowe, nie mające zauważalnego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 

co wynika przede wszystkim z faktu, że prawdopodobieństwo awarii przebudowanych 

odcinków linii jest znikomo małe.  

■ Działania minimalizuj ące 

Pomimo tego, iż nie stwierdzono, aby realizacja przedsięwzięcia mogła wpłynąć na 

powierzchnię ziemi w stopniu negatywnie istotnym, wskazuje się na celowość zastosowania 

następujących działań łagodzących w tym zakresie: 

• Na potrzeby przejazdów pojazdów wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym należy 

wykorzystać istniejące drogi dojazdowe, w szczególności drogi technologiczne 

wykonane dla obsługi budowy drogi. Zapewni to swobodny dojazd na teren 

prowadzonych prac bez dokonywania dodatkowych zmian siedliskowych; 

• Zasypanie powstałych wykopów fundamentowych powinno być realizowane przy 

wykorzystaniu gruntu miejscowego. Odpowiednio wykonane zagęszczanie 

i kompensacja gruntów, pozwoli zachować rzędne terenu zgodne z gruntami przyległymi, 

a poza tym wyeliminuje możliwość osiadania gruntu w rejonie fundamentów; 

• W każdym przypadku (zamierzonym lub niezamierzonym) uszkodzenia koryt rowów 

i cieków, a także innych elementów rzeźby, np. skarpy, należy po zakończeniu prac 

odpowiednio je ustabilizować i przywrócić im stan istniejący; 

• Podczas realizacji przedsięwzięcia należy na bieżąco kontrolować oraz natychmiast 

usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie 

niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, zapobiegając tym samym 

ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu terenu; 

• Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu deponowania jakichkolwiek odpadów 

powstających w trakcie prac budowlanych na terenach przyległych do obszarów objętych 

takimi pracami. Wszelkie odpady po zakończeniu prac budowlanych powinny zostać 

usunięte. 

Zastosowanie wymienionych powyżej działań eliminujących lub w istotny sposób 

minimalizujących zagrożenia, pozwala stwierdzić, że etap realizacji planowanego 

przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z prawdopodobieństwem powstania istotnych 

negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi, w tym na poszczególne komponenty 

przyrodnicze z nią związane – gleby, rzeźbę, powierzchniowe utwory geologiczne.  

 

■ Podsumowanie 

Oddziaływania, które wystąpią w okresie realizacji przedsięwzięcia, będą miały w niewielkim 

stopniu charakter negatywny. Niekorzystny wpływ na powierzchnię ziemi będzie wynikał 
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z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych, a przede wszystkim robót 

ziemnych niezbędnych dla realizacji posadowienia nowych konstrukcji wsporczych, a także 

poruszania się ciężkiego sprzętu budowlanego. Nie można też wykluczyć ewentualnych 

drobnych awarii maszyn, podczas których może dojść do bezpośredniego zanieczyszczenia 

gruntu olejami i/lub substancjami ropopochodnymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

oddziaływania te będą miały charakter lokalny (ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa 

demontowanych i posadawianych słupów) i należy określić je jako bardzo niewielkie, 

zupełnie nieporównywalne z oddziaływaniem, jakie wystąpi przy pracach budowlanych 

związanych z budową projektowanej drogi krajowej nr 72. 

Jak już wspomniano, potencjalne zagrożenie związane z koniecznością wykonania prac 

budowlanych będzie dotyczyło okresu realizacji przedsięwzięcia i związane będzie 

z bezpośrednimi przekształceniami powierzchni ziemi w związku z wykonywanymi pracami 

przy demontażu, a także posadawianiu i wznoszeniu nowych konstrukcji wsporczych. 

Zmiany przekształcające powierzchnię ziemi w okresie realizacji planowanego 

przedsięwzięcia będą pod względem przestrzennym (obszarowym) bardzo ograniczone, 

w zasadzie wyłącznie do bezpośredniego sąsiedztwa trasy przebudowywanych odcinków 

linii. W konsekwencji, mimo liniowego charakteru przedsięwzięcia, przewidywany negatywny 

wpływ na powierzchnię ziemi będzie znacznie ograniczony, głównie do rejonu posadowienia 

słupów i bezpośredniego ich sąsiedztwa. Pod tym względem zasięg przestrzenny 

przewidywanych zmian będzie małoobszarowy i w zasadzie punktowy (miejscowy).  

Reasumując, należy zaznaczyć, że przekładanie linii wysokiego napięcia nie spowoduje 

negatywnych zmian w obecnie obserwowanym stanie środowiska. Linie wysokiego napięcia 

są istniejącym elementem otoczenia projektowanej drogi, których oddziaływanie jest 

ustalone i niewielkie zmiany ich przebiegu, wymuszone realizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie spowodują zwiększenia oddziaływania na środowisko linii wysokiego 

napięcia. 

Przełożenia innych typów infrastruktury, również nie zwiększą oddziaływania na środowisko. 

W większości ingerencje w sieci gazowe, wodociągowe itp. ograniczy się do terenu pasa 

drogowego, a zakres i skala robót budowlanych będzie pomijalnie mała w odniesieniu do 

wielkości robót wykonywanych w związku z budową analizowanej drogi  

Jak wynika z wcześniej przedstawionych rysunków zasięg negatywnego oddziaływania 

elektromagnetycznego nie będzie sięgał na tereny zamieszkałe. 

Rzeczywiste oddziaływanie przekładanych sieci będzie prawdopodobnie mniejsze, niż 

w założone w niniejszym raporcie. W powyższych analizach założono sytuację najbardziej 

niekorzystną, generującą największe możliwe negatywne oddziaływanie. 
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9. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA, PRZYJ ĘTYCH 
ZAŁOŻEŃ I ROZWIĄZAŃ ORAZ WYKORZYSTANYCH DANYCH, W TYM 
O RUCHU DROGOWYM 

9.1. ZASTOSOWANA METODA PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWANIA PLANO WANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

 Warunki wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi reguluje 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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. z 2014r., poz. 1800). 

Zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej 

terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli 

kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy 

G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów 

o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie 

powinny zawiera ć substancji zanieczyszczaj ących w ilo ściach przekraczaj ących 

100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l w ęglowodorów ropopochodnych. 

Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan wód powierzchniowych i podziemnych 

oparta jest na wykonanych obliczeniach stężeń podstawowych grup zanieczyszczeń 

wywołanych ruchem pojazdów samochodowych i porównaniu wyników z wartościami 

dopuszczalnymi określonymi w ww. rozporządzeniu. 

Podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczenia ścieków opadowych, tj. najbardziej 

zanieczyszczonej części spływu opadowego z dróg jest zawiesina ogólna , z którą związane 

są pozostałe rodzaje zanieczyszczeń. 

Do obliczeń przyjęto metodykę przedstawioną w Załączniku do Zarządzenia Nr 29 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad „Wytyczne prognozowania stężenia 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” 2006r. 

Podstawą opracowania „Wytycznych...”stały się wyniki badań stężeń zawiesiny ogólnej oraz 

substancji ropopochodnych, które zostały przeprowadzone w roku 2005 na sieci dróg 

krajowych w Polsce przez Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Na podstawie „Wytycznych prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów 

ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” w prognozach dla odcinków zamiejskich dróg 

krajowych przy małej wrażliwości terenu i odbiorników można przyjmować, że stężenie 

węglowodorów ropopochodnych jest mniejsze ni ż warto ść dopuszczalna 15 mg/l.  

W przypadku występowania w miejscu wykonywania prognozy wrażliwego terenu lub 

odbiornika należy przyjąć, że zagrożenie i zanieczyszczenie węglowodorami 

ropopochodnymi może nastąpić nawet przy najmniejszym ich stężeniu. Powoduje to 
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konieczność zastosowania odpowiednio skutecznych urządzeń zatrzymujących 

i podczyszczających węglowodory ropopochodne. 

Na podstawie wyników badań dla wylotów kanalizacji różnych typów bez stosowania 

urządzeń podczyszczających uzyskano zależność pomiędzy stężeniem zawiesin ogólnych 

w ściekach z dróg, a natężeniem ruchu. Prognozę stężeń zanieczyszczeń określa poniższy 

wzór: 

  Szo = 0,718 x Q0,529 [mg/l] 

gdzie: 

Szo - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l], 

Q – dobowe natężenie ruchu (SDR) w zakresie od 1000 do 17500 pojazdów/dobę [P/d] 

 

Tabela 4. Wielko ść stężenia zawiesiny ogólnej w zale żności od nat ężenia ruchu 
Natężenie ruchu  

[P/d] 
Stężenie zawiesiny ogólnej  

[mg/l] 
1000 28 
2000 40 
3000 50 
4000 58 
5000 65 
6000 72 
7000 78 
8000 84 
9000 89 
10000 94 
11000 99 
12000 104 
13000 108 
14000 112 
15000 116 
16000 121 
17000 124 

 

Uwzględniając założenia przyjęte przez autorów w/w Wytycznych przyjęto, że obliczone 

stężenie dotyczy wód opadowych spływających z pojedynczej jezdni. Założono zatem, że 

z każdej jezdni spływy opadowe są osobno odprowadzane i oczyszczane.  

 

9.2. ZASTOSOWANA METODA PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWANIA PLANO WANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY  

 Analizę wpływu projektowanych wariantów obwodnicy Brzezin oraz wariantu zero na 

klimat akustyczny przeprowadzono za pomocą programu SoundPlan w wersji 7.0. W tym 

celu stworzono model, w którym: 

• wprowadzono parametry dotyczące projektowanej drogi oraz pozostałych 

uwzględnionych w obliczeniach dróg (współrzędne osi drogi, charakterystyka 

przekroju poprzecznego – ilość jezdni, pasów ruchu, szerokość pasa rozdzielającego 
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jezdnie, szerokość jezdni i poboczy, natężenie i strukturę ruchu, prędkość 

poruszających się pojazdów), 

• wprowadzono charakterystykę terenu inwestycji i przyległego (cyfrowy model terenu, 

elementy ekranujące, pochłaniające lub odbijające fale dźwiękowe usytuowane wokół 

inwestycji – np. budynki, elementy infrastruktury drogowej będące urządzeniami 

ochrony środowiska – ekrany akustyczne), 

• zidentyfikowano tereny i budynki mieszkalne, które mogą być narażone na nadmierny 

hałas pochodzący od projektowanej drogi. 

 

Obliczeń rozprzestrzeniania się dźwięku wokół drogi dokonano za pomocą programu 

SoundPlan. Program ten jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy nr 2002/49/UE w sprawie 

oceny i zarządzania hałasem w środowisku odnośnie metod obliczeniowych. 

Ocenę oddziaływania hałasu na terenach wokół analizowanej drogi przeprowadzono 

przyjmując w zastosowanym modelu obliczeniowym następujące założenia: 

• standard obliczeń emisji źródeł liniowych: NMBP – Routes -96, 

• wskaźniki oceny LAeqD dla pory dnia czas odniesienia T = 16 h (6.00 – 22.00) i  

LAeqN dla pory nocy T = 8 h (22.00 – 6.00), 

• źródła liniowe (odcinki analizowanych dróg), 

• odbicia wielokrotne, 

• stała wysokość siatki obliczeniowej ponad terenem równa 4 m, 

• siatka obliczeniowa o rozmiarze 10 m x 10 m, 

 

Na potrzeby prognoz hałasu do programu SoundPlan wprowadzono szereg danych 

ruchowych z uwzględnieniem natężenia, struktury oraz prędkości poruszających się 

pojazdów. Określono położenie zabudowy w stosunku do źródła hałasu. 

Obliczenia związane z określeniem prognozowanych zasięgów oddziaływania hałasu dla 

całej drogi przeprowadzono z uwzględnieniem wyżej przedstawionych parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz prognozowanym docelowym natężeniem ruchu 

dla 2015 oraz 2025 roku w siatce obliczeniowej zlokalizowanej na wysokości 4 m. 

W celu interpretacji otrzymanych wyników porównano je z dopuszczalnymi poziomami 

hałasu w środowisku określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, 

z późniejszymi zmianami):  
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Tabela 33. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez 
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wył ączeniem hałasu powodowanego przez 
linie elektroenergetyczne oraz starty, l ądowania i przeloty statków powietrznych 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 

8 godzinom 

1 
Strefa ochronna „A” uzdrowiska  

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 

2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży2 

Tereny domów opieki społecznej 
Tereny szpitali w miastach 

61 56 

3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej  
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców3 68 60 
2  - W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 
poziom hałasu w porze nocy 
3  - Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 
100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Ostatecznie przyjęto następujące dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych: 

65 dB w dzień i 56 dB w nocy. 

9.3. ZASTOSOWANA METODA PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWANIA PLANO WANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE  

■ Przyj ęte zało żenia 

 Przy wykonywaniu analizy przyjęto następujące założenia: 

• Drogi modelowane są jako emitory liniowe, których kształt i położenie są zgodne 

z przebiegiem osi dróg (uproszczone z tolerancją 1m). 

• Dla odcinka drogi, dla którego nie występuje kumulacja zanieczyszczeń (tzn. nie 

znajdującego się w pobliżu innych odcinków dróg) wartość stężenia 

zanieczyszczeń zależy głównie od odległości punktu od drogi. 

• Wpływ emitora (drogi) na zanieczyszczenia w punktach znajdujących się dalej niż 

300m może być pominięty. 

• Doba podzielona jest na dwa okresy dzień (16h) i noc (8h). Emisje w tych 

okresach oblicza się na podstawie natężenia ruchu w tych okresach, 

prognozowanego na podstawie generalnego pomiaru ruchu. 

• Jako model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przyjęto model CALINE 3. 
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• Dane geograficzne (współrzędne receptorów) zapisywane są w układzie 

odniesienia „65” (zone II – EPSG:2172), co jest tożsame z układem stosowanym w 

projekcie. 

Ogólny opis stosowanego modelu  

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń użyto oprogramowania OPERAT FB 

firmy PROEKO Sp. z o.o.  

Program obliczeniowy OPERAT FB oblicza stężenia zanieczyszczeń wykorzystując model 

obliczeniowy CALINE3, opracowany przez P. E. Bensona na zlecenie Departamentu 

Transportu Stanu Kalifornia w USA. Model ten został pozytywnie zaopiniowany przez US 

EPA w oparciu o pomiary kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do 

stosowania przy wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model CALINE3 

został zalecony do stosowania przez Ministerstwo Środowiska m.in. we „Wskazówkach 

metodycznych dotyczących modelowania matematycznego w systemie zarządzenia jakością 

powietrza”, wydanych w marcu 2003r. 

CALINE3 jest modelem mikroskalowym, opartym na gaussowskim równaniu dyfuzji 

i stosującym koncepcję strefy mieszania. Model ten uwzględnia turbulencję mechaniczną 

i turbulencję termiczną, spowodowaną przez pojazdy. W modelu tym, droga składa się 

z prostoliniowych odcinków jednorodnych pod względem wysokości, szerokości, wielkości 

emisji, etc. Program dzieli każdy z tych odcinków na szereg elementarnych źródeł liniowych, 

usytuowanych prostopadle do kierunku wiatru. Długość i orientacja elementu jest funkcją 

kąta poszczególnych elementów, obliczonych według wzoru na stężenie zanieczyszczenia 

emitowanego przez źródło liniowe o skończonej długości, prostopadle do kierunku wiatru.  

CALINE3 traktuje obszar znajdujący się bezpośrednio nad drogą jako strefę o jednolitej 

emisji turbulencji. Obszar ten stanowi tzw. strefę mieszania i jest definiowany jako obszar 

nad jezdnią (pasma ruchu bez poboczy) zwiększony o 3 m z każdej strony. W obrębie strefy 

mieszania w warstwie przyziemnej występuje turbulencja mechaniczna, wywołana ruchem 

pojazdów, oraz turbulencja termiczna, spowodowana przez wyrzut gorących spalin. 

Zastosowany model uwzględnia odbicie smugi zanieczyszczeń od podstawy górnej warstwy 

inwersyjnej, oraz pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże. 

W wyniku obliczeń uzyskuje się przestrzenne rozkłady: stężeń średniorocznych, stężeń 

maksymalnych jednogodzinowych i częstości przekraczania dopuszczalnego poziomu 

stężenia maksymalnego dla zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu analizowanego odcinka 

drogi. 

Przebieg analizy 

W ramach niniejszego opracowania analiza przeprowadzona została zgodnie z poniższą 

procedurą: 
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1. Określenie zakresu analizy w tym: 

• Wariantów inwestycji  

• Listy analizowanych substancji  

• Listy wyznaczanych parametrów 

• Horyzontów czasowych analizy  

2. Określenie emitorów liniowych reprezentujących analizowane odcinki dróg 

z uwzględnieniem w szczególności: 

• Kształtu emitora (tj. przebiegu drogi). 

• Natężenia ruchu wyrażonego w liczbie pojazdów na godzinę w okresie nocnym 

i dziennym. 

3. Wyznaczenie wartości emisji substancji będących w zakresie analizy. 

4. Określenie liczby i parametrów wykonywanych obliczeń tj.: 

• Siatki receptorów, dla których wykonywane jest obliczenie, 

• Zbioru emitorów uwzględnianych w obliczeniu, 

• Róży wiatrów, 

• Tła zanieczyszczeń na obszarze obejmowanym przez obliczenie, 

• Rodzaju obszaru: uzdrowiskowy lub zwykły, 

• Wartości dyspozycyjnych. 

5. Wykonanie obliczeń określonych w punkcie 4 za pomocą programu Operat FB. 

6. Analiza wyników obliczeń z poprzedniego punktu polegająca na: 

• Graficznej prezentacji zależności wartości zanieczyszczeń od odległości od 

emitora (osi jezdni). 

• Odczytania maksymalnej odległości, dla której przekraczane są wartości 

dopuszczalne. 

• Analizie maksymalnych wartości analizowanych parametrów. 

• Określeniu (na podstawie wyników obliczeń), czy poza projektowanym terenem 

inwestycji występują przekroczenia wartości dopuszczalnych i konieczna jest 

graficzna prezentacja przebiegu izolinii odpowiadających wartościom 

dopuszczalnym.  

7. Dla wybranych obliczeń, wyznaczenie kształtu i położenia poszukiwanych izolinii. 

8. Analiza uzyskanych wyników i opis tekstowy. 

Wybrane kroki przedstawionej procedury zostały bardziej szczegółowo opisane poniżej. 

Określenie zakresu analizy – krok. 1 

Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie obliczeń stężeń 

zanieczyszczeń, dla następujących wariantów: 

• Wariant inwestycyjny – rok 2015 
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• Wariantu inwestycyjny – rok 2025 

W ramach analizy pod uwagę brane są następujące substancje: 

• NO2
  –  tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2), 

• SO2 – ditlenek siarki,  

• PM10 – pył zawieszony o średnicy ≤10µm, 

• PM2.5 – pył zawieszony o średnicy ≤2.5µm, 

• C6H6 – benzen  

Analizie poddawane są następujące parametry (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)): 

• Stężenie maksymalne jednogodzinowe 

• Częstość przekroczeń dla stężenia jednogodzinowego  

• Stężenie średnioroczne  

Oceny oddziaływania na powietrze atmosferyczne dokonuje się na podstawie porównania 

uzyskanych wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z dnia 24 sierpnia 2012r. (Dz. U. 

Nr 0, poz. 1031). 

Zgodnie z powyższymi dokumentami, uzyskane wyniki porównywane są z wartościami 

dopuszczalnymi jak w tabeli poniżej: 

 

Tabela 34. Warto ści dopuszczalne zanieczyszcze ń powietrza 

Zanieczyszczenie 
Najwyższe dopuszczalne stężenie średnioroczne 

Najwyższe dopuszczalne stężenie 
maksymalne godzinowe (2) Dla terenu kraju Dla obszarów ochrony 

uzdrowiskowej 
Tlenki azotu NOx (w 
przeliczeniu na NO2) 

40 µg/m3 

30 µg/m3 (1) 
35 µg/m3 200 µg/m3 

Pył PM10 40 µg/m3 - 280 µg/m3 

Pył PM2.5 

25 µg/m3 
(01.01.2015r.) 

20 µg/m3 
(01.01.2020r.) 

- - 

Ditlenek siarki SO2 20 µg/m3 - 350 µg/m3 
(1) – kryterium ze względu na ochronę roślin 

 

Układy obliczeniowe (siatki receptorów) – krok 3a 

W przypadku tej analizy, ze względu na niewielki zakres inwestycji, określono jeden układ 

obliczeniowy obejmujący wszystkie emitory. Dla układu obliczeniowego zastosowano 

następujące typy siatek receptorów: 
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• Siatka typu „punkty losowe” – wykorzystywana jest podczas obliczeń, których 

celem jest oszacowanie zasięgu wpływu zanieczyszczeń 

• Siatka typu „wzdłuż osi emitorów” – wykorzystywana do oszacowania 

maksymalnych wartości analizowanych parametrów 

• Siatka typu przekroje – używana do obliczeń danych do wyznaczania izolinii 

Siatka typu „punkty losowe” składa się z receptorów rozłożonych losowo w obszarze 

będącym buforem o promieniu B z określoną gęstością d. Przyjmuje się gęstość d=50 

rec/km2 dla obszarów powiązanych z odcinkami międzywęzłowymi. Przykładowa siatka typu 

„punkty losowe” została przedstawiona na poniższym rysunku. 

 

 
Rys. 30. Siatka typu "punkty losowe" 

 

Siatka „wzdłuż osi emitorów” – składa się z punktów leżących na osiach emitorów, 

rozłożonych w określonej odległości. Parametrem siatki jest L – wyrażona w metrach 

odległość pomiędzy receptorami. Przykład takiej siatki przedstawiony został na poniższym 

rysunku. Żółte punkty reprezentują receptory rozmieszczone na emitorach  dla parametru 

L=25m. 

Wykonanie obliczeń wzdłuż osi emitorów pozawala na określenie maksymalnych wartości 

analizowanych parametrów i daje możliwość stwierdzenia, czy emitory są źródłem 

przekroczeń wartości dopuszczalnych i czy te przekroczenia mogą wystąpić na obszarze 

będącym przedmiotem badania.  
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Rys. 31. Siatka typu „wzdłuż osi emitorów” 

 

Wyznaczanie izolinii  – krok 7  

W przypadkach, dla których wartości zanieczyszczeń osiągają wartości dyspozycyjne 

wykonywana jest analiza przebiegu izolinii odpowiadających tym wartościom.  

Do tego celu prowadzone są dodatkowe obliczenia w siatce obliczeniowej typu „przekroje”. 

Siatka ta składa się z punktów znajdujących się na rozmieszczonych co L metrów prostych 

prostopadłych do osi drogi. W każdym przekroju analizowany jest punkt na osi drogi 

i dodatkowo N punktów po każdej stronie drogi rozmieszczonych w ustalonych odległościach 

od os jezdni. Przykład takiej siatki przedstawiono na rysunku poniżej. W przedstawionym 

przypadku L=200m, N=4, a zbiór odległości od osi K={5m, 10m, 15m, 25m}. Zbiór odległości 

K określany jest na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych w siatce typu „punkty 

losowe”. Zmienne zagęszczenie receptorów pozawala na bardziej dokładne określenie 

przebiegu izolinii. 
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Rys. 32. Siatka typu „przekroje” 

 

Po obliczeniu wartości zanieczyszczeń w punktach siatki, wykonana zostaje ich interpolacja 

do siatki prostokątnej 5m x 5m metodą sieci nieregularnych trójkątów (TIN). Na podstawie 

wartości interpolowanych w siatce 5m x 5m wyznaczone zostają izolinie dla wartości 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.  
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Rys. 33. Wyznaczanie izolinii 

 

Na rysunku zobrazowano najważniejsze obiekty wykorzystywane podczas analizy. Linią 

pogrubioną w kolorze fioletowym zaznaczono przebieg emitora (oś analizowanej drogi). 

Punkty żółte to receptory, dla których wykonano obliczenia stężeń zanieczyszczeń. Liniami 

przerywanymi narysowano siatkę trójkątów stosowaną podczas interpolacji. Kolorowe 

kwadraty (o długości boku 5m) przedstawiają interpolowane wartości stężenia 

zanieczyszczenia, a linie czerwone to izolinie dla wybranych wartości stężenia analizowanej 

substancji. 

 

Dane wej ściowe do oblicze ń 

Do obliczeń zostały wykorzystane dane o ruchu drogowym opisane szczegółowo 

w Rozdziale 2.2. „Dane o ruchu drogowym dla wariantu inwestycyjnego”. 

