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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ANALIZY 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsięwzięcie pn.: „Budowa Obwodnicy 

Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej”. Analizowany odcinek 

drogowy realizowany jest na terenie miasta Opola i gminy Prószków. Długość analizowanego 

odcinka drogowego wynosi około 6,18-6,91 km w zależności od wariantu.  

 

W ramach opracowania zaproponowano planowaną trasę drogową w 3 wariantach inwestycyjnych. 

 

Realizacja przedsięwzięcia została podjęta przez Inwestora w celu poprawy bezpieczeństwa oraz 

zwiększenia przepustowości ruchu w centrum miasta Opola, a co za tym idzie zmniejszenie 

uciążliwości środowiskowej mieszkańców miasta Opole zamieszkałych w sąsiedztwie istniejących 

korytarzy ruchu, prowadzących do istniejących przepraw mostowych przez rzekę Odrę. 

 

Konsekwencją budowy obwodnicy będzie zmniejszenie emisji do środowiska, pochodzących 

z ruchu pojazdów samochodowych, a tym samym zmniejszenie narażenia mieszkańców centrum 

miasta Opola.  

 

1.2 KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 roku [poz.817] 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, analizowany odcinek drogi 

kwalifikuje się do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 

Ponadto, w ramach inwestycji przewidziano inne przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, a mianowicie: 

1) podniesienie napowietrznej linii energetycznej WN o napięciu znamionowym 110 kV (§3 ust.1 

pkt. 7cytowanego rozporządzenia), 

2) przebudowa instalacji gazociągów o ciśnieniu przekraczającym 0,5 MPa (§3 ust.1 punkt 33 

cytowanego rozporządzenia), 

3) przebudowa wodociągu magistralnego 500 (§3 ust.1 punkt 68 cytowanego rozporządzenia). 

 

 

Dla planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z jego zakresem, przeprowadzono procedurę zmierzającą 

do ustalenia obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 22.03.2013r. symbol: 

WOOŚ.4200.1.2013.ES.10 ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko oraz określono jego zakres. 

 

Kopia Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu została zamieszczona 

w załączniku do opracowania. 

 

Poza tym, w ramach realizacji analizowanego przedsięwzięcia przewidziano realizację pozostałych 

zadań komplementarnych takich jak:  

a) wycinka zieleni,  
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b) przebudowa urządzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej, kolidującej z planowanym 

przedsięwzięciem,  

c) przebudowa dróg lokalnych i skrzyżowań, 

d) rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych, 

e) budowa urządzeń ochrony środowiska. 

 

1.3 PODSTAWY FORMALNOPRAWNE SPORZĄDZONEJ PRACY 

 

Podstawą prawną sporządzonej dokumentacji dla budowy Obwodnicy Południowej są następujące 

akty prawne: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko
 
[Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami], 

 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, [Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst 

jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150  wraz z późniejszymi zmianami], 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku [Dz. U. Nr 62, poz.628  

tekst jednolity Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243 ], 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

[Dz. U. Nr 162, poz. 1568], 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 

z 2010 r. nr 243 poz 1623], 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” [Dz. U. z 2005 nr 239 poz. 2019 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami], 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz. U. Nr 16, 

poz.78; tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 121 poz.1266 z późniejszymi zmianami], 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz. U. Nr 92, poz.880 ; tekst 

jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220  z późniejszymi zmianami], 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach [Dz. U. Nr 101, poz.444; tekst jednolity Dz.U. 

2005 nr 45 poz. 435 z późniejszymi zmianami], 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze [Dz.U. nr 163 poz. 981], 

 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. nr 43, poz. 430 z późn. zm.], 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie [Dz.U. nr 63, poz. 735 z późn. zm.], 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. nr 213 poz. 1397], 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75 poz. 690, 

z późn. zm.],  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska, jako całości [Dz.U. 2002 Nr 122 poz. 1055],  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie 

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

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. Nr 137, poz.984 z późniejszymi 

zmianami Dz. U. 2009 nr 27 poz.169],  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 

odpadów [Dz.U. Nr 112, poz. 1206], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku  w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. Nr 120, poz. 826 zmiana 01 

października 2012 poz. 1109], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomu 

niektórych substancji w powietrzu [Dz.U. Nr 0, poz. 1031], 

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

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz.U. Nr 16, poz. 87] 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin [Dz.U. 2012, poz. 81], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt [Dz.U. Nr 237, poz. 1419], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną [Dz.U. Nr 168, poz. 1765],  

 

W dokumentacji uwzględniono także dyrektywy Unii Europejskiej pozostałe akty prawne: 

 ADR Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. (1975, Dz. U. 