 

Róża wiatrów 

Przyjęto różę wiatrów stacji meteorologicznej Suwałki, której parametry dane są w programie 

Operat FB. Poniżej przedstawiono rysunek róży oraz tabele z udziałami poszczególnych 

kierunków wiatru i częstościami poszczególnych prędkości wiatru.  
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Rys. 34. Roczna róża wiatrów, stacja meteorologiczna Łódź Lublinek, ilość obserwacji = 29209  

 

Tabela 2. Zestawienie udziałów poszczególnych kieru nków 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  
  4.62     3.74     5.97    11.49    11.53     7.61    10.05     9.54    11.56    10.84     8.59     4.46   

 

Tabela 3. Zestawienie cz ęstości poszczególnych pr ędkości 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 
  17.65     16.84     16.25     12.67     10.56      8.43      7.00      5.38      3.78      0.79      0.66   

 

Emisja 

Emisja została wyliczona za pomocą programu Operat FB (moduł Samochody) na podstawie 

danych zawartych w bibliotece będącej częścią modułu Samochody i na podstawie danych 

o prognozowanym natężeniu ruchu w podziale na 2 okresy: dzień (16h) i noc (8h).  

Zastosowane narz ędzia 

Podczas analizy zastosowano następujące narzędzia informatyczne: 

Operat FB  (w tym moduł Samochody)  - wer. 6.0.6 (rozszerzona) - dane róży wiatrów, 

wyznaczanie wartości emisji, obliczenia zanieczyszczeń w punktach siatki. 

Quantum GIS  – (http://www.qgis.org) – wer. 1.8.0 – wizualizacja danych, generowanie 

siatek prostokątnych i siatek o losowym rozłożeniu receptorów, interpolacja wyników.  
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Biblioteka GDAL  – (http://www.gdal.org) – generowanie izolinii. 

Narzędzia ekolabit.pl  – (http://www.ekolabit.pl) – przetwarzanie danych, generowanie siatek 

typu „przekrój”, automatyzacja obliczeń 

gnuplot  – (http://gnuplot.info) – wizualizacja wyników obliczeń w postaci wykresów. 

Wyniki analiz 

Rezultatem analizy oprócz opisu słownego zawartego w tym dokumencie są: 

• Izolinie wartości dopuszczalnych (jeśli wartości dopuszczalne są osiągane) 

• Tabele wyników (pliki tekstowe w formacie RTF) przedstawiające uzyskane dla 

analizowanych substancji w sieci receptorów wartości: 

- stężenie maksymalne jednogodzinowe, 

- stężenie średnioroczne, 

- częstość przekroczeń dopuszczalnych stężeń jednogodzinowych. 

• Wykresy (pliki w formacie PNG) zależności parametrów zanieczyszczeń od 

odległości od emitora. 

9.4. ZASTOSOWANA METODA PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWANIA PLANO WANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ ORAZ OBSZARY CHRONIONE , W TYM 
OBSZARY NATURA 2000 

 Punktem wyjścia określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

przyrodnicze był przegląd piśmiennictwa, materiałów kartograficznych, uzyskane informacje 

w urzędach i instytucjach zarządzających terenem opracowania, ale przede wszystkim 

inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona przez dr Jarosława Sieradzkiego 

i dr Arkadiusza Wojcieszka: „Raport o stanie środowiska przyrodniczego; Łódź, styczeń 

2009r.”; „ Inwentaryzacja przyrodnicza terenów w otoczeniu trasy przebiegu dodatkowego, 

społecznego wariantu obwodnicy m. Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72”, aktualizacja ww. 

inwentaryzacji, przeprowadzona w 2012r. i przekazana przez Zamawiającego, oraz 

„Aktualizacja inwentaryzacji herpetofauny na obszarze przewidzianym do budowy obwodnicy 

m. Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72”, wiosna 2013r. 

Analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i obszary chronione wykonano 

w oparciu o przeprowadzoną wizję terenową, obliczenia prognostyczne zasięgów 

oddziaływań, jak również na podstawie informacji uzyskanych z gmin, oraz danych 

źródłowych: dokumentacji studialnej opracowanej na wcześniejszych etapach, materiałów 

naukowych. Bazowano również na dostępnych ekspertyzach i dokumentach wykonanych dla 

przedsięwzięć o podobnym charakterze. 

W szczególności, w odniesieniu do obszarów Natura 2000, analizę oddziaływania 

przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, zawartymi w podręcznikach 

metodycznych: „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 
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2000, wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 

92/43/EWG”, oraz „Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”, 

J. Engel. 

9.5. ZASTOSOWANA METODA OCENY ZAGRO ŻEŃ ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  

  Prognozę wpływu analizowanego przedsięwzięcia drogowego na zabytki chronione 

na mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568), oparto głównie na informacjach uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Łodzi. Przeanalizowano dane zawarte w dostępnych zasobach 

właściwych urzędów miast i gmin. Wykorzystano ponadto materiały z wizji terenowej. 

9.6. ZASTOSOWANA METODA OBLICZENIA PRAWDOPODOBIE ŃSTWA WYSTĄPIENIA 
POWAŻNEJ AWARII  

 Zgodnie z opracowaniem pt. „Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka 

i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji” (M. Borysiewicz, 

S. Potempski, Instytut Energii Atomowej Otwock – Świerk, Sierpień 2001r.), metoda przyjęta 

do oceny zagrożenia sprowadza się do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

poważnej katastrofy transportowej. 

Przez poważną katastrofę rozumie się zdarzenie, które może wywołać jeden 

z następujących skutków: 

• utratę życia co najmniej 10 osób, 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych (ładunek > 15g/cm2 w przypadku 

ropopochodnych i > 5 g/cm2 w przypadku substancji mogących zmienić istotnie 

jakość wód) na odległości co najmniej 10 km, w przypadku wód bieżących lub na 

obszarze co najmniej 1km2 w przypadku jezior i zbiorników wodnych, 

• zagrożenie wód podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujęcia/ 

gromadzenia się wód w obszarach chronionych) - wyznaczone poprzez 

współczynniki przepuszczalności gleby i głębokość warstwy piezometrycznej.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku transportowego o poważnych skutkach oblicza 

się oddzielnie dla ludności i oddzielnie dla środowiska – wody powierzchniowe i wody 

poziemne. Prawdopodobieństwo to jest:  

• w przypadku ludności - sumą prawdopodobieństw scenariuszy o poważnych 

skutkach, związanych z pożarem, wybuchem i uwolnieniem substancji toksycznych, 

• w przypadku środowiska (wody powierzchniowe i podziemne) - sumą 

prawdopodobieństw obliczonych dla scenariuszy o poważnych skutkach, 

związanych z uwolnieniem związków węglowodorowych i innych ciekłych związków 

chemicznych mogących znacznie zmienić jakość tych wód. 
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Ogólny algorytm obliczeń prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku transportowego 

o poważnych skutkach polega na realizacji następujących etapów:  

• wyznaczanie stref bliskiej i odległej w odniesieniu do rozważanych odcinków 

dróg,  

• podział drogi na odcinki,  

• podział gęstości zaludnienia na grupy,  

• opis otoczenia szlaków drogowych,  

• wyznaczania intensywności i struktury ruchu drogowego,  

• podział na grupy możliwych scenariuszy awaryjnych,  

• wyznaczenie częstość wypadków z udziałem niebezpiecznych materiałów 

w poszczególnych grupach,  

• obliczenie prawdopodobieństwa każdego scenariusza awaryjnego,  

• obliczenie prawdopodobieństwa całkowitego przez sumowanie przyczynków od 

poszczególnych scenariuszy.  

Zgodnie z ww. opracowaniem pt. „Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka 

i środowiska …” prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza reprezentatywnego oblicza 

się stosując następującą zależność: 

HS  
= 365 x TJM x ASV x UR x AGS x ASK x ARS x RFZ x ASS 

gdzie:  
• HS - prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza reprezentatywnego 

o poważnych skutkach, [(km·rok)-1], 

• TJM – natężenie ruchu drogowego - średnioroczna liczba pojazdów 

przejeżdżająca przez badany odcinek w ciągu doby [poj./d], 

• ASV - udział przewozów ciężkich w TJM, bez wymiaru [-], 

• UR - częstość wypadków w transporcie ciężkim, [(pojazd·km)-1], 

• AGS - udział transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie materiałów 

ciężkich, [-], 

• ASK - udział określonej klasy ADR determinującej scenariusz reprezentatywny 

(klasy ADR dotyczą rodzajów substancji niebezpiecznych i zostały określone 

w Umowie Europejskiej dot. międzynarodowego przewozu substancji 

niebezpiecznych - ECE/TRANS/185), [-],  

• ARS - udział substancji wyznaczającej scenariusz reprezentatywny w klasie 

ADR, do której ta substancja należy, [-],  

• RFZ - prawdopodobieństwo uwolnienia decydującego substancji, a w przypadku 

pożarów i wybuchów - prawdopodobieństwo zapłonu, [-],  
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• ASS - prawdopodobieństwo tego, że po zajściu rozważanego scenariusza 

reprezentatywnego wystąpią poważne skutki, [-]. 

Współczynnik UR, wyznaczający częstość wypadków w transporcie towarów ciężkich, może 

być wyznaczony w oparciu o dostępne dane statystyczne. W przypadku braku takich danych 

w transporcie towarów ciężkich można przyjąć połowę średniej częstości wypadków dla 

całkowitego ruchu. To uproszczenie odzwierciedla fakt, że zgodnie z danymi statystycznymi, 

udział wypadków w transporcie towarów ciężkich jest w przybliżeniu równy połowie 

całkowitej ilości wypadków w transporcie towarowym. W przypadku braku i takich danych 

można posłużyć się następującymi oszacowaniami mającymi zastosowanie dla przewozów 

w Szwajcarii na początku lat 90, dla następujących grup ruchu drogowego:  

• autostrady 0,45 (±0,20) x 10-6/sam.· km, 

• drogi o charakterze autostrad 0,50 (±0,10) x 10-6/sam.· km, 

• drogi główne poza obszarem miejscowości 1,20 (±0,40) x 10-6/sam.· km, 

• drogi główne w obszarach miejscowości 2,10 (±0,40) x 10-6/sam.· km.  

Dla oceny ryzyka jest ważne nie tylko wyróżnienie ogólnego udziału ciężkich przewozów 

towarowych (AGS), ale również ustalenie udziału w tych przewozach transportu substancji 

niebezpiecznych (parametr AGS) i udziału każdej klasy ADR, dotyczącej substancji 

niebezpiecznych całościowej i poszczególnej. Zmienność tego parametru dla różnych 

odcinków dróg zawiera się w przedziale od 5-15% (w przypadku Szwajcarii średnia wartość 

AGS wynosi 8 %). 

Współczynnik ASK określa udział określonej klasy ADR determinującej scenariusz 

reprezentatywny. Przyjmujemy go dla danego scenariusza reprezentatywnego w zależności 

od klasy ADR drogi zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tabela 35. Okre ślenie współczynnika ASK 

Rodzaj 
oddziaływania 

Scenariusz 
reprezentatywny 

Substancja 
reprezentatywna  
dla scenariusza 

Klasa 
ADR  
drogi 

ASK 

wpływ na ludzi 

pożar benzyna 3 0,7 
wybuch propan 2 0,07 

uwolnienie substancji 
toksycznej chlor 2 0,07 

wpływ na wody  
podziemne i 

powierzchniowe 

uwolnienie 
węglowodorów olej opałowy 3 0,7 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody 

tetrachloroetylen 6 0,07 

 

Współczynnik ARS oblicza się jako iloraz ilości substancji wyznaczającej scenariusz 

reprezentatywny do całkowitej ilości substancji klasy ADR odpowiadającej temu 
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scenariuszowi. Przyjmujemy go dla danego scenariusza reprezentatywnego zgodnie 

z poniższą tabelą. 

 

Tabela 36. Okre ślenie współczynnika ARS 

Rodzaj 
oddziaływania 

Scenariusz 
reprezentatywny 

Substancja 
reprezentatywna  
dla scenariusza 

ARS 

wpływ na ludzi 

pożar benzyna 0,40 
wybuch propan 0,25 

uwolnienie substancji 
toksycznej chlor 0,15 

wpływ na wody  
podziemne i 

powierzchniowe 

uwolnienie 
węglowodorów olej opałowy 1,00 

uwolnienie cieczy 
mogących znacznie 
zmienić jakość wody 

tetrachloroetylen 0,20 

 

Przy doborze współczynnika prawdopodobieństwa uwolnień decydujących i zapłonu (RFZ) 

przyjmuje się hipotezę, że wszystkie substancje wyznaczające scenariusz reprezentatywny, 

są przewożone w wielkości mniej więcej podobnych, w ten sposób, że można przyjąć 

jednakowe prawdopodobieństwo uwolnienia i zapłonów w przypadku pożarów i wybuchów. 

Dla danego scenariusza reprezentatywnego współczynnik RFZ przyjmujemy zgodnie 

z poniższą tabelą. 

 

Tabela 37. Okre ślenie współczynnika RFZ 

Rodzaj 
oddziaływania Scenariusz reprezentatywny 

Substancja 
reprezentatywna  
dla scenariusza 

RFZ 

wpływ na ludzi 
pożar benzyna 0,002 

wybuch propan 0,002 
uwolnienie substancji toksycznej chlor 0,001 

wpływ na wody 
podziemne  

uwolnienie węglowodorów olej opałowy 0,004 
uwolnienie cieczy mogących 

znacznie zmienić jakość wody 
tetrachloroetylen 0,02 

wpływ na bieżące 
wody powierzchniowe 

uwolnienie węglowodorów olej opałowy 0,004 

uwolnienie cieczy mogących 
znacznie zmienić jakość wody 

tetrachloroetylen 0,02 

wpływ na stojące 
wody powierzchniowe 

uwolnienie węglowodorów olej opałowy - 

uwolnienie cieczy mogących 
znacznie zmienić jakość wody 

tetrachloroetylen 0,005 

 

Współczynnik ASS wyznacza prawdopodobieństwa poważnych awarii przy założeniu, że 

uwolnienie już nastąpiło, a w przypadku pożarów i wybuchów, że nastąpił zapłon. 

W odniesieniu do ludności ASS głównie zależy od gęstości użytkowników drogi (TJM) 

i gęstości zaludnienia w otoczeniu drogi. W przypadku zagrożeń dla wód podziemnych 
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prawdopodobieństwo ASS obliczane jest z uwzględnieniem własności i infiltracji substancji 

referencyjnej, przepuszczalności gleby, głębokości poziomu piezometrycznego oraz od 

odległości od obszaru chronionego, także od skuteczności pasywnych środków 

bezpieczeństwa, drenażu w miejscu wypadku i usytuowania pojazdu w miejscu wypadku (na 

drodze, poza drogą). Dla wyznaczenia prawdopodobieństwa ASS w przypadku zagrożeń 

wód powierzchniowych jest uwzględniona skuteczność pasywnych środków bezpieczeństwa, 

drenaż w miejscu wypadku i usytuowania pojazdu w miejscu wypadku (na drodze, poza 

drogą). Czynnikiem istotnym wyznaczającym wartość ASS jest odległość od ośrodka 

wodnego i prędkość przepływu wody. Przy obliczaniu ASS uwzględnia się także ewentualną 

infiltrację dla obszaru chronionego. We wszystkich rozważanych przypadkach wartości ASS 

uwzględniają ogólne środki bezpieczeństwa (rozwiązania inżynieryjne i organizacyjne). 

W przypadkach odbiegających od ogólnych standardów tych rozwiązań należy odpowiednio 

zmodyfikować wartości prawdopodobieństwa ASS. 

Dla danego scenariusza reprezentatywnego współczynnik ASS przyjmujemy zgodnie 

z poniższymi tabelami: 

• scenariusz reprezentatywny dla zagrożeń w odniesieniu do ludności: 
 

Tabela 38. Zagro żenie wyst ąpienia po żaru - w odniesieniu do ludno ści 

TJM 
Gęstość zaludnienia - ilość mieszkańców/km2  

w strefie bliskiej 

≥ 2 000 < 2 000 
> 30 000 0,30 0,30 

30 000 - 15 000 0,25 0,20 
15 000 - 5 000 0,15 0,10 

< 5 000 0,05 0,01 
 

Tabela 39. Zagro żenie wyst ąpienia wybuchu - w odniesieniu do ludno ści 

TJM 
Gęstość zaludnienia - ilość mieszkańców/km2  

w strefie bliskiej 

≥ 2 000 < 2 000 
> 30 000 0,80 0,80 

30 000 - 15 000 0,55 0,50 
15 000 - 5 000 0,30 0,20 

< 5 000 0,15 0,05 
 

Tabela 40. Zagro żenie wyst ąpienia uwolnienia substancji toksycznej-w odniesien iu 
do ludno ści 

TJM 
Gęstość zaludnienia - ilość mieszkańców/km2  

w strefie bliskiej 

≥ 2 000 < 2 000 

Gęstość zaludnienia - ilość mieszkańców/km2 na obszarze odległym > 5 000 
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> 30 000 0,65 0,65 
30 000 - 15 000 0,50 0,45 
15 000 - 5 000 0,35 0,30 

< 5 000 0,25 0,15 

Gęstość zaludnienia - ilość mieszkańców/km2 na obszarze odległym ≤ 5 000 

> 30 000 0,65 0,60 
30 000 - 15 000 0,50 0,40 
15 000 - 5 000 0,30 0,20 

< 5 000 0,15 0,05 

• scenariusz reprezentatywny dla zagrożeń w odniesieniu do wód 

podziemnych: 
 

Tabela 41. Zagro żenie wyst ąpienia uwolnienia w ęglowodorów – w odniesieniu do 
wód podziemnych 

Warstwy piezometryczne 
Przepuszczalność gleby* 

słaba średnia wysoka 
< 2 m 0,05 0,20 0,50 

2 m - 10 m 0,01 0,05 0,20 
> 10 m 0,01 0,01 0,05 

 

*Przepuszczalność gleby określa współczynnik filtracji k: 

słaba -  k < 10-5 m/s (iły, gliny), 

średnia -  10-5 < k < 10-3 m/s (gliny piaszczyste, piaski gliniaste), 

wysoka -  k > 10-3 m/s (piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste, żwir). 

 

Tabela 42. Zagro żenie wyst ąpienia uwolnienia cieczy mog ących znacznie zmieni ć 
jakość wód - w odniesieniu do wód podziemnych 

Warstwy 
piezometryczne 

Przepuszczalność gleby* 
słaba średnia wysoka 

Odległość pomiędzy obszarem chronionym a drogą < 50 m 

< 2 m 0,20 0,50 1,00 
2 m - 10 m 0,05 0,20 0,80 

> 10 m 0,01 0,05 0,50 

Odległość pomiędzy obszarem chronionym a drogą od 50 m do 200 m 

< 2 m 0,01 0,05 0,10 
2 m - 10 m 0,01 0,01 0,05 

> 10 m 0,01 0,01 0,01 
 

W przypadku przeprowadzenia drogi w wykopie uszczelnionym wartość współczynnika ASS = 0,01 

• scenariusz reprezentatywny dla zagrożeń w odniesieniu do wód 

powierzchniowych: 
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Tabela 43. Zagro żenie wyst ąpienia uwolnienia w ęglowodorów – w odniesieniu do 
wód powierzchniowych 

Przepływ [m3/s] 
Odległość od szlaków komunikacyjnych 

< 50 m 50 m - 200 m 

Bez wyraźnej infiltracji 

10 - 75 0,40 0,10 
75 - 125 0,20 0,05 

> 125 0,10 0,01 

Z wyraźną infiltracją 

10 - 75 0,50 0,15 
75 - 125 0,30 0,10 

> 125 0,30 0,10 
 

Tabela 44. Zagro żenie wyst ąpienia uwolnienia cieczy mog ących znacznie zmieni ć 
jakość wód - w odniesieniu do wód powierzchniowych bie żących 

Przepływ [m3/s] 
Odległość od szlaków komunikacyjnych 
< 50 m 50 m - 200 m 

Bez wyraźnej infiltracji 

10 - 75 0,40 0,10 
75 - 125 0,20 0,05 

> 125 0,10 0,01 

Z wyraźną infiltracją 

10 - 75 0,50 0,15 
75 - 125 0,30 0,10 

> 125 0,30 0,10 
 

Tabela 45. Zagro żenie wyst ąpienia uwolnienia cieczy mog ących znacznie zmieni ć 
jakość wód - w odniesieniu do wód powierzchniowych stoj ących 

Odległość od szlaków komunikacyjnych 

< 50 m 50 m - 200 m 

Bez wyraźnej infiltracji 

0,05 0,01 

Z wyraźną infiltracją 

0,20 0,05 
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9.7. DANE O RUCHU DROGOWYM 

 

 

SDR – średni dobowy ruch pojazdów, [poj./d]. 

SGR – średni godzinowy ruch pojazdów, uwzględniający strukturę dobową (dzień i noc) oraz kategorię pojazdów (osobowe i ciężarowe), [poj./h]. 

 

 

 

Tabela 46. Struktura ruchu prognozowana do 2025 rok u na istniej ącej sieci drogowej analizowanego obszaru – wariant 0 

Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

2010 

72 ŁÓDŹ-BRZEZINY 10696 1325 535 649 145 13350 1135 667 61 169 46 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 15856 1392 623 638 91 18600 1581 961 63 235 48 

72 BRZEZINY-JEŻÓW 8951 2830 963 2280 66 15090 1283 643 148 186 119 

704 JAMNO-BRZEZINY 2120 112 103 250 25 2610 235 125 18 30 13 

708 STRYKÓW-BRZEZINY 1934 1481 575 1248 22 5260 473 182 83 63 67 

715 BRZEZINY-KOLUSZKI 6259 509 266 334 22 7390 665 377 29 92 22 

2015 

72 ŁÓDŹ-BRZEZINY 4639 509 207 300 145 5800 522 286 31 71 21 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 6422 671 304 312 91 7800 702 394 35 98 25 

72 BRZEZINY-JEŻÓW 3918 396 233 287 66 4900 441 240 27 59 20 

704 JAMNO-BRZEZINY 1874 87 79 235 25 2300 207 110 16 26 12 
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Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

708 STRYKÓW-BRZEZINY 1570 145 98 165 22 2000 180 96 14 23 10 

715 BRZEZINY-KOLUSZKI 4335 322 169 252 22 5100 459 260 21 63 16 

2020 

72 ŁÓDŹ-BRZEZINY 5698 550 225 382 145 7000 630 348 36 86 25 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 8254 863 391 401 91 10000 900 507 43 126 31 

72 BRZEZINY-JEŻÓW 4790 427 253 364 66 5900 531 291 31 71 24 

704 JAMNO-BRZEZINY 2300 93 86 296 25 2800 252 134 19 31 14 

708 STRYKÓW-BRZEZINY 1904 157 107 210 22 2400 216 115 16 28 12 

715 BRZEZINY-KOLUSZKI 5149 339 179 311 22 6000 540 306 24 73 18 

2025 

72 ŁÓDŹ-BRZEZINY 6659 591 242 463 145 8100 729 404 40 99 29 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 10185 1054 479 491 91 12300 1046 625 51 155 37 

72 BRZEZINY-JEŻÓW 5563 458 272 441 66 6800 612 336 36 82 27 

704 JAMNO-BRZEZINY 2627 99 92 357 25 3200 288 153 22 36 17 

708 STRYKÓW-BRZEZINY 2239 168 116 255 22 2800 252 134 18 32 14 

715 BRZEZINY-KOLUSZKI 5951 361 191 375 22 6900 621 353 28 84 21 
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Tabela 47. Szacunkowa struktura ruchu prognozowana na lata 2015-2025 na projektowanym układzie drogowy m w wariancie IV i IVA 
obwodnicy Brzezin 

Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

ROK 2015 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - # DR2912E 4601 489 198 298 114 5700 513 283 29 70 21 

72 # DR2912E - W."KOLUSZKI" 3297 351 143 214 95 4100 369 203 21 51 15 

72 W."KOLUSZKI" - # DR2938E 3270 323 191 243 73 4100 369 200 24 49 17 

72 # DR2938E - KPO 4350 426 251 320 53 5400 486 266 29 66 22 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - BRZEZINY 300 34 14 21 31 400 36 19 4 5 2 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 1892 198 90 92 28 2300 207 116 12 29 7 

72 BRZEZINY - OBWODNICA 802 79 47 59 13 1000 90 49 5 12 4 

704 JAMNO - BRZEZINY 2030 93 84 258 35 2500 225 119 18 28 13 

708 STRYKÓW - BRZEZINY 1733 155 106 184 22 2200 198 105 15 26 11 

715 BRZEZINY - W."KOLUSZKI" 4600 333 175 269 23 5400 486 275 22 66 17 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 4771 345 181 279 24 5600 504 285 23 69 17 

ROK 2020 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - # DR2912E 5660 529 216 381 114 6900 621 345 33 85 24 

72 # DR2938E - W."KOLUSZKI"  4056 351 208 312 73 5000 450 249 25 61 18 

72 W."KOLUSZKI" - # DR2938E 4056 351 208 312 73 5000 450 245 27 60 21 

72 # DR2938E - KPO 5310 459 272 406 53 6500 585 321 33 78 26 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY  BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

272 

Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - BRZEZINY 386 39 16 28 31 500 45 24 4 6 2 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 2779 250 126 217 28 3400 306 169 19 41 13 

72 BRZEZINY - OBWODNICA 974 86 51 76 13 1200 108 59 6 14 5 

704 JAMNO - BRZEZINY 2540 101 92 332 35 3100 279 148 21 34 16 

708 STRYKÓW - BRZEZINY 2160 168 115 235 22 2700 243 130 18 31 13 

715 BRZEZINY - W."KOLUSZKI" 5583 360 190 344 23 6500 585 332 26 79 20 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 5848 374 197 357 24 6800 612 347 27 83 21 

ROK 2025 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - # DR2912E 6622 568 233 463 114 8000 720 401 37 98 28 

72 # DR2912E - W."KOLUSZKI" 4788 412 169 336 95 5800 522 290 28 71 20 

72 W."KOLUSZKI" - # DR2938E 4743 379 225 380 73 5800 522 286 31 69 24 

72 # DR2938E - KPO 6172 491 292 492 53 7500 675 371 38 90 30 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - BRZEZINY 9 474 43 52 31 600 54 29 5 7 3 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 3137 301 143 191 28 3800 342 191 19 47 13 

72 BRZEZINY - OBWODNICA 1149 92 54 92 13 1400 126 69 7 17 6 

704 JAMNO - BRZEZINY 2951 108 100 406 35 3600 324 171 25 40 19 

708 STRYKÓW - BRZEZINY 2488 181 124 285 22 3100 279 149 20 36 16 

715 BRZEZINY - W."KOLUSZKI" 6568 386 205 418 23 7600 684 389 30 92 23 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 6827 402 213 434 24 7900 711 404 31 96 24 
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Tabela 48. Szacunkowa struktura ruchu prognozowana na lata 2015-2025 na projektowanym układzie drogowy m w wariancie V 
obwodnicy Brzezin 

Nr 
drogi 

Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob. 
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osobowe 
[poj./h] 

ciężarowe 
[poj./h] 

osobowe 
[poj./h] 

ciężarowe 
[poj./h] 

ROK 2015 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - # DR72 5015 531 216 324 114 6200 558 308 30 77 22 

72 # DR72  -  # DR708 3793 403 164 245 95 4700 423 233 24 58 17 

72 # DR708  -  W. "GŁOWNO" 5308 521 307 391 73 6600 594 324 35 80 27 

72 W. "GŁOWNO" - # DR72 4921 481 284 361 53 6100 549 301 32 74 25 

72 # DR72 - KPO 5187 505 298 379 31 6400 576 317 32 78 25 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - OBWODNICA 466 51 21 31 31 600 54 29 5 7 3 

72 OBWODNICA - BRZEZINY 1624 171 70 104 31 2000 180 100 12 25 7 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 2227 232 105 108 28 2700 243 137 11 34 8 

72 BRZEZINY - KPO 150 16 9 12 13 200 18 9 2 2 1 

704 JAMNO - OBWODNICA 2609 118 108 330 35 3200 288 153 22 36 17 

704 OBWODNICA - BRZEZINY 2196 100 91 278 35 2700 243 128 19 30 14 

708 STRYKÓW - OBWODNICA 2053 183 125 217 22 2600 234 125 17 30 13 

708 OBWODNICA - BRZEZINY 536 49 34 58 23 700 63 33 6 8 4 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 4171 302 159 244 24 4900 441 250 20 60 15 

ROK 2020 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - # DR72 6071 571 233 411 114 7400 666 370 35 91 26 
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Nr 
drogi 

Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob. 
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osobowe 
[poj./h] 

ciężarowe 
[poj./h] 

osobowe 
[poj./h] 

ciężarowe 
[poj./h] 

72 # DR72  -  # DR708 4677 436 178 314 95 5700 513 285 27 70 20 

72 # DR708  -  W. "GŁOWNO" 6444 558 331 494 73 7900 711 390 41 95 32 

72 W. "GŁOWNO" - # DR72 5962 519 307 459 53 7300 657 361 37 88 29 

72 # DR72 - KPO 6230 541 320 478 31 7600 684 377 38 92 30 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - OBWODNICA 554 54 22 39 31 700 63 34 5 8 3 

72 OBWODNICA - BRZEZINY 1975 185 76 133 31 2400 216 120 13 30 8 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 3120 226 143 83 28 3600 324 187 12 45 9 

72 BRZEZINY - KPO 402 33 19 33 13 500 45 24 3 6 2 

704 JAMNO - OBWODNICA 3112 125 115 413 35 3800 342 181 26 42 20 

704 OBWODNICA - BRZEZINY 2706 107 98 354 35 3300 297 158 23 37 17 

708 STRYKÓW - OBWODNICA 2472 197 135 274 22 3100 279 149 20 36 16 

708 OBWODNICA - BRZEZINY 711 54 37 75 23 900 81 43 7 10 5 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 5072 324 171 309 24 5900 531 301 24 72 18 

ROK 2025 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - # DR72 7129 610 250 497 114 8600 774 431 40 105 30 

72 # DR72  -  # DR708 5463 468 192 382 95 6600 594 330 31 81 23 

72 # DR708  -  W. "GŁOWNO" 7481 595 354 597 73 9100 819 450 46 109 36 

72 W. "GŁOWNO" - # DR72 7004 556 330 557 53 8500 765 421 43 102 33 

72 # DR72 - KPO 7274 576 342 577 31 8800 792 438 43 106 34 
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Nr 
drogi 

Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob. 
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osobowe 
[poj./h] 

ciężarowe 
[poj./h] 

osobowe 
[poj./h] 

ciężarowe 
[poj./h] 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - OBWODNICA 643 57 23 46 31 800 72 39 5 10 3 

72 OBWODNICA - BRZEZINY 2326 199 82 162 31 2800 252 141 15 34 10 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 4111 221 182 58 28 4600 414 242 12 57 9 

72 BRZEZINY - KPO 653 50 30 54 13 800 72 39 5 9 3 

704 JAMNO - OBWODNICA 3615 132 122 496 35 4400 396 210 30 49 23 

704 OBWODNICA - BRZEZINY 3117 114 105 429 35 3800 342 181 26 42 20 

708 STRYKÓW - OBWODNICA 2893 210 144 331 22 3600 324 173 23 42 18 

708 OBWODNICA - BRZEZINY 787 58 40 92 23 1000 90 47 8 11 5 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 5873 346 183 374 24 6800 612 347 27 83 21 

 

Tabela 49. Szacunkowa struktura ruchu prognozowana na lata 2015-2025 na projektowanym układzie drogowy m w wariancie VI 
obwodnicy Brzezin 

Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob. 
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

ROK 2015 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - LIPINY 3939 420 171 256 114 4900 441 242 25 60 18 

72 LIPINY  -  # DR2912E 3958 420 171 256 95 4900 441 243 24 61 18 
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Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob. 
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
72 # DR2912E - W."KOLUSZKI" 2822 300 122 183 73 3500 315 174 18 43 13 

72 W."KOLUSZKI" - # DR2938E 2883 284 167 213 53 3600 324 176 20 44 15 

72 # DR2938E - KPO 4372 426 251 320 31 5400 486 267 27 66 22 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - LIPINY 961 103 42 63 31 1200 108 59 7 15 4 

72 LIPINY - BRZEZINY 961 103 42 63 31 1200 108 59 9 15 5 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 2644 275 125 128 28 3200 288 162 13 40 10 

72 BRZEZINY - OBWODNICA 1454 142 84 107 13 1800 162 89 9 22 7 

704 JAMNO - BRZEZINY 2196 100 91 278 35 2700 243 128 19 30 14 

708 STRYKÓW - BRZEZINY 1973 176 120 209 22 2500 225 120 17 29 13 

715 BRZEZINY - W."KOLUSZKI" 4942 358 188 289 23 5800 522 296 24 71 18 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 5284 382 201 309 24 6200 558 316 25 76 19 

ROK 2020 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - LIPINY 4824 452 185 325 114 5900 531 294 29 72 21 

72 LIPINY  -  # DR2912E 4843 452 185 325 95 5900 531 295 28 72 21 

72 # DR2912E - W."KOLUSZKI" 3437 324 133 233 73 4200 378 209 21 52 15 

72 W."KOLUSZKI" - # DR2938E 3489 306 181 271 53 4300 387 211 23 52 18 

72 # DR2938E - KPO 5332 459 272 406 31 6500 585 323 32 79 25 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - LIPINY 1230 112 46 81 31 1500 135 75 8 18 5 

72 LIPINY - BRZEZINY 1230 112 46 81 31 1500 135 75 9 18 5 
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Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob. 
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 3372 251 153 96 28 3900 351 202 13 49 10 

72 BRZEZINY - OBWODNICA 1807 153 91 136 13 2200 198 109 11 27 9 

704 JAMNO - BRZEZINY 2706 107 98 354 35 3300 297 158 23 37 17 

708 STRYKÓW - BRZEZINY 2392 190 130 266 22 3000 270 144 20 35 15 

715 BRZEZINY - W."KOLUSZKI" 6022 385 203 367 23 7000 630 358 28 85 21 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 6358 410 217 391 24 7400 666 378 30 90 23 

ROK 2025 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 PPO - LIPINY 5612 483 198 393 114 6800 612 340 33 83 24 

72 LIPINY  -  # DR2912E 5631 483 198 393 95 6800 612 341 32 83 24 

72 # DR2912E - W."KOLUSZKI" 4053 348 143 283 73 4900 441 245 23 60 17 

72 W."KOLUSZKI" - # DR2938E 4098 327 194 328 53 5000 450 247 26 60 20 

72 # DR2938E - KPO 6194 491 292 492 31 7500 675 373 37 90 29 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 PPO - LIPINY 1401 121 49 98 31 1700 153 85 9 21 6 

72 LIPINY - BRZEZINY 1401 121 49 98 31 1700 153 85 10 21 6 

72 BRZEZINY /PRZEJŚCIE/ 4002 227 180 63 28 4500 405 236 12 56 9 

72 BRZEZINY - OBWODNICA 2062 164 97 164 13 2500 225 124 12 30 10 

704 JAMNO - BRZEZINY 3117 114 105 429 35 3800 342 181 26 42 20 

708 STRYKÓW - BRZEZINY 2812 204 140 322 22 3500 315 168 23 41 17 

715 BRZEZINY - W."KOLUSZKI" 7002 412 218 445 23 8100 729 414 32 98 25 

715 W."KOLUSZKI" - KOLUSZKI 7435 437 232 472 24 8600 774 440 34 104 26 
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Tabela 50. Szacunkowa struktura ruchu prognozowana na lata 2015-2025 na projektowanym układzie drogowy m w wariancie VII 
obwodnicy Brzezin 

Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

ROK 2015 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 p.p.o. –Natolin 3119 342 139 202 98 3900 351 192 21 48 15 

72 Natolin-Lipiny 4718 518 211 305 148 5900 531 291 31 73 22 

72 Lipiny-Paprotnia 4078 448 182 264 128 5100 459 252 27 63 19 

72 Proj. obwodnica # istniejącą DK72 4718 518 211 305 148 5900 531 291 31 73 22 

72 # DK72 - # DP2912e 3759 412 168 243 118 4700 423 232 25 58 18 

72 # DP2912e - w. "Koluszki" 2400 263 107 155 75 3000 270 148 16 37 11 

72 w. "Koluszki" - Przecław 2399 242 143 176 40 3000 270 147 17 36 13 

72 Przecław – k.p.o. 4398 444 262 322 74 5500 495 269 30 67 23 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 p.p.o. -  # istniejącą dk72 640 70 28 42 20 800 72 39 5 10 3 

72 # istniejącą Dk72 - Brzeziny 1040 114 45 68 33 1300 117 64 7 16 5 

72 Brzeziny /przejście/ 2633 275 125 128 39 3200 288 162 16 40 10 

72 Brzeziny –proj.  obwodnica 1999 202 114 151 34 2500 225 122 14 30 10 

715 Brzeziny - w."Koluszki" 3570 265 139 208 18 4200 378 214 16 52 13 

DP2912E Brzeziny # proj. obwodnica 1360 101 53 79 7 1600 144 82 6 20 5 

704 Jamno - Brzeziny 1801 70 75 224 23 2200 198 105 15 24 11 

708 Stryków - Brzeziny 1609 109 98 167 10 2000 180 96 13 23 10 
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Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
ROK 2020 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 p.p.o. –Natolin 4242 409 167 284 98 5200 468 259 26 64 19 

72 Natolin-Lipiny 6446 621 254 431 148 7900 711 393 39 97 28 

72 Lipiny-Paprotnia 5548 534 219 371 128 6800 612 338 33 83 24 

72 Proj. obwodnica # istniejącą DK72 6446 621 254 431 148 7900 711 393 39 97 28 

72 # DK72 - # DP2912e 5058 487 199 338 118 6200 558 309 31 76 22 

72 # DP2912e - w. "Koluszki" 3264 314 129 218 75 4000 360 199 20 49 14 

72 w. "Koluszki" - Przecław 3252 289 172 247 40 4000 360 197 21 48 16 

72 Przecław – k.p.o. 5935 528 313 450 74 7300 657 360 38 88 29 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 p.p.o. -  # istniejącą dk72 899 86 34 61 20 1100 99 55 6 14 4 

72 # istniejącą Dk72 - Brzeziny 1385 134 53 95 33 1700 153 85 9 21 6 

72 Brzeziny /przejście/ 3512 316 264 169 39 4300 387 213 23 52 17 

72 Brzeziny –proj.  obwodnica 2600 232 137 197 34 3200 288 158 17 39 13 

715 Brzeziny - w."Koluszki" 4809 316 165 292 18 5600 504 286 21 68 17 

DP2912E Brzeziny # proj. obwodnica 1889 124 65 115 7 2200 198 112 8 27 7 

704 Jamno - Brzeziny 2535 101 93 330 34 3100 279 148 21 34 16 

708 Stryków - Brzeziny 2171 147 118 240 14 2700 243 129 17 31 13 

ROK 2025 

PROJEKTOWANA  OBWODNICA 

72 p.p.o. –Natolin 5278 467 191 366 98 6400 576 320 30 78 23 
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Nr drogi Nazwa odcinka 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych [poj./dobę] 

SDR 
ruch 

miarodajny 
- doba 

SGR - dzień SGR - noc 

Sam. osob.  
Lekkie sam. 
ciężarowe 
dostawcze 

Sam. ciężarowe 

Autobusy 
bez przycz. z przycz. 

Poj./dobę Poj./h 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 
osob 

[poj/h] 
cięż 

[poj/h] 

72 Natolin-Lipiny 8168 722 296 566 148 9900 891 495 47 121 35 

72 Lipiny-Paprotnia 7012 620 254 486 128 8500 765 425 40 104 30 

72 Proj. obwodnica # istniejącą DK72 8168 722 296 566 148 9900 891 495 47 121 35 

72 # DK72 - # DP2912e 6434 569 233 446 118 7800 702 390 37 95 27 

72 # DP2912e - w. "Koluszki" 4125 365 149 286 75 5000 450 250 24 61 18 

72 w. "Koluszki" - Przecław 4016 330 196 318 40 4900 441 242 25 59 20 

72 Przecław – k.p.o. 7459 613 364 590 74 9100 819 450 47 109 36 

POZOSTAŁA ISTNIEJ ĄCA SIEĆ DROGOWA 

72 p.p.o. -  # istniejącą dk72 1156 102 41 81 20 1400 126 70 7 17 5 

72 # istniejącą Dk72 - Brzeziny 1814 161 65 127 33 2200 198 110 11 27 8 

72 Brzeziny /przejście/ 4459 428 237 237 39 5400 486 272 25 67 18 

72 Brzeziny –proj.  obwodnica 3194 263 139 270 34 3900 351 193 20 47 16 

715 Brzeziny - w."Koluszki" 5955 361 187 379 18 6900 621 353 26 84 21 

DP2912E Brzeziny # proj. obwodnica 2330 141 73 149 7 2700 243 138 10 33 8 

704 Jamno - Brzeziny 2941 108 101 405 35 3600 324 171 25 40 19 

708 Stryków - Brzeziny 2735 185 135 316 17 3400 306 163 22 39 17 
 
Przy sporządzaniu opracowań prognostycznych natężenia i struktury ruchu pojazdów za wystarczającą dokładność przedstawiania wyników dla okresu doby uznaje się wartości 
wyników zaokrąglone do pełnych setek, dla wartości godzinowych są to pełne dziesiątki. Podane średnie godzinowe wartości natężenia ruchu zostały zaokrąglone do liczb 
całkowitych. 
Wartości tzw. SGR powstały z podzielenia sumy ruchu pojazdów o określonej strukturze (lekkich lub ciężkich) występujących o określonej porze doby przez całkowitą liczbę 
godzin, czyli 8 (dla nocy) lub 16 (dla dnia). Iloraz liczb całkowitych nie zawsze jest liczbą całkowitą. Podane wartości tzw. SGR zaokrąglone zostały do liczb całkowitych, 
ponieważ po projektowanej drodze nie mogą poruszać się ułamki pojazdów. W związku z powyższym po odwrotnym przeliczeniu podanych w tabelach wartości SGR na SDR 
bardzo rzadko otrzymamy wyjściową wartość SDR. Przy założeniu omówionej na wstępie dokładności dla wartości dobowej SDR różnica kilku, czy kilkunastu pojazdów 
po odwrotnym przeliczeniu nie ma żadnego znaczenia. 
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ Ę PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYSTĘPUJĄCYCH W CZASIE 
REALIZACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTU DROGOWEGO 

10.1. FAZA REALIZACJI  

10.1.1. Ogólne zasady organizacji robót 

 Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogą 

zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy – uwarunkowane jest 

to odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty drogowe, aby spełnić wymagania związane 

z ochroną środowiska powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem 

robót uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne. 

Ścisłe przestrzeganie planów ocenionych wcześniej pod kątem oddziaływania na środowisko 

ma na celu zapewnienie: 

• odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek zamieszania, braku porządku, 

niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń 

i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń 

w środowisku, 

• odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno 

jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe 

wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko, 

• jakości wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie 

częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych remontów, 

• stałego nadzoru nad wykonawcami i ich pracownikami. 

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednimi przepisami prawnymi do: 

• sprawdzenia, czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają 

odpowiedni dokument normalizacyjny i certyfikacyjny, 

• sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne 

spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do 

eksploatacji, 

• dopilnowania, aby naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania 

z sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali zajętych czasowo dla potrzeb 

budowy, 

• dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót 

budowlanych, 
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• czuwania, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano określonych 

w niniejszym opracowaniu wymagań ochrony środowiska.  

 

10.1.2. Zapobieganie zanieczyszczeniu terenu 

 Zapobieganie zanieczyszczeniu terenu polega na dopilnowaniu, aby na terenie budowy 

i w jego okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, farb itp., czy to w wyniku 

ich wysypania w czasie transportu, czy też wskutek nie wykorzystania ich w całości w czasie 

budowy. 

Zaplecze budowy musi być wyposażone w urządzenia sanitarne dla robotników oraz 

w miejsca składowania śmieci umożliwiające segregację opakowań, odpadów 

pobudowlanych oraz odpadów żywnościowych. 

 

10.1.3. Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ska żeniom wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym w odniesieniu  do obszaru 

dorzecza Wisły 

 Przeciwdziałanie grupie zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych na etapie 

budowy będzie zależało od: 

• odpowiedniej organizacji robót, w szczególności robót makroniwelacjnych i robót 

związanych z kładzeniem nawierzchni asfaltowej, 

• odpowiedniej lokalizacji zaplecza – bazy sprzętowej - tak, aby nie stanowiła ona 

zagrożenia ani wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi; baza ta nie 

może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków; musi ona zostać 

wyposażona w układ odbioru i oczyszczania spływów opadowych i wszelkich 

ścieków z terenu bazy tak, aby uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń 

do wód powierzchniowych i podziemnych, a także do gruntu. 

Należy m.in. przyjąć, że: 

• wykonywanie warstwy asfaltowej na danym odcinku robót musi być poprzedzone 

wykonaniem systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych dla tego 

odcinka, będzie to stanowić zabezpieczenie przed przedostaniem się do wód 

powierzchniowych i podziemnych węglowodorów ropopochodnych, 

• w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 

substancje te należy zebrać i wywieźć do jednostek zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem, 

• niezbędne jest też ujęcie wód deszczowych i gruntowych z odwodnienia 

wykopów, ich mechaniczne podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), 
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a następnie wprowadzenie tych wód do cieków powierzchniowych w obrębie pasa 

drogowego, 

• konieczne jest ujęcie ścieków sanitarnych z baz i wykonanie tymczasowych 

urządzeń do ich oczyszczania przed ich doprowadzeniem do wód 

powierzchniowych lub wywozem ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zapobiegać wystąpieniu erozji wodnej. 

Czynności ograniczające możliwość wystąpienia erozji wodnej mają na celu skrócenie 

okresu po zdjęciu humusu i pokrywy roślinnej z terenu robót, a zakończeniem robót 

drogowych w obrębie skarp nasypów i wykopów. 

W tym celu po uformowaniu skarp nasypów i wykopów rozpocząć prace stabilizujące 

powierzchnie skarp. Proponuje się w tym celu: 

• rozścielenie pierwszej warstwy humusu (o grubości min. 5 cm) i wykonanie 

wstępnego obsiewu lub 

• wykonanie wstępnego hydroobsiewu mieszanką ściółki organicznej z nasionami 

traw i roślin motylkowych lub 

• wykonanie częściowego lub całkowitego zadarnienia (w wypadku częściowego, 

należy uzupełnić darniowanie rozścieleniem warstwy humusu lub hydroobsiewem). 

Zakres działań zabezpieczających wody rzeki Mrożycy i cieków wodnych występujących na 

omawianym terenie, w związku z budową obiektów inżynierskich dotyczyć będzie: 

• lokalizacji zaplecza budowy – bazy materiałowej i sprzętu budowlanego - tak, aby nie 

stanowiła ona zagrożenia wyciekami (ochrona przed awariami żeby nie doszło do 

skażeń i zanieczyszczeń cieków wodnych), 

• stosowania sprawnego sprzętu i środków transportu - ważna jest tutaj jakość sprzętu, 

jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, 

• zabezpieczenia placów postojowych przed możliwością niekontrolowanego 

zanieczyszczenia środowiska, w szczególności przez utwardzenie i ukierunkowanie 

spływu powierzchniowego do rowu opaskowego, 

• prowadzenia stałego nadzoru nad wykonawcami robót i ich pracownikami, 

• zapewnienia miejsca okresowego magazynowania odpadów, w tym odpadów 

o charakterze komunalnym. 

Prace budowlane powinny być wykonywane metodami, które w możliwie jak najmniejszym 

stopniu wpłyną negatywnie na faunę i florę występującą w dolinie rzeki Mrożycy oraz 

bezimiennych cieków. Należy stosować sprzęt, który zapewni wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową. Należy zapewnić części zamienne i sprzęt rezerwowy w takiej 

ilości, aby zapewniona była ciągłość robót nawet w przypadku awarii. Konieczne jest 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

284 

zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji projektu oraz stworzenia placu budowy, gdzie 

będzie można składować niezbędne urządzenia (np. deskowanie) i elementy konstrukcji.  

W przypadku zanieczyszczenia rzek, podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany 

niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze, w tym natychmiastowe skontrolowanie, 

powstrzymanie, usunięcie lub ograniczenie w inny sposób zanieczyszczeń lub innych 

szkodliwych czynników oraz podjęcie działań naprawczych. 

Biorąc pod uwagę, że w przypadku zachowania standardowych procedur BHP, dbałości 

o niezanieczyszczanie terenu oraz korzystania ze sprawnego sprzętu i maszyn, etap budowy 

nie powinien stanowić zagrożenia dla skażenia środowiska wodnego i gruntowo - wodnego.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan wód 

i realizację ustalonych dla nich celów środowiskowych można wnioskować, że inwestycja 

może oddziaływać głównie na wody powierzchniowe na następujące elementy: 

• biologiczne w zakresie wpływu na fitoplankton, makrofikty, fitobentos, 

makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofaunę oraz  

• fizykochemiczne. 