Nr 35 poz. 189). 

 Dyrektywa 79/409/EEC o ochronie dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC  

of 2 April 1979 on the conservation of wild birds). 

 Dyrektywa 92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Council 

Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 

and flora). 

 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska; 

 Dyrektywa Rady nr 97/11/UE z dnia 3 marca 1997 r. wprowadzająca zmiany do dyrektywy 

nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć dla środowiska; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w 

sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę 

Rady 90/313/EWG;  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów  

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa 

i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE; 

 Dyrektywa Komisji nr 91/244/EWG z dnia 6 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę  
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nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

 Euro 1 standards (EC 93): Directives 91/441/EEC (passenger cars only) or 93/59/EEC 

(passenger cars and light trucks). 

 Euro 2 standards (EC 96): Directives 94/12/EC or 96/69/EC. [41] Euro 3/4 standards 

(2000/2005): Directive 98/69/EC, further amendments in 2002/80/EC. 

 PN-ISO 1996-1:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości  

i procedury. 

 PN-ISO 1996-2:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących 

sposobu zagospodarowania terenu. 

 

Dokumentację opracowano zgodnie z zakresem określonym art.66 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. 2008 nr 199 poz. 1227 

z późniejszymi zmianami] oraz Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu z dnia 22.03.2013r. symbol: WOOŚ.4200.1.2013.ES.10. 

 

1.4 CEL ANALIZY 

 

W opracowaniu określono uwarunkowania środowiskowe wprowadzenia do środowiska 

przedsięwzięcia, wskazano miejsca newralgiczne, związane z projektowanym przedsięwzięciem, 

podano warunki wprowadzenia przedsięwzięcia do środowiska, a także wskazano: 

a) warunki wykorzystania terenu na etapie realizacji i etapie eksploatacji przedsięwzięcia oraz 

sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia awarii na drodze, 

b) warunki wprowadzenia przedsięwzięcia do środowiska w określonych fazach realizacji, 

eksploatacji i w sytuacji wystąpienia awarii pojazdów poruszających się po drodze w trakcie 

wypadków drogowych, 

c) problemy do rozwiązania na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego,  

d) wytyczne realizacji przedsięwzięcia na etapie wykonywania prac budowlanych (wytyczne dla 

Wykonawcy), 

e) uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) dla uzyskania 

pozwolenia na budowę,  

f) wymagania w zakresie prowadzenia monitoringu, 

g) wytyczne w zakresie przeprowadzenia analizy powykonawczej, 

h) wnioski w zakresie obszaru ograniczonego użytkowania.  

 

1.5 BAZA INFORMACYJNA 

 

Bazą informacyjną sporządzonego opracowania stanowiły następujące dokumenty: 

 PROMOST-WISŁA Sp. z o.o. (styczeń 2013 r.) Karta informacyjna przedsięwzięcia 

pn.: Budowa obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej 

w ramach zadania „Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odrę w ciągu obwodnicy 

południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko”, 

 Materiały z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   11 

 

 Kondel W., Kondel G. (2013 r.) Ekspertyza geotechniczna dla „Opracowania koncepcji 

przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy południowej w Opolu. PROMOST - WISŁA, 

Sp. z o.o., 

 Materiały – opinie i uzgodnienia, pozyskane od instytucji i organizacji ekologicznych, 

 PROMOST - WISŁA Sp. z o.o. (2013 r.) – Koncepcja budowy przeprawy przez rz. Odrę 

w ciągu obwodnicy południowej, 

 Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na użytek opracowania, 

 Pisma i opinie stron, kierowane do Inwestora oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu.  

  

Dla potrzeb opracowania wykonano inwentaryzację przyrodniczą w zakresie pozwalającym na 

ocenę oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Metodykę i wyniki inwentaryzacji 

zamieszczono w treści Raportu, natomiast dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej 

inwentaryzacji przedstawiono w Załączniku fotograficznym.  