Oddziaływania te mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia dla każdego 

z przedstawionych wariantów drogi. Charakter tych oddziaływań będzie krótkotrwały. 

Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu budowy inwestycji. 

Nie ma zatem potrzeby wprowadzania dodatkowych działań ochronnych, poza 

wymienionymi powyżej.  

10.1.4. Ochrona przed hałasem 

 Wzmożony hałas w trakcie robót drogowych ma miejsce w trakcie pracy maszyn, 

urządzeń i samochodów – hałas powodowany przez nie minimalizuje się poprzez stosowanie 

sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, urządzeń 

i samochodów. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy podjąć wszelkie działania 

organizacyjne mające na celu ograniczanie hałaśliwej pracy w godzinach nocnych. 

10.1.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 

 Oddziaływanie etapu budowy na powietrze atmosferyczne może być skutecznie 

ograniczone poprzez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót (patrz rozdział 

wcześniejszy), zapewnienie odpowiedniego sprzętu. Duże znaczenie ma systematyczne 

sprzątanie placu budowy, zraszanie go wodą, w celu zminimalizowania pylenia. Należy też 

ostrożnie ładować na samochody materiały sypkie, a samochody transportujące taki materiał 

przykrywać plandekami. Zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia powietrza osiąga się też 

poprzez unikanie pracy samochodów na biegu jałowym oraz ograniczanie prędkości jazdy na 

terenie budowy. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń na czas budowy, 

zwłaszcza, że oddziaływania mają w tym wypadku charakter czasowy. 
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10.1.6. Ochrona świata ro ślinnego i zwierz ęcego 

 W ramach działań ochronnych wycinkę istniejącej zieleni związaną z koniecznością 

usuwania gniazd ptaków objętych ochroną gatunkową należy wykonywać od 16 października 

do końca lutego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1419. 

Pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa i krzewy przeznaczone są do 

adaptacji i powinny być przedmiotem szczególnej troski ekipy prowadzącej roboty 

budowlane, której zadaniem jest nie pogorszenie stanu rośliny.  

Należy zadbać, aby: 

1. Roślinność nie była narażona na negatywne skutki uszkodzeń mechanicznych: 

• w czasie usuwania warstwy humusu wraz z drzewami i krzewami - istotne jest, 

aby usunąć roślinność w minimalnym, niezbędnym zakresie oraz by upadanie 

ścinanych drzew i transport pni nie powodował uszkodzeń drzew, krzewów i gleby 

poza przewidzianą powierzchnią, 

• w czasie wykonywania robót drogowych - należy zwrócić uwagę, aby pracujące 

maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni 

i koron drzew, niszczenia krzewów i warstwy urodzajnej gleby (organizacja placu 

budowy powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody 

w określonej odległości), 

• w czasie wykonywania wykopów instalacyjnych - jeżeli zachodzi konieczność ich 

wykonywania w strefie korzeniowej adaptowanej roślinności, roboty należy 

przeprowadzać ręcznie, gdyż maszyny uszkadzają korzenie jeszcze w odległości 

30 – 50 cm od krawędzi wykopu; w przypadku wykonywania wykopów w czasie 

sezonu wegetacyjnego konieczne jest zapewnienie specjalnej osłony korzeni. 

2. Roślinność nie była narażona na negatywne skutki zagęszczenia gruntu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie chronionej roślinności, zwłaszcza w obrębie zasięgu 

koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe, 

a wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 

3. Roślinność nie była narażona na negatywne skutki zmian poziomu gruntu: 

• pnie drzew można obsypać ziemią do wysokości nie większej niż 0,3 m ponad 

pierwotny poziom terenu, obsypywanie dużych drzew wiąże się jednak 

z koniecznością zapewnienia odpowiedniej instalacji napowietrzającej grunt; 

krzewy można obsypywać ziemią do wysokości nie większej niż 0,1 m ponad 

pierwotny poziom terenu, 

• w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, drzewa i krzewy należy 

pozostawić na wzniesieniach pierwotnego poziomu gruntu wzmocnionych 
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konstrukcyjnie w zależności od krajobrazowego kontekstu otoczenia; zasięg takich 

wzniesień powinien wyznaczać przynajmniej obrys korony. 

Należy zadbać także o to, aby roślinność nie była narażona na negatywne skutki 

przesuszenia. Podczas wykonywania wykopów instalacyjnych w strefie korzeniowej - 

korzystne jest, aby roboty instalacyjne były wykonywane poza okresem wegetacji roślin, a w 

żadnym wypadku w czasie letnich suszy. 

Ze względu na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych, w tym siedlisk naturowych na 

etapie realizacji inwestycji należy przewidzieć prowadzenie nadzoru środowiskowego. 

Należy tu podkreślić rolę dobrze prowadzonego nadzoru przyrodniczego jako czynnika 

decydującego o minimalizacji negatywnego oddziaływania realizacji inwestycji, a częściowo 

również eksploatacji, na gatunki płazów i nie tylko. 

Poniżej przedstawiono podstawowy zakres nadzoru środowiskowego z wyszczególnieniem 

działań odnoszących się w sposób szczególny do ochrony herpetofauny: 

• ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i występowanie 

cennych gatunków roślin i zwierząt, 

• sprawdzanie w terenie aktualnego stanu siedlisk i populacji wybranych gatunków 

w pasie inwestycji, 

• ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt chronionych w celu 

prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej i zapisów ustawy 

o ochronie przyrody, 

• określanie wpływu, jaki wywierać będą prowadzone prace budowlane na siedliska 

i populacje gatunków chronionych oraz ustalanie uwarunkowań do harmonogramu 

prac Wykonawcy, z wyszczególnieniem działań zapobiegawczych 

i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji inwestycji.  

W zakresie ochrony herpetofauny:  

• określenie zakresu umieszczenia płotków ochronnych i naprowadzających, terminów 

ochrony, terminów odławiania płazów z miejsc zagrożenia i uwalniania w miejscach 

bezpiecznych, itp.; 

• bieżąca weryfikacja technologii i harmonogramu prowadzenia poszczególnych prac, 

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wprowadzanie natychmiastowych 

zaleceń zmian w zakresie prowadzonych prac budowlanych; 

• kontrola działań zapobiegających i zabezpieczających straty w środowisku na etapie 

realizacji robót budowlanych i w miarę konieczności reakcja w przypadku 

zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację; 

• podejmowanie działań minimalizujących straty w środowisku wynikających 

bezpośrednio z metod pracy (np. odławianie zwierząt z miejsc zagrożenia 
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i uwalnianie je w miejscach bezpiecznych). Dotyczy to w szczególności miejsc 

likwidowanych naturalnych zbiorników wodnych, na miejscu których będzie 

wykonywana wymiana gruntu z ich zasypaniem. 

Z punktu widzenia ochrony siedlisk, miejscem szczególnie cennym i wrażliwym jest obręb 

Lasu Wiączyńskiego, gdzie mogą ulec zniszczeniu fragmenty płatów siedliska naturowego – 

grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (kod: 9170-1), a wraz z nim stanowiska rośliny 

chronionej – konwalii majowej.  

Ponadto budowa drogi może zmienić stosunki wodne w bezpośrednim jej sąsiedztwie, co 

może spowodować degradację płatów grądu. Odsłonięta podczas prac budowlanych ziemia 

może stać się również miejscem wzmożonego rozwoju gatunków inwazyjnych, które - jako 

mocniejsze – będą się rozprzestrzeniać na tereny przyległe prowadząc do spadku 

różnorodności biologicznej. 

Dodatkowo realizacja wariantu V spowoduje zniszczenie płatów łęgu olszowo-jesionowego 

Fraxino-Alnetum (siedlisko naturowe – kod: 91E0-3) usytuowanego w dolinie Mrożycy. 

Wariant VII również przecina dolinę tego cieku przez co walory krajobrazowe i biocenotyczne 

tego obszaru zostaną w ten sposób drastycznie obniżone. 

Wszystkie warianty ingerują w obszar źródliskowy znajdujący się między Sadową 

a Przecławiem. Podobnie jak w przypadku ingerencji wariantów V i VII w dolinę rzeki 

Mrożycy, nastąpi obniżenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych tego terenu. Może także 

dojść do naruszenia istniejących stosunków wodnych co wpłynie niekorzystnie na 

zlokalizowane tu płaty łęgu i wilgotnych łąk. Dlatego też, w ramach działań ochronnych, na 

tych dwóch odcinkach, należy przede wszystkim oszczędnie gospodarować terenem 

i ograniczyć prace do niezbędnego minimum oraz nie dopuścić do zakłócenia panujących tu 

stosunków wodnych. 

W wariancie VII przedmiotowa droga przecinać będzie skrajne, północno - wschodnie 

fragmenty Lasu Wiączyńskiego. Przy czym, w obrębie przewidywanego pasa drogowego 

znajdą się jedynie monokultury sosnowe i nasadzenia dębu szypułkowego o niskich 

wartościach przyrodniczych. Wymienione powyżej naturowe siedliska grądu znajdują się 

odległości od 20 do 250 m od osi projektowanej drogi w tym wariancie.  

Niezależnie od wariantu, na odcinku Lasu Wiączyńskiego konieczne jest wprowadzenie 

szeregu ograniczeń związanych z etapem budowy: 

• Plac budowy powinien ograniczać się do niezbędnego minimum, 

• Płaty grądu (w sąsiedztwie trasy) powinny zostać na czas budowy wygrodzone, 

• Niedopuszczalne jest parkowanie pojazdów budowy w lesie i poruszanie się tych 

pojazdów po drogach leśnych, 

• W obszarach sąsiadujących bezpośrednio z grądem nie należy organizować 

parku maszyn, magazynów materiałów eksploatacyjnych i zaplecza budowy, 
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• Po zakończeniu budowy należy starannie uprzątnąć teren budowy. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie niewykorzystanego materiałów czy odpadów 

powstających w czasie budowy. Takie miejsca, mogą stać się siedliskiem 

odpowiednim do wnikania obcych gatunków inwazyjnych, które mogą zagrażać 

różnorodności rodzimej flory. 

W przypadku przebiegu drogi w wariancie VII, należy wskazać jeszcze jedno miejsce 

o szczególnych walorach przyrodniczych, tj. Uroczysko Paprotnia. Występują tu między 

innymi trzy typy siedlisk chronionych: kwaśna buczyna, grąd i łęg. Przedmiotowa droga 

w wariancie VII kolidować będzie z brzegową strefą tego obszaru. Zniszczeniu ulegną 

niewielkie powierzchnie ww. siedlisk. Należy tu zaznaczyć, że w przeprowadzonej dla tego 

wariantu inwentaryzacji przyrodniczej znalazło się stwierdzenie, iż analizowana droga 

powinna być tak zaprojektowana, aby poszerzenie w stosunku do istniejącej drogi nr 72 

następowało na tym odcinku wyłącznie po stronie południowej. W związku z tym, że do 

istniejącej drogi przylega gęsta zabudowa mieszkaniowa, takie rozwiązanie stało się 

niemożliwe. W przypadku realizacji tego wariantu prace należy tak zorganizować, aby jak 

najmniej ingerować w teren Uroczyska Paprotnia. Chronione płaty kwaśnej buczyny, grądu 

i łęgu, których wycinka nie będzie konieczna, należy ogrodzić na czas budowy. Ponadto, 

rowy odwaniające należy zaprojektować jako płytkie, tak aby nie zmienić warunków 

hydrologicznych panujących w lesie Uroczyska Paprotnia. Poza tymi zaleceniami należy 

stosować zalecenia jak dla odcinka przechodzącego przez Las Wiączyński. 

Wyniki inwentaryzacji wykazały, że w przypadku wariantów, w wyniku realizacji których 

wystąpi zniszczenie fragmentów płatów siedlisk przyrodniczych, niszczone powierzchnie nie 

będą duże lub będą dotyczyły zdegradowanych fragmentów. Dlatego też poza działaniami 

opisanymi powyżej, polegającymi przede wszystkim na wytypowaniu i zabezpieczeniu, 

w ramach pracy nadzoru środowiskowego, tych fragmentów siedlisk, które nie muszą ulec 

zniszczeniu i dbałości o ich niezanieczyszczanie, nie ma potrzeby wprowadzania 

dodatkowych działań minimalizujących. Ponadto siedliska te znajdują się poza obszarami 

Natura 2000. 

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykazują ponadto, iż w przypadku 

realizacji każdego z wariantów podczas prac budowlanych narażony na zniszczenie będzie 

szpaler okazałych lip, znajdujący się na początku opracowania. Kilkanaście okazów 

wymagać będzie wycinki, pozostałe drzewa należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie 

uległy uszkodzeniu przez maszyny oraz drastycznie nie zmieniły im się warunki wodno -

glebowe (kategorycznie unikać należy np. zwałowania ziemi wokół pni drzew). Dodatkowo – 

w przypadku realizacji wariantu IV lub V – podobnie należy postąpić z okazem dębu 

szypułkowego (km 1+420), rosnącym w odległości 40 m na północ od osi drogi oraz 
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w przypadku wariantu V – z okazem dębu szypułkowego, rosnącym w km 6+840, 

w odległości 15 m na zachód od osi drogi. 

W czasie realizacji przedsięwzięcia zagrożeniem dla istniejącej fauny będzie prowadzenie 

robót drogowych w okresie wiosenno - letnim. W okresie tym większość gatunków zwierząt 

znajduje się w pełni sezonu lęgowego, rozrodczego. Młode organizmy wykazują mniejszą 

odporność i są szczególnie narażone na wszelkiego typu stresy związane z budową drogi 

(wzmożony hałas, duże zapylenie, ruch ludzi i pojazdów mechanicznych). W związku 

z powyższym w okresie lęgowym zwierząt, prace budowlane należy przeprowadzać ze 

szczególnym uwzględnieniem metod ochronnych: odpowiedniej organizacji robót, 

zapobieganiu zanieczyszczeniu terenu, ograniczeniu wykonywania hałaśliwych prac 

i prowadzeniu tych robót w godzinach dziennych, ograniczeniu zajętości terenu do 

niezbędnego minimum. 

Ze względu na ochronę płazów, w obrębie siedlisk płazów, prace należy prowadzić pod 

kontrolą nadzoru przyrodniczego; na odcinkach wskazanych przez nadzór przyrodniczy 

należy zastosować wygrodzenie pasa budowy płotkami dla płazów.  

Istotnym elementem ochronnym na etapie realizacji jest instalacja ogrodzeń ochronnych dla 

płazów. Teren budowy należy w ogrodzić w miejscach, wskazanych przez nadzór 

przyrodniczy. 

Ogrodzenia takie powinny być wprowadzone od wstępnych etapów robót budowlanych do 

momentu oddania do eksploatacji stałych ogrodzeń połączonych z ogrodzeniami ochronno -

naprowadzającymi. Należy tu podkreślić, że instalacja ogrodzeń powinna być na bieżąco 

weryfikowana przez nadzór środowiskowy, który powinien monitorować sytuację na terenie 

budowy i dostosować lokalizację ogrodzeń ochronnych do rzeczywistych warunków.  

Parametry tych ogrodzeń powinny być następujące: 

• Wysokość części nadziemnej – min. 40 cm, 

• Głębokość zakopania w gruncie – min. 10 cm, 

• Odgięcie górnej krawędzi – szerokość min. 5 cm, 

• Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić płazom 

przekraczanie go dołem, jak również wspinanie się i przechodzenie górą, 

• Materiał, z którego wykonane jest ogrodzenie, musi umożliwiać odpowiedni i trwały 

naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża trwałość i efektywność 

ogrodzenia. 

W przypadku stosowania jako ogrodzenia tymczasowego – siatki – należy stosować siatki 

o wysokości min. 0,5 m (wysokość siatki ponad powierzchnią ziemi), z tzw. przewieszką 

wysuniętą w stronę nadchodzących płazów. Oczka siatki powinny mieć max wymiar 0,5 cm x 

0,5 cm. Siatki lub wygrodzenia z innego materiału należy wkopać do gruntu na głębokość 

min. 10 cm tak aby przylegały silnie do powierzchni ziemi. W tych miejscach wskazuje się 
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także na unikanie lokalizowania zaplecza budowy, a także wyznaczanie czasowych dróg 

dojazdowych przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej sieci transportowej oraz pasa 

przeznaczonego pod zabudowę.  

Wszystkie działania związane z ochroną płazów powinny być przeprowadzone przed 

rozpoczęciem migracji wiosennych (tj. przed 1 marca). Najkorzystniejszym okresem do 

wykonywania robót jest okres jesienny o niskich przepływach i stanach wody, 

rozpoczynający się nie wcześniej niż przed 30 września. W tym czasie osobniki zakończą już 

przeobrażanie i wyjdą na ląd, a w zbiornikach występuje najmniejsza ilość dorosłych płazów. 

W okresie tym nie będzie konieczne wygrodzenie placu budowy. Ewentualne zasypanie 

małych zbiorników uznanych jako nieistotne dla płazów powinno nastąpić zaraz po 

ewentualnym przeniesieniu pozostających w zbiorniku osobników. W przypadku gdy zbiornik 

nie jest zasypany bezpośrednio po wyniesieniu z niego płazów możliwa jest jego likwidacja 

w późniejszym terminie po pod warunkiem zabezpieczenia przed dostawaniem się do niego 

osobników z lądu, poprzez zastosowanie szczelnego wygrodzenia dla płazów. W przypadku 

konieczności likwidacji zbiorników w okresie wiosennym bądź letnim prace należy 

przeprowadzić odłowem i przeniesieniem w bezpieczne siedlisko we wszystkich stadiach 

rozwojowych (jaja, larwy, osobniki młodociane i dorosłe). Zasypanie zbiorników i ewentualna 

wycinka drzew w tym okresie pozwoli na wykonanie dalszych prac bez strat w lęgach 

rzadkich gatunków zwierząt. Dokonanie fizycznego zajęcia terenu poza tym okresem 

wymaga potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy nieobecności zwierząt w trakcie trwania 

lęgu.  

W trakcie budowy zapobiegawczo należy zakrywać i monitorować 1 raz na dobę miejsca 

wykopów odwodnień a przypadkowo uwięzione np. jaszczurki i inne zwierzęta wydobywać 

regularnie i wynosić poza strefę budowy drogi i jej oddziaływania. 

 

Likwidacja stanowisk, w szczególno ści zbiorników:  

Poniżej określono sposób postępowania podczas likwidacji stanowisk płazów wymienionych 

w tabeli w rozdziale 3.7. (a w szczególności zbiorników), a także inne działania 

minimalizujące, konieczne na etapie realizacji inwestycji: 

Głównym warunkiem rozpoczęcia likwidacji zbiorników jest brak obecności w nich płazów 

(i innych zwierząt). Dlatego też optymalnym terminem realizacji jest przełom września 

i października. Poniżej przedstawiono ramowy sposób postępowania podczas likwidacji 

zbiornika: 

• szczelne wygrodzenie zbiornika na początku września (by nie dopuścić do niego 

płazów zimujących) przy jednoczesnym odławianiu zwierząt opuszczających zbiornik; 

• po odłowieniu zwierząt (także z części lądowej wygrodzonego obszaru) stopniowe 

obniżanie lustra wody do dna, przy ciągłym odławianiu, następnie penetracja dna 
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przez wykwalifikowanych pracowników i odłowienie pozostałych zwierząt (nie tylko 

płazów); 

• zasypanie (osuszonej) misy zbiornika bezpośrednio po odłowieniu zwierząt, małym, 

jednostronnym frontem roboczym, w obecności przyrodnika na przedpolu 

zasypywanego obszaru i przy umożliwieniu samodzielnej ucieczki zwierząt. 

Przed ostateczną likwidacją misy zbiornika/terenu podmokłego należy w okresach 

największej aktywności płazów (głównie w godzinach nocnych) kilkakrotnie, dokładnie 

spenetrować teren przeznaczony do likwidacji i odłowić napotkane osobniki. Jeśli podczas 

trzech kontroli przeprowadzanych w ciepłe dni, w 24-godzinnych odstępach czasu, obecność 

płazów nie zostanie stwierdzona, można uznać, iż wszystkie osobniki zostały odłowione. 

Potem należy niezwłocznie zlikwidować obszar niedawnego występowania płazów i ogrodzić 

pas drogowy, by uniemożliwić im dostęp.  

Jeśli w okresie jesiennym nie było możliwości likwidacji zbiornika, należy szczelnie go 

ogrodzić, by uniemożliwić płazom dostęp. Absolutnie nie można dopuścić do odbycia w nim 

godów. Wygrodzony zbiornik powinien być monitorowany, zaś migrujące do niego płazy na 

bieżąco odławiane. Należy także odłowić płazy, które już znajdowały się w zbiorniku 

w momencie, kiedy był on grodzony. Jeśli w zbiorniku nie ma płazów (ani ich larw), a także 

nie ma innych przeciwwskazań (np. gniazdowanie ptaków w trzcinowiskach), zbiornik – po 

odłowieniu z niego pozostałych zwierząt – może być zlikwidowany w innym terminie niż 

wskazywany powyżej. 

Na etapie realizacji uwagą należy objąć miejsca przecięcia dolin rzecznych. Należy tu 

wstrzymać się z rozpoczęciem prac do czasu usunięcia płazów z pasa robót. Następnie 

obszar w sąsiedztwie cieku należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt i nadzorować.  

 

OCHRONA OBSZARÓW I OBIEKTÓW PRAWNIE CHRONIONYCH , W TYM OBSZARÓW NATURA 2000 

 W fazie realizacji przedsięwzięcia potencjalnie zagrożone negatywnymi oddziaływaniami 

będą obszary prawnie chronione, w tym przede wszystkim Park Krajobrazowy „Wzniesień 

Łódzkich”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy” oraz zespół przyrodniczo – 

krajobrazowy „Dolina Mrogi”. Stosowanie zaleceń podanych w rozdziale 10.1.1 „Ogólne 

zasady organizacji robót i 10.1.2 „Zapobieganie zanieczyszczeniu terenu, a także 

odnoszących się do ochrony flory i fauny, ujętych w niniejszym rozdziale zapewni 

jednocześni możliwą ochronę dla terenów chronionych. 

Ze względu na brak bliskiego s ąsiedztwa obszarów Natura 2000 podczas budowy 

obwodnicy Brzezin nie wyst ąpią negatywne oddziaływania na te tereny i nie ma 

potrzeby prowadzenia działa ń ochronnych. 
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OCHRONA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I REKREACYJNYCH  

Istotną zmianą w krajobrazie będzie budowa nowej drogi na terenach aktualnie 

użytkowanych rolniczo. 

W celu ochrony walorów krajobrazowych i rekreacyjnych w otoczeniu planowanego 

przedsięwzięcia prace budowlane należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami 

organizacji robót opisanych w powyższych rozdziałach. 

10.1.7. Ochrona dóbr materialnych 

 Na etapie realizacji projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 wpływ 

na dobra materialne związany będzie z rozbiórką budynków kolidujących z planowanym 

przedsięwzięciem oraz z ograniczeniem dostępności do terenów położonych bezpośredni 

przy drodze. Prawidłowo prowadzona rozbiórka oraz zapewnienie dobrej organizacji robót 

zminimalizują powstałe trudności. 

10.2. FAZA EKSPLOATACJI  

10.2.1. Ochrona powierzchni ziemi 

Ze względu na ochronę powierzchni ziemi na nowoprojektowanych skarpach nasypów przy 

projektowanych obiektach, proponuje si ę wprowadzi ć nasadzenia z krzewów 

o charakterze okrywowym. 

Ponadto, projektowana zieleń wprowadzona ze względów przyrodniczych i krajobrazowych, 

dzięki swoim właściwościom pochłaniającym może być zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych 

(wypadek pojazdu przewożącego niebezpieczne substancje), czy nagłego zwiększenia 

natężenia ruchu, elementem osłaniającym i chroniącym przyległe środowisko, przed 

zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego. 

Uwzgl ędniaj ąc jednak zastosowany system odwadniaj ąco – oczyszczaj ący oraz 

niewielki zasi ęg dyspersji zanieczyszcze ń powietrza, ocenia si ę, iż planowane 

przedsi ęwzięcie nie b ędzie miało znacz ącego wpływu na powierzchni ę ziemi. 

 

10.2.2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,  w tym 

w odniesieniu do obszaru dorzecza Wisły 

 Przedstawione w rozdziale 8.2. obliczone stężenia zanieczyszczeń w ściekach 

opadowych wykazały, że stężenie zawiesiny ogólnej na rok 2025 wynosić będzie od 70,30 

mg/l do 83,34 mg/l dla wariantu „IV”, od 70,30 mg/l do 83,34 mg/l dla wariantu „IVA”, od 

75,28 mg/l do 89,22 mg/l dla wariantu „V”, od 64,30 mg/l do 80,54 mg/l dla wariantu „VI” oraz 

od 64.30 mg/l do 93,28 mg/l dla wariantu VII, zaś stężenie węglowodorów ropopochodnych 

będzie < 15 mg/l. Z tego wynika, iż nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne 

stężenia zawiesiny ogólnej, jak również wartości dopuszczalne stężenia węglowodorów 

ropopochodnych.  



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

293 

W związku z tym nie planuje się wykonania specjalnych urządzeń oczyszczających wody 

opadowe. 

Odprowadzenie wód opadowych z planowanej obwodnicy odbywać się będzie poprzez 

nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających 

spływ wody do przydrożnych rowów trawiastych, gdzie dodatkowo następować będzie 

oczyszczanie ścieków opadowych. 

W rowach trawiastych zachodzić będą naturalne procesy oczyszczania ścieków: fizyczne 

(sedymentacja, adsorpcja), biologiczne (rozkład bakteryjny i pobieranie składników przez 

rośliny) i chemiczne (reakcje pod wpływem światła np. rozkład WWA latem, trwałe łączenie 

fosforu czy ołowiu ze związkami żelaza i aluminium w gruncie). Z badań prowadzonych przez 

IOŚ wynika, że w przypowierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawą, o grubości 

ok. 30 cm następuje redukcja zawiesin, metali ciężkich i substancji ropopochodnych, przy 

czym efekt oczyszczania zależny jest od pory roku i intensywności spływu oraz 

przepuszczalności gruntu. Badania wykazały, że w rowach trawiastych można uzyskać 

redukcję zawiesin ogólnych 40 – 90%, zaś substancji ropopochodnych 20 – 90%.  

Z rowów trawiastych spływy opadowe odprowadzone zostaną do następujących 

odbiorników: 

Wariant „IV”: 

• Km 12+530, ciek bez nazwy, dopływ rzeki Mrogi, 

Wariant „IVA”: 

• Km 12+953, ciek bez nazwy, dopływ rzeki Mrogi, 

Wariant „V”: 

• Km 6+843, rzeka Mrożyca, 

• Km 10+319, rzeka Mrożyca, 

• Km 13+512, ciek bez nazwy, dopływ rzeki Mrogi, 

Wariant „VI”: 

• Km 13+493, ciek bez nazwy, dopływ rzeki Mrogi, 

Wariant „VII”: 

• Km 4+857, rzeka Mrożyca, 

• Km 7+554, rzeka Mrożyca, 

• Km 12+939, ciek bez nazwy, dopływ rzeki Mrogi. 

W przypadku realizacji wariantów V i VII nastąpi dwukrotna kolizja z rzeką Mrożycą oraz 

z ciekiem bez nazwy występującym na omawianym terenie. Z tego względu są to warianty 

najniekorzystniejsze. Warianty IV, IVA i VI kolidują jedynie z ciekiem, bez nazwy dopływem 

Mrogi i z tego względu są porównywalne. 
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Spływy drogowe nie powinny spowodować zmian jakości wód rzeki Mrożycy, a także jej 

dopływów oraz innych lokalnych cieków bez nazwy. 

Proponowany system odwadniająco – oczyszczający stanowić będzie dobre zabezpieczenie 

środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami spływającymi z dróg wraz z wodami 

opadowymi oraz substancjami niebezpiecznymi wylanymi na drodze wskutek ewentualnych 

wypadków drogowych. 

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne dla omawianego terenu są różnorodne. 

Podłoże geologiczne budują głównie glina zwałowa, glina piaszczysta, glina pylasta, piaski 

gliniaste i drobnoziarniste, a główny poziom wód użytkowych występuje na znacznej 

głębokości 20 – 40 m ppt. Takie warunki stanowić będą dodatkową ochronę wód 

podziemnych. W dolinach rzek występują głównie piaski drobne, pyły piaszczyste i pyły, 

lokalnie piaski gliniaste i gliny, a poziom wód występuje na głębokości do 2 m ppt.. 

Analizując jednak przyjęty system odwadniająco - oczyszczający wód deszczowych 

planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan wód 

i realizację ustalonych dla nich celów środowiskowych można wnioskować, że na etapie 

eksploatacji, bez względu na wybór wariantu, planowane przedsięwzięcie, nie wpłynie 

negatywnie na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne 

zidentyfikowanych JCWP i JCWPd. 

Dodatkowo jak wcześniej wspomniano, w ramach planowanego przedsięwzięcia 

zaprojektowany zostanie system odwadniająco - oczyszczający spływy powierzchniowe 

z projektowanej obwodnicy, spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 18 listopada 2014r. 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. z 2014r., poz. 1800). 

Podsumowuj ąc, mo żna jednoznacznie stwierdzi ć, że bez wzgl ędu na wybór wariantu, 

projektowana obwodnica Brzezin nie wpłynie na stan lub potencjał ekologiczny 

zidentyfikowanych JCWP oraz na stan i jako ść JCWPd.  Wobec powy ższego 

planowane przedsi ęwzięcie nie b ędzie stanowiło, równie ż zagro żenia dla osi ągnięcia 

celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wo dami na obszarze 

dorzecza Wisły”.  

10.2.3. Ochrona przed hałasem 

Na podstawie wykonanych obliczeń, przedstawionych w rozdziale 8.3., wynika, że zasięgi 

ponadnormatywnego oddziaływania przekraczają granice linii korytarza planowanego 

przedsięwzięcia (pas własności) niezbędnej do funkcjonowania i użytkowania drogi. 

W strefie uciążliwości akustycznej znajdzie się część zabudowy mieszkaniowej usytuowanej 

w sąsiedztwie planowanych wariantów obwodnicy Brzezin. W celu ochrony zabudowy 
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mieszkaniowej proponuje się zastosowanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów 

akustycznych o właściwościach pochłaniających o wysokości 4 m. 

Łączna długość ekranów akustycznych dla poszczególnych wariantów obwodnicy wyniesie: 

• 142 m w przypadku realizacji wariantu „IV”, 

• 192 m w przypadku realizacji wariantu „IVA”, 

• 350 m w przypadku realizacji wariantu „V”, 

• 186 m w przypadku realizacji wariantu „VI”, 

• 1653 m w przypadku realizacji wariantu „VII”. 

Ze względu na długość proponowanych ekranów akustycznych wariant „VII” jest najgorzej 

oceniany pod względem akustycznym. Najkorzystniejszy jest wariant „IV”. 

Zestawienie projektowanych ekranów akustycznych dla poszczególnych wariantów 

planowanej obwodnicy Brzezin znajduje się w poniższych tabelach. 

 

Tabela 51. Zestawienie projektowanych ekranów akust ycznych dla poszczególnych 
wariantów projektowanej drogi 

Wariant IV 
prawa lewa 

od km do km Długość [m] od km do km Długość [m] 
11+230 11+270 40 - - - 
14+498 14+550 52 - - - 
14+842 14+892 50 - - - 

Suma: 142 Suma: - 
Wariant IVA 

prawa lewa 
od km do km Długość [m] od km do km Długość [m] 
11+654 11+694 40 2+210 2+270 60 
14+922 14+974 52 - - - 
15+270 15+310 40 - - - 

Suma: 132 Suma: 60 
Wariant V 

prawa lewa 
od km do km Długość [m] od km do km Długość [m] 
5+278 5+328 50 6+758 6+818 60 
7+057 7+117 70 7+018 7+068 50 
10+005 10+065 60 - - - 
14+863 14+923 60 - - - 

Suma: 240 Suma: 110 
Wariant VI 

prawa lewa 
od km do km Długość [m] od km do km Długość [m] 
2+320 2+360 40 7+609 7+648 54 
15+461 15+513 52 - - - 
15+810 15+850 40 - - - 

Suma: 132 Suma: 54 
Wariant VII 

prawa lewa 
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od km do km Długość [m] od km do km Długość [m] 
2+306 2+376 70 1+871 1+936 65 
5+346 5+437 91 2+464 2+534 70 
5+453 5+558 105 4+381 4+451 70 
5+589 5+721 132 5+251 5+378 127 
5+769 5+8045 40 5+645 5+768 123 
5+814 5+854 45 6+662 6+732 70 
5+994 6+076 82 8+656 8+700 45 
6+230 6+301 71 14+351 14+411 60 
6+355 6+487 131 14+651 14+729 78 
11+547 11+588 41 15+177 15+237 60 
15+438 15+515 77 - - - 

Suma: 885 Suma: 768 

 

Lokalizację planowanych ekranów akustycznych przedstawiono w załącznikach graficznych 

nr 3.IV.a, 3.IV.b, 3.V.a, 3.V.b, 3.VI.a, 3.VI.b, 3.VII.a, 3.VII.b oraz w załączniku 5 „Propozycje 

zabezpieczeń środowiska”. 

Na projektowanych ekranach przeciwhałasowych przewiduje się zastosować pnącza, które 

będą minimalizować negatywny efekt bariery i dominanty, jaką będzie stanowić 

projektowana droga wraz z ekranami.  

10.2.4. Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza 

atmosferycznego 

 Przeprowadzona dla obu horyzontów czasowych  prognoza oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia nie wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń. 

Z tego względu, nie planuje si ę zastosowania urz ądzeń ochronnych przed 

zanieczyszczeniami powietrza. 

Należy równocześnie zauważyć, że istniejąca roślinność, jak również proponowane 

nasadzenia roślinności będą pochłaniać zanieczyszczenia powietrza, co może przyczynić się 

do obniżenia stężenia zanieczyszczeń gazowych o ok. 5 - 20%.  

10.2.5. Ochrona świata ro ślinnego i zwierz ęcego 

 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinną oraz na świat zwierzęcy 

podczas eksploatacji mogą zminimalizować odpowiednie zabezpieczenia środowiska 

glebowego i wodnego, nowe nasadzenia roślinne, a także rozwiązania przestrzenne 

umożliwiające odtworzenie przerwanych powiązań przyrodniczych (m.in. przejścia dla 

dużych zwierząt i przepusty dla drobnej zwierzyny). 

Projektowane nasadzenia ro ślinne: 

 Ze względów krajobrazowych, a także ochronnych, wzdłuż planowanej inwestycji została 

zaproponowana zieleń. Przewiduje się zieleń przy przejściach dla zwierząt, są to nasadzenia 

naprowadzająco - osłonowe z drzew i krzewów w kształcie lejów. Mają one na celu tworzenie 

bariery przeciwolśnieniowej i jednocześnie osłanianie przed wzrokiem zwierząt sztucznych 
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elementów konstrukcji drogi. Naprowadzają, również zwierzęta do przejścia. Ponadto przy 

przejściach dla zwierząt przewiduje się nasadzenia naprowadzające z rzędów krzewów 

w kształcie pasów o długości 50m i szerokości minimalnej 3 m. Planowana jest również 

zieleń izolacyjna w postaci gęstych nasadzeń drzew i krzewów w liniach rozgraniczających 

inwestycji, która pełni funkcję osłony rezerwatu. W rejonach węzłów i skrzyżowań 

przewidziano zieleń krajobrazową, która pełni rolę wpisania projektowanej drogi w otoczenie, 

a także funkcję ozdobną. Ponadto przewiduje się odtworzenie naturalnej obudowy cieków 

wodnych, przy których będą prowadzone prace budowlane oraz wprowadzenie pnączy na 

ekrany akustyczne oraz ściany przyczółków obiektów mostowych. 

Poniżej przedstawiono przybliżoną długość lub powierzchnię projektowanej zieleni wzdłuż 

rozpatrywanych wariantów przedsięwzięcia:  

Wariant „IV”: 

• Około 2 950 m pasów zieleni naprowadzającej o szerokości 3 m, 

• Około 18 500 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią osłonową, nasadzenia 

w kształcie lejów, 

• Około 700 m pasów zieleni izolacyjnej, 

• Około 31 200 m2 powierzchni zieleni krajobrazowej, 

Wariant „IVA”: 

• Około 2 500 m pasów zieleni naprowadzającej o szerokości 3 m, 

• Około 12 330 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią osłonową, nasadzenia 

w kształcie lejów, 

• Około 26 850 m2 powierzchni zieleni krajobrazowej, 

Wariant „V”: 

• Około 3 200 m pasów zieleni naprowadzającej o szerokości 3 m, 

• Około 19 200 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią osłonową, nasadzenia 

w kształcie lejów, 

• Około 26 160 m2 powierzchni zieleni krajobrazowej, 

Wariant „VI”: 

• Około 2 670 m pasów zieleni naprowadzającej o szerokości 3 m, 

• Około 11 110 m2 powierzchni zieleni naprowadzającej, nasadzenia w kształcie lejów, 

• Około 29 800 m2 powierzchni zieleni krajobrazowej, 

Wariant „VII”: 

• Około 3 270 m pasów zieleni naprowadzającej o szerokości 3 m, 

• Około 11 570 m2 powierzchni zieleni naprowadzającej, nasadzenia w kształcie lejów, 

• Około 36 550 m2 powierzchni zieleni krajobrazowej. 
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Lokalizacja projektowanej zieleni została przedstawiona w części graficznej w Załączniku 

nr 5 Propozycje zabezpieczeń środowiska w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. 

Zastosowanie nasadzeń roślinnych jest wskazane ze względu na konieczność odbudowy 

równowagi przyrodniczej. Nowo zaprojektowana roślinność będzie łącznikiem pomiędzy 

istniejącymi zbiorowiskami roślinnymi. Wychwytywanie zanieczyszczeń przez nasadzenia 

roślinne zapobiegnie pogorszeniu warunków wzrostu i rozwoju zbiorowisk roślinnych, 

znajdujących się w sąsiedztwie planowanej obwodnicy. Projektowane nasadzenia roślinne 

wzdłuż omawianej trasy będą odgrywać rolę środowiskotwórczą. Stanowiąc miejscowy 

i chwilowy azyl dla zwierząt pełnią również rolę naprowadzającą na bezpieczne 

i bezkolizyjne przejścia przez wybudowaną drogę. Zaproponowana lokalizacja nowych 

nasadzeń (przedstawiona w Załączniku graficznym nr 5) uwzględnia wszystkie powyższe 

argumenty przyrodnicze, jak również przyczynia się do lepszej tolerancji przedsięwzięcia 

przez środowisko człowieka.  

Wprowadzona zieleń z czasem wyrówna straty i zmiany przestrzenne powstałe na skutek 

wycinki oraz spowoduje, że uciążliwości drogi będą w mniejszym stopniu odczuwane przez 

mieszkańców terenów sąsiadujących z drogą oraz przez świat zwierzęcy. 

Istotny jest dobór gatunkowy nowych nasadzeń – zastosowane drzewa i krzewy powinny 

nawiązywać do charakteru otoczenia, z wykorzystaniem przede wszystkim gatunków 

rodzimego pochodzenia. Przy doborze gatunkowym należy uwzględnić lokalne 

uwarunkowania siedliskowe, odporność roślin, możliwości techniczne, zasady architektury 

krajobrazu oraz wymogi bezpieczeństwa.  

Projektowane przejścia dla zwierząt: 

W celu minimalizacji efektu bariery ekologicznej, dla każdego z projektowanych wariantów 

obwodnicy Brzezin opracowano system przejść dla zwierząt. W oparciu o informacje 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz na podstawie 

wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (stanowiącej integralną część niniejszego 

opracowania) w miejscach o wzmożonym występowaniu zwierzyny oraz na trasach lokalnych 

korytarzy ekologicznych zaproponowano system przejść dla zwierząt, w skład którego 

wchodzą: 

• samodzielne przejście górne, tzw. zielony most – jest to przejście w formie wiaduktu 

nad drogą o szerokości 35 - 80 m. Przejście to nie powinno być zbytnio wyniesione 

ponad powierzchnię otaczającego terenu, konieczna jest również dobra widoczność 

drugiej strony przejścia. Niemniej ważne jest odpowiednie połączenie przejścia 

z konstrukcjami naprowadzającymi oraz jak najmniej wyróżniająca się strefa 

przejściowa pomiędzy mostem, a otaczającym środowiskiem, do czego służy głównie 

obsadzenie właściwą roślinnością. Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza 

nakazuje wykonanie jednego tego typu przejścia, o zalecanej szerokości min. 30 m.; 
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• przejścia dolne pod poszerzonymi mostami – należą tu obiekty mostowe nad ciekami 

wodnymi dostosowane do pełnienia funkcji ekologicznej poprzez poszerzenie oraz 

odpowiednie zagospodarowanie. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wskazują na 

konieczność zastosowania tych obiektów jako przejść dla zwierząt średnich (sarna, 

dzik), jakkolwiek ich parametry odpowiadają przejściom dla zwierząt dużych 

(min. wymiary: 10 x 4 m).; 

• przejście dolne zespolone – jest to przejście budowane w celu przeprowadzenia drogi 

gospodarczej, dodatkowo pełniące funkcje ekologiczne. Podobnie jak w przypadku 

przejścia dolnego pod poszerzonym mostem można je potraktować jako przejście dla 

zwierząt dużych (mimo wskazania przez przyrodników na przejście dla zwierząt 

średnich), min. wymiary tego przejścia wynoszą: 10 x 4 m.; 

• przepusty – są to przejścia dolne dla średnich i małych ssaków oraz płazów. Wymiary 

przepustów dla zwierząt średnich nie powinny być mniejsze niż 6 x 2,5 m, zaś dla 

małych ssaków i płazów: 2 x 1,5 m. Zaleca się stosowanie betonowych, 

dwukierunkowych przepustów o przekroju prostokątnym. Powinien im towarzyszyć 

system płotków lub betonowych ramp, naprowadzających wędrujące wzdłuż drogi 

zwierzęta do wlotu przejścia. 

Dokładna charakterystyka i lokalizacja poszczególnych typów przejść przedstawiona została 

w poniższej tabeli. Projektowane przejścia dla zwierząt przedstawione zostały w Załączniku 

nr 5 Propozycje zabezpieczeń środowiska w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. 

 

Tabela 52. Charakterystyka i lokalizacja poszczegól nych typów przej ść dla zwierz ąt 

L.p. Pikietaż Typ przejścia Rodzaj 
elementu 

Wysokość 
minimalna 

przejścia [m] 

Szerokość minimalna 
przejścia [m] 

WARIANT IV  

1. 0+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

2. 1+720 
przejście dla zwierząt 
dużych górą 

obiekt mostowy - 40,00 

3. 2+400 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

4. 3+300 przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

5. 3+652 
przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z 
drogą gospodarczą 

obiekt mostowy 4,0 
strefa przejścia dla zwierząt 

min. 10m 

6. 4+000 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

7. 10+375 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

8. 12+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

9. 12+530 
przejście dla zwierząt 
średnich zespolone z 

obiekt mostowy 3,5 
strefa przejścia dla zwierząt 

dla dróg gospodarczych 
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projektowanym 
przepustem 
gospodarczym 

wykorzystywanych wyłącznie 
sezonowo min. 6m 

10. 13+000 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

11. 13+800 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

12. 14+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

WARIANT IV A  

1. 0+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

2. 2+800 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

3. 3+700 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

4. 4+075 
przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z 
drogą gospodarczą 

obiekt mostowy 4,0 
strefa przejścia dla zwierząt 

min. 10m 

5. 4+425 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

6. 8+125 
przejście dla zwierząt 
średnich przepust suchy 2,5 6 

7. 10+800 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

8. 12+625 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

9. 12+954 

przejście dla zwierząt 
średnich zespolone z 
projektowanym 
przepustem 
gospodarczym 

obiekt mostowy 3,5 

strefa przejścia dla zwierząt 
dla dróg gospodarczych 

wykorzystywanych wyłącznie 
sezonowo min. 6m 

10. 13+425 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

11. 14+225 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

12. 14+625 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

WARIANT V  

1. 0+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

2. 1+720 
przejście dla zwierząt 
dużych górą obiekt mostowy - 40,0 

3. 2+400 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

4. 3+300 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

5. 3+652 
przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z 
drogą gospodarczą 

obiekt mostowy 4,0 
strefa przejścia dla zwierząt 

min. 10m 

6. 4+000 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

7. 5+700 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

8. 6+600 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

9. 6+843 
przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z 
drogą gospodarczą i rz. 

obiekt mostowy 4 
strefa przejścia dla zwierząt po 

obu stronach rzeki po min. 
10m 
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Mrożycą 

10. 10+319 

przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z 
drogą gospodarczą i rz. 
Mrożycą 

obiekt mostowy 4 
strefa przejścia dla zwierząt po 

obu stronach rzeki po min. 
10m 

11. 10+650 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

12. 11+650 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

13. 12+700 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

14. 13+512 

przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z 
drogą gospodarczą i 
ciekiem bez nazwy 

obiekt mostowy 4 
strefa przejścia dla zwierząt po 

obu stronach cieku po min. 
10m 

15. 14+400 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

WARIANT VI  

1. 0+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

2. 1+300 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów przepust suchy 1,5 2 

3. 2+500 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

4. 3+700 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

5. 6+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

6. 7+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

7. 8+900 
przejście dla zwierząt 
średnich 

przepust suchy 2,5 6 

8. 12+000 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

9. 13+165 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

10. 13+493 

przejście dla zwierząt 
średnich zespolone z 
projektowanym 
przepustem 
gospodarczym 

obiekt mostowy 3,5 

strefa przejścia dla zwierząt 
dla dróg gospodarczych 

wykorzystywanych wyłącznie 
sezonowo min. 6m 

11. 13+965 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

12. 14+765 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

13. 15+165 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

WARIANT VII  

1. 0+200 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

2. 1+300 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

3. 2+500 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

4. 3+600 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

5. 4+857 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust na 
rzece Mrożycy 

1,5 
półki po obu stronach 

przepustu o szerokości 2x0,5 - 
1,0m 
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6. 5+280 przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust na 
cieku 

1,5 
półki po obu stronach 

przepustu o szerokości 2x0,5 - 
1,0m 

7. 6+190 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

8. 6+500 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust na 
cieku 

1,5 
półki po obu stronach 

przepustu o szerokości 2x0,5 - 
1,0m 

9. 7+100 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

10. 7+554 
przejście dla zwierząt 
dużych zespolone z  
rz. Mrożycą 

obiekt mostowy 4 
strefa przejścia dla zwierząt po 

obu stronach rzeki po min. 
10m 

11. 8+800 
przejście dla zwierząt 
średnich 

przepust suchy 2,5 6 

12. 10+100 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

13. 11+000 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

14. 11+900 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów przepust suchy 1,5 2 

15. 12+939 

przejście dla zwierząt 
średnich zespolone z 
projektowanym 
przepustem 
gospodarczym 

obiekt mostowy 3,5 

strefa przejścia dla zwierząt 
dla dróg gospodarczych 

wykorzystywanych wyłącznie 
sezonowo min. 6m 

16. 13+300 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

17. 14+400 
przejście dla zwierząt 
małych i płazów 

przepust suchy 1,5 2 

 

System przejść dla zwierząt w poszczególnych wariantach podsumowano w poniższej tabeli. 

Tabela 53. System przej ść dla zwierz ąt dla poszczególnych wariantów 

Nr wariantu 

Typ przej ścia i ilo ść na danym wariancie [szt.] 
Suma 

wszystkich 
przej ść [szt.] 

przej ście dla 
zwierz ąt 
dużych 

przej ście dla 
zwierz ąt średnich 

przej ście dla 
zwierz ąt małych 

i płazów 

wariant IV 2 1 9 13 

wariant IVA 1 2 9 12 

wariant V 5 - 10 15 

wariant VI - 2 11 13 

wariant VII 1 2 14 17 

 

Wszystkie proponowane przejścia dla zwierząt, aby spełniały swoją funkcję jak najlepiej, 

muszą być odpowiednio ukształtowane. Czynnikiem błędnie postrzeganym jako stosunkowo 

nieistotny jest niweleta drogi prowadzona na wysokich nasypach i w głębokich wykopach. 

Barierą odstraszającą zwierzęta są znaczne deniwelacje terenu, które skutecznie 
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ograniczają przemieszczanie się zwierząt po danym obszarze. Ich progowe wartości 

kształtują się następująco: 

• nasypy o wys. > 1,0 m i wykopy o głęb. > 1,5 m – dla bezkręgowców, płazów, gadów 

i małych ssaków; 

• nasypy o wys. > 2,0 m i wykopy o głęb. > 3,0 m – dla wszystkich grup i gatunków 

zwierząt naziemnych z dużymi ssakami włącznie. 

Należy przy tym pamiętać, że każdy z powyższych przypadków dotyczy skarp o nachyleniu 

większym niż 1:2, dlatego też ważne jest również takie projektowanie skarp, aby nie 

przekraczały podanej wartości.  