 

1.6 UWARUNKOWANIA I OGRANICZENIA SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI 

 

Przy opracowaniu raportu wykorzystano wszelkie dane archiwalne znajdujące się w zasobach 

jednostek administracyjnych, odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie danych 

o środowisku: 

a) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, 

b) Administracji samorządowej w zakresie: 

 Aktualnie obowiązujących zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, 

 Obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie prawa lokalnego, 

c) Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie: 

 Jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego; 

 Jakości wód powierzchniowych, 

 Jakości wód podziemnych, 

 Jakości gleb, 

 

W części społecznej dane były zbierane na podstawie pism kierowanych do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i do Inwestora. 

 

Ponadto, rozpoznanie stanu środowiska uzupełniono o: 

a) Publikacje literaturowe, 

b) Dostępne materiały archiwalne publikowane, w tym: 

 Mapa hydrograficzna, 

 Mapa geologiczna,  

 Mapa sozologiczna, 

 Informacje publikowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, 

c) Rozpoznanie terenowe (w tym inwentaryzacja przyrodnicza) wykonane na użytek 

opracowania. 
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Uwarunkowania i ograniczenia sporządzonej dokumentacji mogą wynikać z ograniczeń metodycznych 

zastosowanych modeli obliczeniowych. 

 

Dla prognozowania wielkości oddziaływań z poszczególnych emisji (emisja hałasu, substancji 

zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, emisji ścieków do środowiska) wykorzystano 

następujące metody: 

a) emisja hałasu – model NMPB z pakietu Programu SoundPlan. Prognozy z wykorzystaniem tego 

modelu, analogicznie jak w przypadku innych modeli posiadają dokładność na poziomie 1,5 dB. 

Program SoundPlan tak jak inne programy mają określoną dokładność prognozy hałasu w porównaniu 

z wartościami uzyskanymi z pomiarów na poziomie 1,5 dB. Pomiary, jako jeden z elementów 

przeprowadzonej prognozy ruchu są uzależnione od różnych uwarunkowań np. warunków 

meteorologicznych, prędkości wiatru, wytypowania punktów pomiarowych czasu trwania pomiaru 

i mogą mieć istotny wpływ na wyniki i analizy wykonywane dla prognozowanego ruchu. 

Prognozowany ruch może być uzależniony również od innych czynników obiektywnych takich jak: 

rozwój społeczno-gospodarczy, aktywizacja obszarów sąsiadujących, rozwój sieci drogowej 

towarzyszącej. W związku z tym pomiary ruchu jak i na tej podstawie tworzone perspektywiczne 

prognozy ruchu, które stanowią między innymi dane wejściowe do obliczania zasięgu 

oddziaływania hałasu w programie SoundPlan mogą mieć wpływ na błędy w oszacowaniu hałasu. 

 

Przy takiej ilości parametrów, od których uzależnione jest perspektywiczne prognozowane 

natężenie ruchu, dokładne oszacowanie może być utrudnione a stosowane metody obarczone 

błędami.  

 

b) emisja i imisja substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne: 

 Prognoza emisji została opracowana na pewnych założeniach o taborze i strukturze pojazdów 

poruszających się w określonych latach prognozy; przyjęcie takich założeń powoduje, że są to 

wartości jedynie przybliżone; należy domniemywać, że dla bardziej odległych horyzontów 

czasowych błąd oszacowania może być większy, głównie ze względu na odległość w czasie od 

prognozowanych wartości wejściowych oraz fakt, że wraz z postępem technicznym zmniejszy 

się ilość grup pojazdów spełniających określone standardy emisyjne; 

 Imisja substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne (rozkład przestrzenny 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) zależy od szeregu czynników, w tym: 

 Struktury pojazdów (udział pojazdów lekkich i pojazdów ciężkich), 

 Rodzaj spalanego paliwa (benzyny – ołowiowe i bezołowiowe, olej napędowy), 

 Cechy charakterystyczne pojazdów danych kategorii – moc silnika, pojemność 

silnika i związane z tym zużycie paliwa,  

 Parametry ruchu (prędkość ruchu), 

 Warunki meteorologiczne (kierunek i prędkość wiatru). 

 

Przy takiej ilości parametrów, od których uzależniona jest emisja, dokładne oszacowanie może być 

utrudnione a zastosowane metody obarczone błędami. W prognozie oddziaływania propagacji 

zanieczyszczeń uwzględniono wszystkie wskazane elementy prognozowania.  