Ważnym elementem wpływającym na wykorzystanie przejść dla zwierząt jest ich 

odpowiednie zagospodarowanie. Zalecenia związane z odpowiednim zagospodarowaniem 

przejść zestawiono poniżej: 

Zagospodarowanie powierzchni przejścia i obszarów najścia: 

• utworzenie na powierzchni przejść warstwy ziemi o miąższości minimalnej 80 cm, 

w tym minimum 50 cm gleby urodzajnej; 

• kształtowanie trawiastej pokrywy roślinnej na powierzchni przejść górnych i pod 

powierzchnią przejść dolnych przez wysiew gatunków traw o średnimi i wysokim 

pokroju (w zasięgu strefy usłonecznionej); 

• gęste, rzędowe nasadzenia krzewów o nieregularnej linii wzdłuż osłon 

antyolśnieniowych; 

• dopuszczenie i wspieranie spontanicznej ekspansji roślinności; 

• rozmieszczenie na powierzchni przejścia oraz na nasypach najść karp korzeniowych – 

kilka – kilkanaście sztuk; 

• rozmieszczenie na powierzchni przejść górnych oraz przy wylotach przejść dolnych 

większych głazów – kilka – kilkanaście sztuk; 

Kształtowanie struktur naprowadzających zwierzęta: 

• naprowadzające gęste, rzędowe nasadzenia krzewów (na długości 100m – po 50m 

w każdą stronę od osi obiektu) łączące się z nasadzeniami wzdłuż osłon 

antyolśnieniowych na najściach i na powierzchni przejść górnych; 

• zastosowanie osłon antyolśnieniowych na obiektach stanowiących przejścia dolne dla 

zwierząt dużych i średnich na odcinku długości 50m z każdej strony obiektu (wzdłuż 

projektowanej drogi); 

• naprowadzające gęste, rzędowe nasadzenia krzewów (na długości 100m – po 50m 

w każdą stronę od osi obiektu) łączące się z czołem przejść dolnych; 
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• wprowadzenie drzew i krzewów w obszarze najść przejść górnych i dojść do przejść 

dolnych w taki sposób, by tworzyły ciągłe lub przerywane pasy zorientowane pod 

kątem ostrym względem osi środkowej przejścia. 

Na odcinku długości około 100 m od osi wszystkich przejść (przepustów) dla zwierząt małych 

i płazów należy zaprojektować dodatkowe zabezpieczenia, spełniające funkcję ogrodzeń 

ochronno – naprowadzających (płotki naprowadzające). Płotki te powinny mieć wysokość 

minimum 50 cm. Górna ich krawędź powinna być odgięta w stronę przeciwną do 

projektowanej drogi (tworząc tzw. przewieszkę). Płotki naprowadzające powinny być 

zakończone c-kształtnie. Ogrodzenie to musi być szczelne na całej długości i w sposób 

szczelny łączyć się z przepustem. W poniższej tabeli przedstawiony został pikietaż 

projektowanych ogrodzeń ochronno – naprowadzających. 

 

Tabela 54. Pikieta ż projektowanych ogrodze ń ochronno - naprowadzaj ących 

Strona drogi Od km Do km 
WARIANT IV  

P 0+100 0+300 
L 0+100 0+300 
P 2+300 2+500 
L 2+300 2+500 
P 3+200 3+400 
L 3+200 3+400 
P 3+900 4+100 
L 3+900 4+100 
P 10+275 10+475 
L 10+275 10+475 
P 12+100 12+300 
L 12+100 12+300 
P 12+900 13+100 
L 12+900 13+100 
P 13+700 13+900 
L 13+700 13+900 
P 14+100 14+300 
L 14+100 14+300 

WARIANT IV  A 
P 0+100 0+300 
L 0+100 0+300 
P 2+700 2+900 
L 2+700 2+900 
P 3+600 3+800 
L 3+600 3+800 
P 4+325 4+525 
L 4+325 4+525 
P 10+700 10+900 
L 10+700 10+900 
P 12+525 12+725 
L 12+525 12+725 
P 13+325 13+525 
L 13+325 13+525 
P 14+125 14+325 
L 14+125 14+325 
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P 14+525 14+725 
L 14+525 14+725 

WARIAN T V 
P 0+100 0+300 
L 0+100 0+300 
P 2+300 2+500 
L 2+300 2+500 
P 3+200 3+400 
L 3+200 3+400 
P 3+900 4+100 
L 3+900 4+100 
P 5+600 5+800 
L 5+600 5+800 
P 6+500 6+700 
L 6+500 6+700 
P 10+550 10+750 
L 10+550 10+750 
P 11+550 11+750 
L 11+550 11+750 
P 12+600 12+800 
L 12+600 12+800 
P 14+300 14+500 
L 14+300 14+500 

WARIANT VI  
P 0+100 0+300 
L 0+100 0+300 
P 1+200 1+400 
L 1+200 1+400 
P 2+400 2+600 
L 2+400 2+600 
P 3+600 3+800 
L 3+600 3+800 
P 6+100 6+300 
L 6+100 6+300 
P 7+100 7+300 
L 7+100 7+300 
P 11+900 12+100 
L 11+900 12+100 
P 13+065 13+265 
L 13+065 13+265 
P 13+865 14+065 
L 13+865 14+065 
P 14+665 14+865 
L 14+665 14+865 
P 15+065 15+265 
L 15+065 15+265 

WARIANT VII  
P 0+100 0+300 
L 0+100 0+300 
P 1+200 1+400 
L 1+200 1+400 
P 2+400 2+600 
L 2+400 2+600 
P 3+500 3+700 
L 3+500 3+700 
P 4+757 4+957 
L 4+757 4+957 
P 5+180 5+380 
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L 5+180 5+380 
P 6+090 6+290 
L 6+090 6+290 
P 6+400 6+600 
L 6+400 6+600 
P 7+000 7+200 
L 7+000 7+200 
P 10+000 10+200 
L 10+000 10+200 
P 10+900 11+100 
L 10+900 11+100 
P 11+800 12+000 
L 11+800 12+000 
P 13+200 13+400 
L 13+200 13+400 
P 14+300 14+500 
L 14+300 14+500 

 

Projektowane przejścia dla zwierząt wpłyną na zachowanie powiązań w istniejących 

lokalnych korytarzach migracyjnych. Proponowane lokalizacje przejść dla zwierząt 

przedstawiono w Załączniku nr 5. Propozycje zabezpieczeń środowiska w otoczeniu 

planowanego przedsięwzięcia. 

 

OCHRONA OBSZARÓW I OBIEKTÓW PRAWNIE CHRONIONYCH , W TYM OBSZARÓW NATURA 2000 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia funkcję minimalizującą negatywne oddziaływanie 

obwodnicy pełnić będą przede wszystkim odpowiednio dobrane nowe nasadzenia roślinne, 

obiekty mostowe zapewniające swobodną migrację zwierząt oraz urządzenia oczyszczające 

spływy powierzchniowe z drogi.  

Zanieczyszczenie środowiska wodnego oraz zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii 

w wyniku kolizji pojazdów na obszarach chronionych, zostanie zminimalizowane poprzez 

zastosowanie urządzeń oczyszczających wody spływające z drogi oraz uszczelnienie rowów 

na odcinkach newralgicznych. 

Pozostałe obiekty i obszary prawnie chronione, w tym także obszary Natura 2000, nie będą 

zagrożone podczas eksploatacji inwestycji, o ile nie zajdzie poważna awaria o szerokim 

zasięgu oddziaływania. 

 

10.2.6. Ochrona walorów krajobrazowych i rekreacyjn ych 

Ochrona krajobrazu i funkcji rekreacyjnych analizowanego terenu polegać będzie przede 

wszystkim na wprowadzeniu nowej roślinności. Projektowane nasadzenia roślinne 

zminimalizują zmiany w krajobrazie oraz z czasem zniwelują straty powstałe na skutek 

wycinki. Drzewa u podnóży skarp nasypów przy obiektach mostowych, a także krzewy na 

skarpach i pnącza zastosowane na ekranach akustycznych pozwolą na częściowe wtopienie 

„obcego” obiektu budowlanego w krajobraz. Istotny będzie także odpowiedni dobór 
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kolorystyki i materiałów wykończeniowych projektowanych obiektów inżynierskich 

(w następnych etapach opracowania projektu).  

W krajobrazie rolniczym i kulturowym pełne ekrany przeciwhałasowe na nasypach mogą być 

elementem wywyższającym drogę ponad teren, dlatego też na wysokich nasypach zaleca 

się stosować ekrany przeźroczyste. 

W celu wkomponowania drogi w krajobraz, na projektowanych ekranach przeciwhałasowych 

należy zastosować pnącza, wskazane jest też wprowadzenie zieleni ozdobnej na terenach 

węzłów. 

Nowe nasadzenia wzdłuż projektowanej obwodnicy, powinny nawiązywać swym 

charakterem do już istniejących zbiorowisk, typowych dla omawianych terenów. W celu 

podwyższenia atrakcyjności drogi, a tym samym zapobiegania monotonii jazdy, w rejonach 

urozmaiconych krajobrazowo, projektowane zadrzewienia powinny posiadać okna widokowe.  

Nasadzenia drzew i krzewów korzystnie wzbogacą krajobraz postrzegany od strony 

użytkownika drogi, a jednocześnie będą pełniły funkcje pochłaniania zanieczyszczeń 

i tłumienia hałasu drogowego, stworzą siedliska zastępcze dla bytowania zwierząt oraz będą 

tworzyły wizualną osłonę inwestycji drogowej. Będą także rodzajem otuliny dla istniejących 

szlaków turystycznych. 

ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU WYST ĄPIENIA POWAŻNEGO ZAGROŻENIA SPOWODOWANEGO 

WYPADKIEM DROGOWYM 

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom awarii polegać będzie przede wszystkim 

na zabezpieczeniu środowiska glebowo – wodnego. Zakłada się, że: 

• urządzenia oczyszczające powinny być wyposażone w elementy umożliwiające 

przechwycenie wycieków awaryjnych w ilości odpowiadającej co najmniej 150 % 

pojemności stosowanych cystern do przewozu paliw lub środków chemicznych, 

• przepływowe urządzenia oczyszczające powinny być wyposażone w zamknięcia 

uniemożliwiające wypływ zanieczyszczeń do odbiornika, 

• w przypadku przedostania się zanieczyszczeń poza urządzenia oczyszczające, 

przygotowanie w odpowiednio wybranych miejscach stanowisk do prowadzenia, akcji 

ratowniczej przez jednostki ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej 

(PSP). Przygotowanie to obejmuje wykonanie i odpowiednie oznaczenie zjazdów 

i placów manewrowych do efektywnego prowadzenia akcji ratunkowej. Wymaga to 

także posiadania przez PSP odpowiednio wyposażonej jednostki ratownictwa 

chemicznego przystosowanej do usuwania tych specyficznych awarii. 

Przygotowanie to obejmuje wykonanie i odpowiednie oznaczenie zjazdów i placów 

manewrowych do efektywnego prowadzenia akcji ratunkowej. Wymaga to także posiadania 

przez PSP odpowiednio wyposażonej jednostki ratownictwa chemicznego przystosowanej do 

usuwania tych specyficznych awarii. 
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10.2.7. Ochrona dóbr materialnych 

 Na etapie eksploatacji projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 

szczególne znaczenie odgrywać będzie dostępność do obiektów zlokalizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy. Oddziaływanie to będzie istotne w odniesieniu do 

podmiotów gospodarczych takich jak: firmy usługowe, stacje benzynowe, motele lub hotele. 

W celu odtworzenia istniejących powiązań komunikacyjnych terenów sąsiadujących 

z projektowana obwodnicą Brzezin, zaprojektowano przejazdy nad i pod drogą, a także drogi 

zbiorcze i dojazdy umożliwiające dostęp do podmiotów gospodarczych oraz prywatnych 

nieruchomości i pól. Ponadto projektowane węzły umożliwiające wjazdy i zjazdy 

z planowanej obwodnicy wpłyną korzystnie na komunikację pomiędzy terenami znacznie 

oddalonymi od siebie. 

11. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO RATOWNICZYCH BADAŃ 
ZIDENTYFIKOWANYCH ZABYTKÓW ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ODKRYWANYCH W TRAKCIE PRAC 
BUDOWLANYCH  

 Obszary, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, nie są zadowalająco 

przebadane pod kątem występowania stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaleca następujące postępowanie do wykonania 

po ostatecznym wyborze wariantu do realizacji: 

1. Wykonanie badań powierzchniowych oraz zdjęć lotniczych z opracowaniem 

z przynajmniej dwóch przelotów; 

2. Wykonanie badań sondażowych; 

3. Wykonanie badań ratowniczych. 

Wniosek o badania należy złożyć do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w nieprzekraczalnym terminie 21 dni przed rozpoczęciem inwestycji.  

12. ETAP LIKWIDACJI INWESTYCJI 

 Projektowana obwodnica Brzezin w ci ągu drogi krajowej nr 72 nie jest inwestycj ą 

tymczasow ą i nie przewiduje si ę jej likwidacji.  Można natomiast hipotetycznie założyć, że 

w przypadku ewentualnej likwidacji oddziaływania obejmowałyby głównie klimat akustyczny, 

warunki zdrowia i życia ludzi oraz powietrze atmosferyczne. Oddziaływania te będą bardzo 

zbliżone do powstających w fazie realizacji inwestycji. Uciążliwości związane 

z ponadnormatywnym hałasem będą wywołane głównie pracą ciężkiego sprzętu. Praca 

w porze dziennej minimalizuje negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi. Odpowiednia 

organizacja prac, w tym dbałość o nie zanieczyszczanie terenu, ostrożność przy transporcie 

materiałów pochodzących z rozbiórki, zapewnienie sprawnego sprzętu oraz sprawne 
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kierowanie ruchem samochodowym, itp. znacznie wpływają na zmniejszenie oddziaływania 

na powietrze atmosferyczne. 

Tabela 4. Przewidywane ilo ści odpadów w fazie likwidacji przedsi ęwzięcia 

Kod wg 
[katalog 

odpadów]  
Rodzaje odpadów  Proponowany sposób 

post ępowania 

Ilości 
powstaj ących 

odpadów 

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponiczn ych, rybołówstwa, 
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywno ści  

02 01 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa 

i rybołówstwa  
02 01 03 Odpadowa masa roślinna  Kompostowanie 0,3 Mg 

08 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia powłok 

ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), k itu, klejów, szczelin 
i farb drukarskich  

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw  
13 01  Odpadowe oleje hydrauliczne  

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne  

Wyznaczone miejsce do 
składowania substancji 

podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu 
zakończenia etapu budowy) 

wyłożyć materiałami izolacyjnymi, 
gromadzić w szczelnych 

pojemnikach w wydzielonym 
miejscu i regularnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 
w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

1,5 Mg 

13 02  Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe  

Wyznaczone miejsce do 
składowania substancji 

podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu 
zakończenia etapu budowy) 

wyłożyć materiałami izolacyjnymi, 
gromadzić w szczelnych 

pojemnikach w wydzielonym 
miejscu i regularnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 
w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

0,15 Mg 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach  

13 05 02* 

Szlamy z odwadniania 
olejów w separatorach – 
pozostałości pochodzące 

z urządzeń do 
podczyszczania wód  

Wyznaczone miejsce do 
składowania substancji 

podatnych na migrację wodną 
należy okresowo (do czasu 
zakończenia etapu budowy) 

wyłożyć materiałami izolacyjnymi, 
gromadzić w szczelnych 

pojemnikach w wydzielonym 
miejscu i regularnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 
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w celu ich odzysku lub 
unieszkodliwiania 

13 07 Odpady paliw ciekłych  
13 07 01* Olej napędowy  Wyznaczone miejsce do 

składowania substancji 
podatnych na migrację wodną 

należy okresowo (do czasu 
zakończenia etapu budowy) 

wyłożyć materiałami izolacyjnymi, 
gromadzić w szczelnych 

pojemnikach w wydzielonym 
miejscu i regularnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 
w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

10 Mg 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycier ania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nieuj ęte w innych grupach  

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

Odpady należy segregować 
i gromadzić w wydzielonym 

miejscu i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom 

0,05 Mg 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
15 02 03 Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 

02 02 

Odpady należy segregować 
i gromadzić w wydzielonym 

miejscu i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom 

0,025 Mg 

16 Odpady nieuj ęte w innych grupach  
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

16 02 15* Niebezpieczne elementy 
lub części składowe 
usunięte z zużytych 

urządzeń – źródło światła 
zawierające rtęć   

Odpady należy segregować 
i gromadzić w szczelnych 

pojemnikach w wydzielonym 
miejscu i regularnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 
w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

0,015 Mg 

16 02 16 Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 160215 
tj.: oprawy oświetleniowe  

Odpady należy segregować 
i gromadzić w szczelnych 

pojemnikach w wydzielonym 
miejscu i regularnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 
w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

0,01 Mg 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony 

w 170301 – z rozbiórek 
nawierzchni  

Odpad należy wykorzystać do 
budowy drogi lub segregować 
i składować w wydzielonym 

miejscu i przekazywać 
uprawnionym firmom  

8 650 m3 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  
17 04 05 Żelazo i stal – linki stalowo Odpady pochodzą z rozbiórki linii 100 Mg 
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– aluminiowe. Słupy 
stalowe, słupy 
żelbetonowe i ich 

fundamenty ceramiczne  

niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia - powinny być 

przekazane właścicielom 

17 04 07 Mieszaniny metali - słupy 
żelbetonowe i ich 

fundamenty. Izolatory 
ceramiczne 

50 Mg 

17 09  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  
17 09 04  Zmieszane odpady 

z budowy, remontów 
i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

Odpady pochodzące z rozbiórek 
nawierzchni takie jak.: beton 
asfaltowy, kruszywo, tłuczeń 

i cement. Odpady należy 
segregować i gromadzić 
w wydzielonym miejscu 

i regularnie przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom 

8 650 m3 

20 Odpady komunalne ł ącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  
20 02 Odpady z ogrodów i parków  

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji - drewno 

z wycinki zieleni na 
terenach leśnych 

i nieleśnych, pnie drzew, 
gałęzie i drągowina drzew 
i krzewów, karpina drzew 

i karcze krzewów 

Drewno wykorzystywane jest 
przez inwestora, przez 

nadleśnictwo lub oddawane 
osobom prywatnym. Jeżeli 

drewno zostanie zrąbkowane, 
wykorzystywane jest do 

ściółkowania 

2 500 m3 

20 03 Inne odpady komunalne 
20 03 04 Odpady socjalno – bytowe 

– szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych 

służących do gromadzenia 
nieczystości  

Zaleca się składowanie na placu 
budowy a następnie przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom 

0,15 Mg 

 

W ramach prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami, podobnie jak w przypadku 

etapu budowy, należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku 

i przewidzianych do unieszkodliwienia w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, 

w wydzielonym miejscu, w warunkach zabezpieczających przed dostępem osób 

postronnych. Odpady te należy przekazać podmiotom mającym stosowne pozwolenia na 

prowadzenie odzysku bądź unieszkodliwianie odbieranych odpadów. Wszystkie odpady 

powstające w czasie likwidacji powinny być ewidencjonowane przez wytwarzającego 

i odbiorcę. Wytwórca odpadów zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem prac 

rozbiórkowych złożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania nimi. Wytwarzający odpady jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. W przypadku wytworzenia odpadów 

niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg, wytwórca musi uzyskać decyzję zatwierdzającą 

„program gospodarki odpadami niebezpiecznymi”. Odpady zaliczone do odpadów 
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niebezpiecznych, powinny być składowane w bezpieczny dla środowiska sposób oraz 

wybierane i usuwane przez specjalistyczną firmę, posiadającą zezwolenie na wykonywanie 

tych prac. Następnie odpady te należy kierować do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko przed przystąpieniem do likwidacji 

analizowanej inwestycji należy przygotować letalny program działań uwzględniający między 

innymi: 

• Usunięcie nawierzchni drogowej; 

• Wyrównanie terenu zgodnie z istniejącą rzeźbą otaczającego terenu; 

• Demontaż urządzeń oczyszczających spływy opadowe; 

• Zasypanie zbiorników retencyjnych; 

• Rekultywacja terenu obejmująca oczyszczenie zanieczyszczonych gruntów 

i wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni, zgodnie z charakterem otaczającego 

terenu.  

Podsumowując, etap likwidacji inwestycji powinien doprowadzić do przywrócenia stanu 

środowiska do stanu sprzed realizacji całego odcinka obwodnicy Brzezin w ciągu drogi 

krajowej nr 72. Likwidacja ta powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ochrony środowiska, a zwłaszcza dotyczącymi rekultywacji gruntów, gospodarki odpadami 

oraz ochrony wód. 

 

13. PROGRAM ZABEZPIECZEŃ ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW PRZED 
NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA 
ORAZ OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 Główną zasadą ochrony środowiska kulturowego przed negatywnym oddziaływaniem 

projektowanej drogi obwodnicy jest zachowanie w miarę możliwości obiektów kształtujących 

to środowisko w niezmienionej sytuacji. 

W wielu przypadkach będzie jednak zachodziła konieczność ochrony obiektów o wartościach 

kulturowych w postaci zmniejszenia skutków kolizji z projektowaną obwodnicą. Najdalej 

posunięte działania ochronne – w formie koniecznego przeniesienia obiektu – wystąpią tam, 

gdzie obiekt kultury znajduje się w pasie projektowanej drogi.  

W przypadku obiektów zagrożonych funkcjonowaniem projektowanej obwodnicy Brzezin, 

tzn. wstrząsami podłoża, zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, konieczne jest 

opracowanie odpowiednich zabezpieczeń, przyjmujących różne formy w zależności od 

charakteru obiektu, sytuacji, użytkowania – między innymi poprzez naturalne pasy ochronne 

zieleni. 
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Postulowana jest szczególna ochrona obiektów, które mają być narażone już w trakcie 

budowy drogi. We wszystkich opisanych działaniach ochronnych konieczne jest opracowanie 

odpowiednich ekspertyz i projektów dostosowanych do każdego indywidualnego obiektu. 

14. ANALIZA MO ŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWI ĄZANYCH 
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 W ramach prowadzonych prac projektowych dotyczących omawianej obwodnicy Brzezin 

przeprowadzane były konsultacje społeczne.  

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie zainteresowanych mieszkańców miasta 

Brzeziny i gmin: Brzeziny i Nowosolna z planowaną inwestycją. W trakcie spotkań 

informacyjnych omawiano przebiegi czterech projektowanych wariantów przebiegu 

planowanej obwodnicy Brzezin oznaczonych symbolami IV, IVA, V i VI oraz wariantu „0” 

polegającego na braku realizacji inwestycji. Dzięki konsultacjom społecznym miejscowa 

społeczność mogła zgłaszać swoje uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji 

i wypowiedzieć się w sprawie wariantów przebiegu obwodnicy.  

Konsultacje społeczne dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Brzezin składały się 

z następujących etapów: 

• zawiadomienie społeczeństwa o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez 

wywieszenie ogłoszeń w urzędach zainteresowanych miast i gmin, lokalnej 

prasie i Internecie, 

• zapoznanie się społeczeństwa z udostępnionymi materiałami dotyczącymi 

planowanej inwestycji, 

• bezpośrednie spotkania informacyjne ze społeczeństwem, 

• zebranie wniosków i opinii złożonych przez społeczeństwo. 

W trakcie konsultacji społecznych zorganizowano bezpośrednie spotkania informacyjne 

z mieszkańcami zainteresowanych miast i gmin. Odbyły się one w następujących terminach 

i miejscach: 

• Miasto i Gmina Brzeziny, 27.10.2008r. w Urzędzie Miasta Brzeziny (godz. 14.00), 

• Gmina Nowosolna, 27.10.2008r. w budynku OSP w Lipinach (godz. 18.00). 

W spotkaniu w Urzędzie Miasta Brzeziny uczestniczyło 111 osób, zaś w spotkaniu w OSP 

w Lipinach - 108 osób.  

Po spotkaniach informacyjnych, które obyły się z zainteresowanymi mieszkańcami miasta 

Brzeziny oraz gmin Brzeziny i Nowosolna, na których terenie planowana jest lokalizacja 

obwodnicy Brzezin wpłynęło łącznie 148 wniosków. Dotyczyły one przede wszystkim 

następujących zagadnień: spraw ogólnych, przebiegów obwodnicy Brzezin według 

poszczególnych wariantów, propozycji zmian rozwiązań technicznych oraz ochrony 

środowiska. 
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• Sprawy ogólne: 

Mieszkańcy sołectw Helenów, Paprotnia i Małczew z terenu gminy Brzeziny zawiązali 

Komitet Protestacyjny i przedstawili swoje stanowisko, podpisane przez 65 osób. 

W stanowisku Komitetu Protestacyjnego przytoczone zostały krajowe oraz międzynarodowe 

akty prawne, które wskazują na konieczność przeprowadzania konsultacji społecznych przy 

planowaniu budowy dróg i uwzględnienia opinii mieszkańców w prowadzonym procesie 

inwestycyjnym. Wskazuje się również na szczególne znaczenie konsultacji społecznych na 

etapie postępowania w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. 

• Przebiegi obwodnicy Brzezin według poszczególnych wariantów: 

Na podstawie złożonych wniosków należy stwierdzić, że istnieje potrzeba jak najszybszej 

budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Świadczy o tym wniosek 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej podpisany przez 854 mieszkańców 

popierających jej budowę. Duże kontrowersje wzbudza natomiast wybór wariantu, według 

którego ma być ona realizowana. Większość złożonych wniosków stanowiły bowiem protesty 

i zastrzeżenia przeciwko realizacji obwodnicy według poszczególnych wariantów. 

W stanowisku Komitetu Protestacyjnego mieszkańcy wsi Helenów, Paprotnia i Małczew 

z terenu gminy Brzeziny stwierdzili, że żaden z proponowanych wariantów nie jest przez nich 

aprobowany, bowiem wszystkie warianty (IV, IVA, V i VI) zakładają przebieg przez ich 

gospodarstwa rolne lub w sąsiedztwie ich domów. Wszystkie warianty naruszają ponadto ich 

interesy w postaci prawa do czystego środowiska i możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej. W uzasadnieniu protestujący wskazali, że warianty IV, IVA i V zostały 

negatywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi z uwagi 

na przebieg przez cenne przyrodniczo siedliska grądów typowych. Protestujący zwrócili przy 

tym uwagę na to, że negatywna opinia dotyczyła tylko fragmentów tras przecinających Las 

Wiączyński, stanowiący strefę buforową oddzielającą siedliska ludzkie od zurbanizowanych 

terenów gminy Nowosolna i Łodzi. Dodatkowym argumentem przeciw zaproponowanym 

wariantom obwodnicy Brzezin było to, że wszystkie one zakładają eliminację aktualnych 

założeń w zakresie polityki przestrzennej. 

Komitet Protestacyjny wskazał w swoim stanowisku propozycję przebiegu nowej drogi, która 

w ocenie mieszkańców uwzględnia zarówno standardy ochrony środowiska naturalnego, jak 

i potrzeby społeczne oraz ekonomikę inwestycji infrastrukturalnych. 

Poza przedstawionym stanowiskiem Komitetu Protestacyjnego mieszkańcy z terenu gminy 

Brzeziny złożyli dużą liczbę wniosków indywidualnych. Mieszkańcy Helenowa są 

zdecydowanie przeciwni czterem przedstawionym na konsultacjach wariantom obwodnicy 

Brzezin. Ich podstawowe zarzuty to: 
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• zaproponowane warianty trudno nazwać obwodnicą Brzezin, bowiem wykraczają 

daleko poza miasto i swoim zasięgiem obejmują teren kilku gmin. Obwodnica 

Brzezin powinna być zlokalizowana w obszarze miasta, 

• droga przecina grunty uniemożliwiając ich uprawę, 

• do chwili obecnej wydawane są na tym terenie pozwolenia na budowę, 

• hałas i zanieczyszczenia będą utrudniać życie mieszkańcom, 

• wystąpi utrudniony dojazd do ośrodka zdrowia, 

• wystąpi duże zagrożenie z powodu odcięcia części terenu od Straży Pożarnej. 

Mieszkańcy Paprotni i Małczewa są także przeciwni przedstawionym na konsultacjach 

wariantom obwodnicy Brzezin. Ich podstawowe zarzuty to: 

• obwodnica przetnie pola, co utrudni do nich dojazd i uprawę oraz zwiększy 

koszty, 

• nastąpi obniżenie cen gruntów, 

• wystąpi szkodliwa emisja hałasu i spalin, 

• planowana droga będzie przebiegać zbyt blisko zabudowań i hałas oraz spaliny 

będą utrudniać życie mieszkańcom, 

• droga będzie dzielić grunty utrudniając lub uniemożliwiając całkowicie ich upraw. 

Proponują oni przywrócenie wariantu obwodnicy przebiegającego tylko po terenach miasta 

Brzeziny, zgodnego z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny. 

Wpłynęło również kilka indywidualnych wniosków mieszkańców z terenu gminy Brzeziny 

o negatywne rozpatrzenie wariantu północnego obwodnicy Brzezin (wariant V) 

z następujących powodów: 

• wariant północny nie rozwiąże problemu ruchu cystern z paliwem przez centrum 

miasta, 

• nastąpi ingerencja w piękny Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, 

• wystąpią duże koszty związane z budową mostu na rzece Mrożycy i estakad 

w pofałdowanym terenie. 

Głosy mieszkańców gminy Nowosolna w sprawie przebiegu obwodnicy Brzezin były 

podzielone. Mieszkańcy wsi Ksawerów wypowiedzieli się w większości przeciwko wszystkim 

wariantom realizacji obwodnicy Brzezin. W uzasadnieniu podali następujące argumenty: 

• problemy komunikacyjne Brzezin może rozwiązać obwodnica obejmująca 

wyłącznie miasto, 

• nie ma powodów aby obwodnica m. Brzeziny rozpoczynała się w innej gminie, 

gdyż istniejąca droga nr 72 nie jest znacząco obciążona i nie występują zatory na 

odcinku od Lipin do wjazdu do Brzezin, 
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• proponowane warianty biegną na długim odcinku przez pola uprawne dzieląc je 

w dowolny sposób, zmniejszając walory estetyczne i użytkowe tych terenów, 

• tak długa obwodnica spowoduje straty majątkowe dla bardzo dużej liczby 

mieszkańców. 

W pojedynczych wnioskach mieszkańcy Ksawerowa wyrazili poparcie dla wariantu VI. 

Pozostali wnioskodawcy z terenu gminy Nowosolna poparli w większości przebieg według 

wariantu IV oraz w znacznie mniejszym stopniu – według wariantu V, sprzeciwiając się 

jednocześnie przebiegom według wariantów IVA i VI. Uważają oni, że przebieg drogi na 

skraju lasu odsuwa hałas i spaliny od zabudowań, nie dzieli pól, izoluje od zwierząt 

niszczących uprawy rolnicze i jest bezpieczniejszy dla mieszkańców. 

• Propozycje zmian rozwiązań technicznych: 

Protesty przeciw przebiegom planowanej obwodnicy Brzezin według poszczególnych 

wariantów stanowiły przeważającą część korespondencji. Poza wyrażeniami sprzeciwu 

w odniesieniu do poszczególnych wariantów projektowanej drogi, w przesłanej 

korespondencji przekazano również indywidualne propozycje dotyczące zmian rozwiązań 

technicznych. Pojawiły się również propozycje całkowitej rezygnacji z budowy obwodnicy 

Brzezin. We wnioskach zgłoszone zostały również zastrzeżenia i uwagi dotyczące sposobu 

podłączenia obwodnicy Brzezin i obwodnicy Nowosolnej do węzła „Brzeziny” na autostradzie 

A-1. W szczególności stwierdzono, że przedstawione rozwiązanie nie przystaje do 

światowych trendów w tej dziedzinie i zaproponowano inne rozwiązania techniczne. Pojawiły 

się również zastrzeżenia do prognoz ruchu opracowanych dla projektowanej obwodnicy 

Brzezin. 

• Ochrona środowiska: 

W zakresie ochrony środowiska we wnioskach wskazywano przede wszystkim na możliwość 

naruszenia środowiska przyrodniczego w postaci lasu, który jest częścią lasu spalsko - 

rogowskiego stanowiącego część dawnej Puszczy Łódzkiej. We wnioskach podkreślano 

również wysokie walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich po 

północnej stronie miasta Brzeziny. W zakresie oddziaływania planowanej drogi na ludzi 

wskazywano we wnioskach na pogorszenie warunków życia mieszkańców wskutek emisji 

hałasu i spalin. 

Poniżej przedstawiona została analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych podczas 

konsultacji społecznych wniosków. 

• Sprawy ogólne: 

Konsultacje społeczne dla przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi 

krajowej nr 72 były prowadzone na przełomie października i listopada 2008 roku. Należy 

zaznaczyć, że były to konsultacje społeczne z możliwością składania wniosków, 

organizowane przez GDDKiA. Mają one charakter spotkań informacyjnych, a ich 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

317 

podstawowym celem jest zapoznanie miejscowej społeczności (mieszkańców miast i gmin, 

na których terenie zlokalizowane będzie przedsięwzięcie) z planowaną inwestycją. Są one 

bardzo ważne, bowiem wnioski z tych konsultacji wykorzystywane są w dalszych pracach 

projektowych i mają wpływ na wybór ostatecznego wariantu, dla którego będzie składany 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Nie są to jednak konsultacje społeczne wynikające z przepisów prawa, 

organizowane przez odpowiedni organ w ramach prowadzonego postępowania 

administracyjnego o wydanie tej decyzji. 

• Przebiegi obwodnicy Brzezin według poszczególnych wariantów: 

Na podstawie wniosków otrzymanych po konsultacjach społecznych w sprawie budowy 

obwodnicy Brzezin stwierdza się, że inwestycja ta ma duże poparcie ze strony mieszkańców 

miasta Brzeziny. Istnieje jednak silny sprzeciw przeciwko realizacji tej inwestycji według 

wszystkich czterech zaproponowanych wariantów ze strony mieszkańców gminy Brzeziny, 

a w szczególności mieszkańców wsi Helenów, Paprotnia i Małczew. Świadczy o tym duża 

liczba otrzymanych od nich wniosków i protestów wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami. 

Przeciwni realizacji obwodnicy według wszystkich wariantów są również w większości 

mieszkańcy wsi Ksawerów z gminy Nowosolna. W pojedynczych wnioskach mieszkańcy tej 

wsi wyrazili poparcie dla wariantu VI. Pozostali wnioskodawcy z terenu gminy Nowosolna 

popierają w większości przebieg według wariantu IV oraz w znacznie mniejszym stopniu – 

według przebieg wariantu V, sprzeciwiając się jednocześnie przebiegom według wariantów 

IVA i VI.  

• Propozycje zmian rozwiązań technicznych: 

Zawarte w złożonych wnioskach propozycje zmian rozwiązań technicznych poddano 

szczegółowej analizie. Niestety nie było możliwości ich uwzględnienia w dalszych pracach 

z następujących przyczyn: 

1. Propozycja poprowadzenia trasy zgłoszona przez Komitet Protestacyjny mieszkańców 

Helenowa, Paprotni i Małczewa nie spełnia wymagań formalnych określonych przez GDDKiA 

w Warszawie; 

2. Rozwiązanie polegające na kombinacji wariantów VI i IV odrzucono z uwagi na brak 

akceptacji społecznej ze strony mieszkańców i władz gminy Nowosolna; 

3. Propozycję powrotu do wariantu obwodnicy Brzezin, przebiegającego tylko w granicach 

administracyjnych miasta odrzucono z przyczyn omówionych w pkt 1. Z tych samych 

przyczyn odrzucono propozycje poprowadzenia trasy obwodnicy po istniejącej drodze nr 72 

w rejonie Natolina i Paprotni; 

4. Brak możliwości uwzględnienia korekty trasy obwodnicy w Kędziorkach z uwagi na 

konieczność zachowania odpowiednich parametrów technicznych; 
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5. Odrzucono wniosek o przecięcie drogi Lipiny - Ksawerów poprzez wiadukt (w wariancie 

VI). W tym miejscu jest projektowane skrzyżowanie na drodze gminnej, a budowa węzła 

drogowego nie jest uzasadniona ruchowo i ekonomicznie. 

Zastrzeżenia dotyczące zawyżenia wyników w prognozie ruchu opracowanej dla obwodnicy 

Brzezin są nieuzasadnione. Prognoza ta została opracowana zgodnie z obowiązującymi 

zasadami prognozowania ruchu i z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych danych.  

• Ochrona środowiska: 

Bez względu na wybór wariantu, w przypadku przekroczenia obowiązujących norm hałasu, 

przewiduje się budowę ekranów akustycznych w miejscach sąsiadujących z zabudową 

mieszkaniową oraz terenami rekreacyjnymi. Ponadto projektowana obwodnica Brzezin 

będzie spełniała wszystkie aktualnie wymagane standardy w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego. Zaprojektowane zostaną między innymi urządzenia oczyszczające wody 

powierzchniowe, nowe nasadzenia roślinności oraz przejścia dla zwierząt. 

Reasumując, na podstawie złożonych wniosków należy stwierdzić, że istnieje potrzeba jak 

najszybszej budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Duże kontrowersje 

wzbudza natomiast wybór wariantu, według którego ma być ona realizowana, bowiem 

większość złożonych wniosków stanowiły protesty i zastrzeżenia przeciwko realizacji 

obwodnicy według poszczególnych wariantów. Pojawiły się również propozycje 

uwzględnienia rozwiązań, które zostały odrzucone na I etapie STEŚ, jak również propozycja 

całkowitej rezygnacji z budowy obwodnicy Brzezin. 

Biorąc pod uwagę następujące argumenty: 

• brak przeważającego poparcia społecznego dla któregokolwiek z wariantów, 

• decyzję podjętą przez GDDKiA w Warszawie po I etapie STEŚ, w której 

zarekomendowano do dalszych analiz warianty realizujące, poza obejściem 

miasta Brzeziny, również obejście miejscowości Natolin, Lipiny i Paprotnia, 

• konieczność zapewnienia docelowo jednolitych parametrów technicznych 

i warunków ruchu na całym ciągu drogi nr 72, 

zdecydowano, że w dalszych pracach II etapu STEŚ szczegółową analizą będą nadal objęte 

cztery dotychczas analizowane warianty obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72, 

oznaczone symbolami IV, IVA, V i VI. 

Kolejne konsultacje stanowiły uzupełnienie konsultacji przeprowadzonych w roku 2008 

i dotyczyły tylko dodatkowego wariantu VII przebiegu obwodnicy Brzezin. Konsultacje 

społeczne zaplanowano w następujących terminach i miejscach: 

• 13 stycznia 2011r. o godz. 15.00 dla Gminy Brzeziny w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Brzezinach, 
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• 13 stycznia 2011r. o godz. 18.00 dla Miasta Brzeziny w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta w Brzezinach, 

• 17 stycznia 2011r. o godz. 17.00 dla Gminy Nowosolna w budynku OSP 

w Lipinach. 

W Urzędzie Gminie Brzeziny w spotkaniu uczestniczyło - 74 osób, w Urzędzie Miasta - 88 

osób, natomiast w spotkaniu organizowanym przez Urząd Gminy Nowosolna – 97 osób. 

W trakcie prowadzonej dyskusji mieszkańcy gminy Brzeziny zadawali pytania dotyczące 

głównie: 

• przyczyn powstania wariantu VII obwodnicy; 

• braku konsultowania projektowanego nowego wariantu z zainteresowanymi 

mieszkańcami; 

• przyczyn przesunięcia projektowanej drogi w miejscowości Kędziorki na północ, 

jeżeli wcześniej nie było protestów co do lokalizacji w tym rejonie projektowanej 

drogi wg wariantu IV; 

• terminu realizacji obwodnicy; 

W odpowiedzi na stawiane pytania mieszkańcy usłyszeli, że: 

• nowy wariant VII powstał na skutek spotkań z mieszkańców Helenowa, Paprotni 

i Polik którzy wskazali ten wariant; 

• obecnie odbywają się konsultacje społeczne dotyczące tego wariantu; 

• wariant ten został przesunięty na północ aby poprowadzić projektowaną drogę po 

granicy miasta Brzeziny i gminy Brzeziny; 

• w chwili obecnej nie można określić terminu realizacji obwodnicy. 

W trakcie prowadzonej dyskusji padało również wiele wypowiedzi, których głównym 

przesłaniem był protest przeciw planowanej inwestycji w wariancie VII. Głos zabrał również 

członek komitetu protestacyjnego przeciwko przebiegowi wariantu VII obwodnicy Brzezin 

w ciągu drogi krajowej nr 72 skupiającego 69 osób, który w przemowie przedstawił wady jak 

i konsekwencje jakie niesie ze sobą wariant VII obwodnicy dla mieszkańców oraz Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  

W czasie prowadzonej dyskusji mieszkańcy miasta Brzeziny jednomyślnie wypowiadali się 

o konieczności jak najszybszej budowy obwodnicy Brzezin. W trakcie dyskusji głos zabierali 

także przedstawiciele władz Miasta Brzeziny oraz przedstawiciele Rady Miasta, którzy 

scharakteryzowali poszczególne warianty obwodnicy pod kątem ich atrakcyjności dla miasta.  

W trakcie prowadzonej dyskusji mieszkańcy Gminy Nowosolna zadawali pytania dotyczące 

głównie: 

• negatywnego oddziaływania projektowanej drogi na środowisko; 

• odcięcia mieszkańców od pól, które stanowią ich główne źródło utrzymania; 
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• rozpoczęcia budowy obwodnicy; 

• sposobu wykupu i zwrotu kosztów za przejmowane nieruchomości pod 

obwodnicę; 

W odpowiedzi na stawiane pytania mieszkańcy usłyszeli, że: 

• projektowana obwodnica musi spełniać odpowiednie normy w zakresie 

oddziaływania hałasu, emisji zanieczyszczeń i w tym celu zastosowane zostaną 

odpowiednie rozwiązania zabezpieczające; 

• zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zapewniony zostanie dojazd do 

nieruchomości, ponadto wzdłuż obwodnicy przewidziano równoległe drogi 

serwisowe; 

• w chwili obecnej nie jest znany termin rozpoczęcia budowy; 

• warunki wykupu i wartości nieruchomości zostaną określone przez Wojewodę 

Łódzkiego po wydaniu decyzji ZRiD; 

W dyskusji padały również zarzuty pod adresem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

która zdecydowanie negatywnie opiniowała wariant IV obwodnicy odsunięty najbardziej na 

południe od zabudowy miejscowości Natolin, Lipiny, Ksawerów natomiast opowiadała się za 

wariantami które możliwie najdalej na północ przecinają Las Wiączyński, a co za tym idzie 

znacznie zbliżają się do w/w miejscowości. W trakcie spotkania informacyjnego padła, 

również wypowiedź jednego z mieszkańców, który odniósł się krytycznie do przebiegu 

wariantu IV z uwagi na kolizję z istniejącymi działkami budowlanymi (z wydanymi już 

pozwoleniami na budowę) zlokalizowanymi w sąsiedztwie Lasu Wiączyńskiego. 

Z przeprowadzonej dyskusji wynikało, że zdecydowana większość zebranych nie akceptuje 

przebiegu obwodnicy wg wariantu VII. 

Termin składania wniosków i zastrzeżeń określono na 14 dni od daty konsultacji 

społecznych. Łącznie wpłynęło 159 wniosków w tym kilka wniosków zbiorowych. Wnioski te 

głównie dotyczyły: protestu przeciw wariantowi VII, opracowaniu innego wariantu obwodnicy 

omijającego m. Paprotnia oraz poprowadzenia obwodnicy wyłącznie w granicach miasta 

Brzeziny, natomiast na odcinku w kierunku Łodzi przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 72. 

W nawiązaniu do konsultacji społecznych wpłynęła również Uchwała Rady Miasta Brzeziny 

sprzeciwiająca się wariantowi VII obwodnicy, a popierająca przebieg wg wariantów IV, IVA. 

Na podstawie wniosków otrzymanych po spotkaniach informacyjnych stwierdzono, 

że przebieg obwodnicy Brzezin wg wariantu VII wzbudził duże kontrowersje i silny sprzeciw 

społeczeństwa. Świadczą o tym wnioski, które w zdecydowanej większości sprowadzały się 

głównie do sprzeciwu przeciwko wariantowi VII i te głosy przyjęto do wiadomości jako 

odniesienie do analizy tego wariantu.  
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W wyniku analizy wniosków przedstawiających konkretne postulaty stwierdza się, że: 

• wniosek o zaprojektowanie nowego wariantu omijającego m. Paprotnia został 

odrzucony z uwagi na fakt, że w STEŚ budowy obwodnicy Brzezin nadal 

rozpatrywane są 4 inne warianty tzn. IV, IVA, V, IV, które omijają zabudowania 

m. Paprotnia. Inwestor GDDKiA O/Łódź nie przewiduje dalszych prac nad 

nowymi wariantami obwodnicy; 

• wariant obwodnicy mieszczący się wyłącznie w granicach administracyjnych 

miasta Brzeziny był analizowany w I etapie STEŚ i został odrzucony m.in. przez 

GDDKiA oraz miasto Brzeziny z uwagi na fakt, iż wariant taki nie rozwiązuje 

problemów innych miejscowości położonych w ciągu drogi krajowej nr 72 takich 

jak Natolin, Lipiny, Paprotnia, Przecław; 

• poprowadzenie projektowanej drogi w korytarzu istniejącej drogi nr 72, przy 

spełnieniu warunków technicznych dla drogi klasy G, wiązałoby się 

z koniecznością odcięcia wszystkich zjazdów z drogi głównej, wykonania dróg 

równoległych do obsługi istniejących nieruchomości oraz ekranów akustycznych. 

Rozwiązanie takie koliduje z istniejącą zabudową przy drodze krajowej i oznacza 

to rozbiórkę wielu obiektów; 

Reasumując, na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gmin Brzeziny i Nowosolna oraz miasta Brzeziny należy stwierdzić, że wariant VII obwodnicy 

Brzezin wzbudził liczne kontrowersje oraz silny sprzeciw społeczeństwa. Szczególnie duży 

opór społeczny wywoływały odcinki projektowanej obwodnicy przebiegające w sąsiedztwie 

lub przecinające tereny zabudowane takich miejscowości jak: Natolin, Lipiny, Polik, 

Paprotnia, Przecław. Oprócz wyburzeń budynków mieszkalnych mieszkańcy nie akceptowali 

sposobu w jaki obwodnica przecinać będzie ich nieruchomości rolne, co w konsekwencji 

prowadzić będzie do znaczących trudności w ich użytkowaniu. Mieszkańcy Natolina, Lipin 

oraz Przecławia zlokalizowani po południowej stronie istniejącej drogi krajowej nr 72 

podnosili również argumenty, że ich zabudowania zostaną niejako otoczone infrastrukturą 

drogową o znaczącym ruchu drogowym. Nieco inny odbiór zaprezentowanego wariantu VII 

obwodnicy miał miejsce na terenie miasta Brzeziny, gdzie mieszkańcy domagali się jak 

najszybszej budowy obwodnicy wskazując jako najbardziej atrakcyjne dla miasta Brzeziny 

warianty IV, IVA. 

W rozważaniach dotyczących możliwości wystąpienia konfliktów społecznych wzięto również 

pod uwagę stanowisko Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Niszczeniu Lasu Wiączyńskiego 

(pismo z dnia 11.03.2011r w załączeniu), które skierowane zostało do Ministra Środowiska. 

Pismo to zawiera prośbę o bezwzględne odrzucenie wariantów IV, IVa i V. Komitet 

umotywował swoje stanowisko najwyższą troską o środowisko naturalne – bezcenny 

kompleks jakim jest Las Wiączyński. Według autorów pisma warianty VI lub VII są 
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korzystniejsze z punktu widzenia ekologii i interesu społecznego. Zapisano, że 

„Gospodarstwa rolne czy budynki mieszkalne możemy w stosunkowo łatwy sposób 

odtworzyć, ale utworzony w 1958r. Rezerwat Przyrody czy grąd subkontynentalny, chroniony 

w ramach Natury 2000, nie odbuduje się nigdy naruszając jego naturalne środowisko (…)”. 

W piśmie tym wspomniano również, że w lesie znajduje się miejsce szczególnej czci – 

cmentarz z I wojny światowej z licznymi mogiłami, żołnierzy rosyjskich i niemieckich oraz 

zbiorowa mogiła Polaków pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, 

uznana jako miejsce pamięci narodowej.  

Po przeanalizowaniu argumentów przedstawionych przez Komitet Protestacyjny Przeciwko 

Niszczeniu Lasu Wiączyńskiego w kontekście wyników inwentaryzacji przyrodniczej 

przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania, stwierdzono jednak, że najmniej 

korzystnym wariantem, zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i społecznym jest wariant VII 

i V. 

Faktem jest że, w przypadku wariantu IVa przy przejściu przez teren Lasu Wiączyńskiego 

zniszczeniu ulegnie 1,12 ha grądu subkontynentalnego będącego siedliskiem chronionym 

w ramach Natury 2000. W przypadku wariantów wskazywanych przez Komitet, tj. wariantów 

VI i VII w wyniku przecięcia lasu Wiączyńskiego zniszczeniu ulegnie jedynie 0,065 ha 

siedliska. Niemniej jednak wariant VII jako jedyny, na dalszym odcinku przebiega przez teren 

Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Uroczysko Paprotnia), gdzie koliduje z takimi 

chronionymi siedliskami naturowymi jak: łęg olszowo-jesionowy, grąd subkontynentalny, 

kwaśna buczyna. Skutkiem tego będzie zniszczenie na terenie Parku Krajobrazowego 

siedlisk o łącznej powierzchni 0,663 ha. Nie można zatem stwierdzić, że wariant ten będzie 

znacznie korzystniejszy niż wariant IVA. Wariant VI, chociaż jedynie nieco gorszy od 

wariantu IVA, był odrzucany przez społeczność lokalną i lokalne władze administracyjne. 

Podkreślić należy, że w przypadku żadnego z wariantów nie występuje negatywne 

oddziaływanie w odniesieniu do rezerwatu przyrody „Wiączyń”, który znajduje się na terenie 

Lasu Wiączyńskiego. W piśmie Komitetu wskazano, że warianty VI lub VII są korzystne 

z punktu widzenia interesu społecznego. Z wykonanych analiz przedstawionych w niniejszym 

opracowaniu, wynika między innymi, że w aspekcie oddziaływania na klimat akustyczny – 

kluczowego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi, najgorszy jest wariant VII, wymaga on 

zabezpieczenia największej ilości obszarów chronionych akustycznie, a zatem wymaga 

największej ilości ekranów akustycznych. Nieco lepszy jest wariant VI, zaś najkorzystniejszy 

IVA. Pod względem ilości rozbiórek, również najgorszy jest wariant VII. Należy tu jeszcze raz 

powtórzyć, że podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych najmniej akceptowane, 

zarówno przez lokalne władze administracyjne, jak i mieszkańców były warianty VI i VII. 

Żaden z trzech wariantów nie będzie negatywnie oddziaływać na miejsca pamięcią 

narodowej (wskazane w piśmie) znajdujące się w Lesie Wiączyńskim. W świetle powyższych 
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zapisów ograniczenie rozważań do dwóch wariantów VI lub VII wydaje się nieuzasadnione. 

Wariant VII nie jest wariantem korzystniejszym pod względem oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze, niż wariant IVA i jest najgorzej oceniany pod względem aspektów społecznych. 

Równie niekorzystnie pod tym względem oceniony został wariant VI.  

15. ANALIZA POREALIZACYJNA I WSKAZANIE KONIECZNO ŚCI 
USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO U ŻYTKOWANIA 

 Konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego u żytkowania  wynika z zapisów 

Art. 135, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi 

zmianami).  

Na podstawie powyższego artykułu obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na 

podstawie analizy porealizacyjnej , która stanowi podstawę do ewentualnego wprowadzenia 

dodatkowych urządzeń zabezpieczających lub utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania.  

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko 

i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. W analizie porealizacyjnej zaleca się 

uwzględnienie: 

• Pomiarów rzeczywistego natężenia ruchu na funkcjonujących drogach; 

• Pomiarów emisji hałasu emitowanego do środowiska w rejonie budynków 

mieszkalnych w punktach zlokalizowanych za ekranami akustycznymi i w 

miejscach zlokalizowanych na granicy ponadnormatywnych oddziaływań. Poniżej 

podano orientacyjną lokalizację punktów do analizy porealizacyjnej dla 

poszczególnych wariantów. 

 

Tabela 55. Orientacyjna lokalizacja punktów do anal izy porealizacyjnej 

Nr Wariant IV  Wariant IVA  Wariant V  Wariant VI  Wariant VII  
A1 11+250 (P) 2+240 (L) 5+300 (P) 2+340 (P) 1+900 (L) 
A2 14+540 (P) 11+680 (P) 6+800 (L) 7+450 (P) 2+340 (P) 
A3 14+870 (P) 14+960 (P) 7+040 (L) 12+210 (P) 2+510 (L) 
A4 - 15+290 (P) 7+090 (P) 15+500 (P) 4+420 (L) 
A5 - - 10+040 (P) 15+830 (P) 5+410 (P) 
A6 - - 14+890 (P) - 5+740 (L) 
A7 - - - - 6+460 (P) 
A8 - - - - 8+670 (L) 
A9 - - - - 14+700 (L) 
A10 - - - - 15+480 (P) 
 

W celu monitorowania zmienności parametrów akustycznych źródła hałasu podczas badań 

należy również wyznaczyć referencyjne punkty pomiarowe. Punkty referencyjne i pozostałe 
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ustala się dla pomiarów okresowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 

w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824). 

Wykonanie analizy porealizacyjnej wnioskuje się głównie ze względu na potrzebę weryfikacji 

założeń projektowych dotyczących prognozowanych natężeń ruchu, a tym samym określenia 

zakresu i ilości pomiarów hałasu drogowego w przekrojach z zabudową mieszkalną. Wyniki 

rzeczywistych pomiarów propagacji hałasu drogowego w stosunku do istniejącej zabudowy 

chronionej stanowić będą podstawę do podejmowania dalszych działań naprawczych 

w zakresie ochrony przed hałasem, w tym również stanowić będą dane wyjściowe 

do rozważań o potrzebie ustanowienia obszaru ograniczonego u żytkowania. 

16. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEG O 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 

 Zgodnie z Art. 175 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

zarządzający drogą jest obowiązany do okresowych pomiarów poziomów w środowisku 

substancji lub energii wprowadzanych w związku z jej eksploatacją. Zakres, metodykę 

i częstotliwość wykonywania wymaganych pomiarów określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824). 

Na podstawie ww. rozporządzenia dla celów kontroli jakości środowiska na etapie 

eksploatacji drogi  konieczne będzie prowadzenie monitoringu, który powinien obejmować 

hałas w środowisku. Pomiary przeprowadza się raz na 5 lat.  

Referencyjne metodyki wykonywania pomiarów oraz kryteria lokalizacji punktów 

pomiarowych określone zostały w ww. rozporządzeniu. 

Monitoring klimatu akustycznego  dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien 

obejmować: 

• Pomiary rzeczywistego natężenia ruchu na funkcjonującej drodze; 

• Pomiary emisji hałasu emitowanego do środowiska w ramach monitoringu muszą 

zawierać punkty wyznaczone w rejonie budynków mieszkalnych zgodnie z tabelą 

zamieszczoną w rozdziale poprzednim (punkty do analizy porealizacyjnej). Punkty 

te zostały również zaznaczone w załącznikach graficznych nr 3A – 3G i 6.  

W celu monitorowania zmienności parametrów akustycznych źródła hałasu podczas badań 

należy również wyznaczyć referencyjne punkty pomiarowe. Punkty referencyjne i pozostałe 

ustala się dla pomiarów okresowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 
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w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824). 

Dzięki prowadzonym badaniom możliwe będzie określenie skuteczności zastosowanych 

środków ochrony przed hałasem lub wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń 

akustycznych. W przypadku zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną strefą uciążliwości 

akustycznej po przeprowadzeniu pomiarów i otrzymaniu rzeczywistych wartości możliwe 

będzie określenie czy zostały przekroczone dopuszczalne wartości natężeń hałasu, a w razie 

potrzeby zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed hałasem. 

Ze względu na powszechne występowanie gatunków chronionych na analizowanym terenie, 

zaleca się, na etapie realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu (nadzoru)  

przyrodniczego. Do zadań tego nadzoru będą należeć m.in. kontrole placu budowy przed 

rozpoczęciem robót i wyłapywanie zwierząt, które ewentualnie pojawiły się na placu, bądź 

wpadły do wykopów lub studzienek, a następnie niezwłoczne przenoszenie tych zwierząt 

w odpowiednie siedliska z dala od frontu robót. Kontrole takie połączone z wyłapywaniem 

zwierząt są znacznie skuteczniejsze niż stosowanie wygrodzeń palcu budowy. Nadzór 

przyrodniczy może jednak podjąć decyzję o wprowadzeniu zabezpieczenia w postaci 

szczelnego wygrodzenia uniemożliwiająca przedostawanie się płazów na plac budowy. 

Należy dążyć do tego, aby w przypadku obiektów, które stwarzają zagrożenie dla zwierząt – 

jak studzienki – montaż poszczególnych elementów był jak najszybszy. Po zamontowaniu 

i przykryciu nie będą one stwarzały zagrożenia dla zwierząt.   

17. OPIS TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI, LUK 
W DANYCH I WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

 Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w oparciu o zdobyte liczne materiały 

źródłowe dotyczące terenu opracowania. 

W raporcie przeanalizowano oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobraz 

spowodowane budową obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 zgodnie z aktualnymi 

standardami jakości środowiska. Przy wykonywaniu opracowania, w szczególności 

prognozowanych oddziaływań, napotkano na opisane poniżej trudności: 

• Do prognozowania oddziaływań na środowisko, stosuje się sprawdzone modele 

obliczeniowe, niejednokrotnie już wykorzystywane do sporządzania raportów 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięć drogowych. Każdy jednak model 

obliczeniowy stanowi tylko przybliżenie rzeczywistości, a nie jej odzwierciedlenie; 

• Przewidywane oddziaływania oparte zostały na prognozie ruchu na 2015 

i 2025r., która jest obarczona niepewnością. Rzeczywiste natężenia ruchu 

w docelowym okresie zależeć będą od szeregu czynników, w tym kosztów 
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alternatywnych środków transportu, oferty środków transportu publicznego, 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania regionu, rozwoju terenów przyległych 

do drogi etc.; 

• Oddziaływanie drogi analizowano w konkretnym zakresie czasowym, tj. do roku 

2025. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian obowiązujących przepisów prawnych 

w zakresie ochrony środowiska (m in. w związku z procesem dostosowawczym do 

wymogów UE) można przypuszczać, że mogą one ulec zmianie przed granicznym 

okresem rozpatrywanym w niniejszym opracowaniu. 

Ponadto w zastosowanych metodach obliczeniowych również stwierdzono występowanie 

braków i niedoskonałości. 

■ Braki i niedoskonało ści wyst ępuj ące w zastosowanej metodzie oddziaływania na 

środowisko wodne 

We wcześniejszym rozdziale wspomniano, że na zanieczyszczenie spływów opadowych 

z dróg wpływa wiele różnorodnych czynników, w większości o charakterze losowym, takich 

jak: zanieczyszczenie powietrza, natężenie ruchu i rodzaj pojazdów, rodzaj nawierzchni 

drogi, ukształtowanie poboczy i użytkowanie terenów przyległych, zagospodarowanie drogi, 

pora roku, charakterystyka ilościowa i jakościowa opadu, charakterystyka spływu 

po powierzchni drogi oraz sposobu zimowego utrzymania drogi. Zastosowana metodyka 

została opracowana na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2005 na sieci dróg 

krajowych w Polsce przez Oddziały GDDKiA. Ze względu na brak dostatecznej liczby danych 

dotyczących różnych lokalizacji dróg oraz przekrojów poprzecznych nie możliwe było 

wypracowanie pełnej metodyki dla wszystkich sytuacji dotyczących dróg krajowych. 

Na podstawie wykonanych analiz określono jedynie zależność pomiędzy natężeniem ruchu 

i stężeniem zawiesin ogólnych dla dróg jednojezdniowych (dwupasowych oraz dwupasowych 

z szerokimi poboczami bitumicznymi) zlokalizowanych na terenach zamiejskich, bez 

zastosowania urządzeń podczyszczających na wylotach różnego rodzaju systemów 

kanalizacyjnych. Zależność ta umożliwia prognozowanie stężenia zawiesin ogólnych 

w ściekach z dróg dla powyżej opisanych warunków. Analizy nie wykazały istnienia podobnej 

zależności dla substancji ropopochodnych – głównie ze względu na ich śladowe ilości 

zaobserwowane w większości wyników badań. 

■ Braki i niedoskonało ści wyst ępuj ące w zastosowanej prognozie hałasu 

Niepewność metod obliczeniowych rozprzestrzeniania się hałasu wynika głównie z: 

• dowolności wynikającej ze stosowania różnych programów komputerowych 

do modelowania propagacji hałasu, 

• duży błąd oszacowania prognozy ruchu, 
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• ograniczona rozdzielczość cyfrowego odwzorowania terenu (modelu terenu) – 

model z zasobów CODGiK, 

• uproszczeń w odwzorowaniu przebiegu drogi oraz terenów wokół drogi 

związanych z wprowadzeniem danych do programu, 

W związku z powyższym zwraca się uwagę na możliwość wystąpienia błędów przy 

szacowaniu i prognostycznym określaniu zasięgów oddziaływań hałasu i zaleca się 

weryfikację pomiarową na etapie analizy porealizacyjnej. 

Niepewność obliczeń modelowych w odległościach do kilkudziesięciu metrów od źródła 

to 1,0 – 1,5 dB, powyżej kilkudziesięciu metrów od źródła dochodzi do ± 3,0 dB. 

■ Braki i niedoskonało ści wyst ępuj ące w zastosowanej prognozie oddziaływa ń na 

powietrze atmosferyczne 

 Zastosowany program OPERAT FB oblicza stężenia zanieczyszczeń wykorzystując 

model obliczeniowy CALINE 3, opracowany przez P. E. Bensona na zlecenie Departamentu 

Transportu Stanu Kalifornia w USA. Model ten został pozytywnie zweryfikowany przez US 

EPA w oparciu o pomiary kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do 

stosowania przy wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model ten, jak wiele 

innych modeli obliczeniowych, nie w uwzględnia tzw. wtórnego zanieczyszczenia powietrza, 

tj. zjawisk pochłaniania, wymywania (np. przez kropelki deszczu lub mgły) i przemian 

chemicznych zanieczyszczeń.  

18. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWI ĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 
RAPORTU 

18.1. DOKUMENTACJA  

• Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe przebiegu obwodnicy 

m. Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 – etap I – wykonane przez „Transprojekt – 

Warszawa” Sp. z o.o., listopad 2007 r., 

• Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe przebiegu obwodnicy 

m. Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 – etap II – wykonane przez „Transprojekt 

– Warszawa” Sp. z o.o., styczeń 2009 r., 

• Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe przebiegu obwodnicy 

m. Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 Wariant VII – etap II – wykonane przez 

„Transprojekt – Warszawa” Sp. z o.o., listopad 2010 r., 

• Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autorów opracowania podczas wizji 

w terenie 2007r. – 2011r. 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

328 

18.2. AKTY PRAWNE 

Opracowanie zostało wykonane w oparciu o akty prawne wg stanu na marzec 2015 r. 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., 

poz. 1232 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 

z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 687, z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012r. , poz. 647, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

z 2013r., poz. 1205, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014, 

poz. 613, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r., poz. 1153); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 

z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014r., poz. 210 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 

2011, nr 227, poz. 1367; z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, 

nr 213, poz. 1397, z późn. zm.); 
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• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008, nr 143, poz. 896); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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. z 2014r., poz. 1800); 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 417, 

z późniejszymi zmianami); 

• 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. 2010, nr 77, poz. 510 

z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011, Nr 25, poz. 133 z późniejszymi 

zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 1408); 

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

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

poz. 1109); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji 

lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem 

lub portem (Dz. U. 2011, nr 140, poz. 824, z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii 

kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 

przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów 

ich prezentacji (Dz. U. 2003, nr 18, poz. 164); 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, nr 16, poz. 

87); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002, nr 165, poz. 

1359); 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu z dnia 24 sierpnia 2012r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1031); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 

poz. 987); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735, z późniejszymi 

zmianami); 

• 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. 1999, nr 43, poz. 430, z późniejszymi 

zmianami); 

• Polska Norma PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tłumienia dźwięku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. 

• Polska Norma PN-E-05100-1: 1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. Linie napowietrzne z przewodami gołymi określającej 

zasady budowy linii napowietrznych i ich parametry techniczne. 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; 

• Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

(79/409/EWG); 

• Konwencja o obszarach wodno - błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze 

dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.); 
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• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.; 

• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona 

w Bonn dnia 23 czerwca 1979r. 
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dzikich zwierząt”, Włodzimierz Jędrzejewski, Sabina Nowak, Rafał Kurek, Robert 

Mysłajek, Krystyna Stachura, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, 

Białowieża, 2006r; 

10. Analiza możliwości wdrożenia systemu monitoringu przejść dla zwierząt w Polsce, 

S. Pierużek - Nowak, R.W. Mysłajek i inn., Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, 

Twardorzeczka 2007; 

11. „Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg – Ocena 

technologii i zasady wyboru”, Halina Sawicka – Siarkiewicz, Instytut Ochrony 

Środowiska, Warszawa 2006r.; 
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12. „Ochrona powietrza atmosferycznego – zagadnienia wybrane”, Jan Juda, Stanisław 

Chruściel, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1980r.; 

13. „Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko”, Katarzyna Juda – Rezler, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000 r.; 

14. „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących 

i programów ochrony powietrza”, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Warszawa, 2003 r.; 

15. Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 

wymagających szczególnej ochrony, skala 1:500000, Instytut Hydrogeologii i Geologii 

Inżynierskiej Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków 1990 r; 

16. „Szczegółowa mapa geologiczna Polski” arkusz Brzeziny w skali 1:50 000, oprac. 

B. Trzmiel, 1990 r., wyd. PIG 1994 r.; 

17. „Szczegółowa mapa geologiczna Polski” arkusz Łódź Wsch. w skali 1:50 000, oprac. 

B. Trzmiel, K. Nowacki, 1994 r., wyd. IG 1995 r.; 

18. „Mapa hydrogeologiczna Polski” arkusz Łódź w skali 1:200 000, oprac. M. Bierkowska, 

J. Błaszczyk, 1984 r. wyd. PIG 1984 r.; 

„Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów jury 

górnej ujęcia komunalnego w Brzezinach z obliczeniami geologicznych granic stref 

ochronnych ujęć” oprac. EKO-HYDROGEO J.B. J. Bryła, Łódź, 2001 r.; 

19. Bazy danych Europejskiej Agencji Środowiska (European Envirnment Agency - 

http://etc-acc.eionet.eu.int/); 

20. Bazy danych Europejskiej Agencji Środowiska (European Envirnment Agency - 

http://etc-acc.eionet.eu.int/); 

21. „Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce”, Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków, Warszawa 2010 r.; 

22. „Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”, J. Engel, 

Warszawa 2009r.; 

23. Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 – 

wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 

92/43/EWG; Komisja Europejska DG Środowisko; listopad 2001r.; 

24. Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) 

i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na 

terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce; M.Makomaska-

Juchiewicz, J.Perzanowska; strona www; 

25. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. 

Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska, Białowieża, 31.01.2005r.; 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE  OBWODNICY 

 BRZEZIN W  CIĄGU  DROGI  KRAJOWEJ  NR  72 
ZESZYT 1 OPIS 

ROS_DK72_032015  Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. 

333 

26. COST 341. Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure. Wildlife and 

traffic. A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. ; 

27. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – strona www; 

28. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – strona www; 

29. „Występowanie potencjalnych zespołów leśnych na poszczególnych typach 

siedliskowych lasu na niżu Polski”; oprac. na podstawie: danych Matuszkiewicza 

(1979), Zaręby (1988) i danych zawartych w programie komputerowym "Granica" 

(Balcerkiewicz i in. 1992); 

30. Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: 

Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss. 

31. Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, 

Warszawa, 269 ss.;  

32. Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Chrząszcze - Coleoptera. 

Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog fauny Polski. PWN, 

Warszawa, 23, 9: 1-294.; 

33. Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. W: Czerwona lista 

zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). Instytut Ochrony 

Przyrody PAN, Kraków. 155 ss. + supl. 74 ss.; 

34. Denisiuk Z., Szoszkiewicz J. 1963. W sprawie ochrony zabytkowych dębów 

w Rogalinie i występującej tam roślinności. Chrońmy przyr. ojcz. 4: 10-21.; 

35. Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Wydanie 4, Warszawa 

2008, Biuro Konsultingowo-Inżynierskie „EKO-MARK”; 

36. Oddziaływanie obiektów elektroenergetycznych na środowisko – Zeszyt 2: 

Oddziaływanie akustyczne cz.1 - Zasięg oddziaływania akustycznego linii i stacji 

elektroenergetycznych na środowisko, Zeszyt 5: Oddziaływanie pola elektrycznego cz. 

3 – Wyznaczanie stref ochronnych w pobliżu linii elektroenergetycznych 110 kV, 1993, 

Autorzy: dr. inż. Jerzy Arciszewski, mgr inż. Izabela Komorowska, doc. dr. inż. Jerzy 

Kulikowski, Opracowanie wykonane przez Instytut Energetyki na zlecenie Polskiego 

Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

18.4. UZYSKANE OPINIE  

Uzyskano następujące opinie, które zamieszczone zostały w opracowaniu: 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pismo nr GDDKiA/BPI-

3/km/Dk/4117/2522/07 z dnia 17.12.2007r. 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, pismo nr WUOZ-631/64/2008 

z dnia 11.04.2008r. 
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• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura 

w Skierniewicach, pismo nr M/Sk-6778-1/95/2010/1046 z dnia 10.11.2010r.  

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, pismo nr ZS-3-2129-15/08 

z dnia 04.08.2008r. 

• Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, pismo nr SR.VII-M/6617/849/2008 r. z dnia 

5 sierpnia 2008r. 

• Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, pismo 

nr BPPWŁ/PT/442/21/08 z dnia 05.08.2008r. 

• Urząd Gminy Brzeziny, pismo nr L.dz.126/2008 z dnia 11.08.2008r. 

• Gmina Miasto Brzeziny, pismo nr In. 7320-7/08 z dnia 12 sierpnia 2008r. 

• Łódzki Urząd Wojewódzki, pismo nr IA.I.5718/1791/KM/08 z dnia 13 sierpnia 

2008r. 

• Starostwo Powiatowe w Łodzi, pismo nr RGRiOŚ 5540-124/08 z dnia 13 sierpnia 

2008r. 

• Urząd Gminy Nowosolna, pismo nr ZP/7324/48/2008 z dnia 14.08.2008r. 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, pismo nr WUOZ-631/64/3/2008r. 

z dnia 28 sierpnia 2008r. 

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, pismo nr ZS-3-2129-13/08 

z dnia 18.09.2008r. 

• Urząd Gminy Nowosolna, pismo nr ZP/7324/48/2008 z dnia 23.09.2008r. 

• Burmistrz Miasta Brzeziny, pismo nr InI.7320-12/08 z dnia 30 września 2008r. 

• Urząd Gminy Brzeziny, pismo nr L.dz.153/2008 z dnia 30.09.2008r. 

• Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, pismo nr RGRiOŚ-5540-143/08 z dnia 

2 października 2008r. 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, pismo 

nr GDDKiA-OŁ/P2-ad/4100/8/123/08 z dnia 24.10.2008r. 

• Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, pismo nr PKWŁ-503-6/10 

z dnia 23.11.2010r. 

• Urząd Gminy Brzeziny, pismo nr RIiRG.7332/40/2010 z dnia 08.12.2010r. 

• Urząd Gminy Brzeziny, pismo nr RIiRG.7332/41/2010 z dnia 09.12.2010r. 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, pismo nr WUOZ-

631/335/DK72/2010 z dnia 06.12.2010r. 

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, pismo nr ZS-3-2129-1/10 

z dnia 16.12.2010r. 

• Urząd Gminy Nowosolna, pismo nr ZP/7332/1/2010 z dnia 30.12.2010r. 
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• Uchwała Nr IV/5/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 

zaopiniowania koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi 

krajowej Nr 72 

• Pismo Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Niszczenia Lasu Wiączyńskiego 

z dnia 11.03.2011r. 

• Urząd Gminy Nowosolna, pismo nr ZP.6723.21.2012 z dnia 04.05.2012r. 

• Burmistrz Miasta Brzeziny, pismo nr RI.6727.63.2012 z dnia 7 maja 2012r. 

• Urząd Gminy Brzeziny, pismo nr RIiRG.6724.12.2012 z dnia 15.05.2012r. 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Łodzi, pismo nr M-

Sk.6778.1.45.2012 z dnia 17.05.2012r. 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, pismo nr WUOZ-

C.5135.6.2012.MN z dnia 22 sierpnia 2012r. 

• Postanowienie Wójta gminy Brzeziny nr RI i RG.6220.9.2012 z dnia 9 marca 

2012r. 

• Postanowienie Wójta gminy Brzeziny nr RI i RG.6220.12.2012 z dnia 17 kwietnia 

2012r. 