 

c) emisja ścieków  
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W prognozie emisji ścieków posiłkowano się modelami opisanymi w Załączniku 5 do Podręcznika 

dobrych praktyk wykonania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych w odniesieniu do wód 

powierzchniowych i podziemnych, [GDDKiA, 2008].  

 

Obliczenia wykonywano na podstawie formuł obliczeniowych, zawartych w normie PN-S-02204 

Drogi Samochodowe. Odwodnienie Dróg i Załączniku nr 5 „Podręcznika dobrych praktyk 

wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” [GDDKiA, 2008]. Stężenia 

zawiesin ogólnych w spływach nieoczyszczonych obliczono jak dla drogi 4 – pasowej (2 jezdnie po 

7,00 m (2x3,50 m)), na terenach niezurbanizowanych, stosując dla pośrednich wartości natężenia 

ruchu interpolację liniową.  

 

Cytowana normowa metoda obliczeniowa może prowadzić w niektórych przypadkach 

do zawyżenia prognoz stężeń zawiesin w spływach nieoczyszczonych, co obserwuje się 

w prowadzonych pomiarach bezpośrednich. (Podręcznik dobrych praktyk, GDDKiA).  

 

W chwili obecnej brak jest badań w ściekach, pochodzących ze spływów opadowych i roztopowych 

dobrze rozpuszczonych węglowodorów ropopochodnych. Nieznane jest także rozpoznanie 

warunków ich migracji w środowisku. Prowadzone badania zawartości substancji ropopochodnych 

[GDDKiA, 2005] wykazały, że ich zawartość w spływach opadowych nie przekraczała wartości 

dopuszczalnej (15 mg/l). Wyniki badań nie pozwoliły na ustalenie zależności funkcyjnej, 

powiązanej z natężeniem ruchu. Kontrolne porównanie stężeń wykazało, że w 99% przypadków 

stężenia substancji ropopochodnych są takie same, jak stężenia węglowodorów ropopochodnych. 

W ramach prowadzonych badań w 2005 r. wykonanymi przez firmę POLGEOL na zlecenie 

GDDKiA, w 298 wynikach pomiarów spośród 1403 pomiarów stężenia substancji ropopochodnych 

były większe od granicy oznaczalności tzn. 0,005 mg/l, pozostałe pomiary kształtowały się poniżej 

tej granicy.  

 

W związku z tym przyjęto, że stężenie węglowodorów ropopochodnych z powierzchni 

analizowanych dróg zarówno przed jak i po budowie przedmiotowej inwestycji nie będzie 

przekraczało 15 mg/l i do obliczeń stężeń zanieczyszczeń w ściekach pochodzących z powierzchni 

szczelnych dróg uwzględniono stężenie zawiesiny ogólnej.  
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2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ STAN ISTNIEJĄCY 

 

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie opolskim – w przeważającej 

części w mieście Opole a także na terenie powiatu opolskiego. Odcinek drogowy objęty 

opracowaniem będzie stanowić nową przeprawę mostową przez rzekę Odrę. Obwodnica 

południowa, która ma również scalić system komunikacji kołowej miasta Opole pomiędzy 

istniejącą drogą DK 45 (ul. Krapkowicka) a drogą DK 94 (ul. Strzelecka), będzie drogą klasy 

GP 2/2 z jednostronną ścieżką rowerową zintegrowaną z drogą transportu rolnego. 

 

W układzie administracyjnym teren projektowanego przedsięwzięcia leży w województwie opolskim, 

w granicach administracyjnych miasta Opola w Obrębach Wójtowa Wieś, Nowa Wieś Królewska, 

Groszowice, Grudzice, Malina oraz częściowo na terenach powiatu Opolskiego w gminie Prószków, 

w obrębie Winów, Folwark i Chrzowice. 

 

2.2 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Zakres projektowanego przedsięwzięcia: 

1. Budowa nowej drogi – obwodnica południowa klasy GP2x2; 

2. Budowa nowych skrzyżowań i węzłów drogowych; 

3. Budowa nowych obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów i przepustów; 

4. Budowa ścieżki rowerowej; 

5. Budowa układu dróg dojazdowych. 

6. Budowa systemu odwodnienia; 

7. Budowa oświetlenia ulicznego; 

8. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją; 

9. Rozbiórka kolidujących z inwestycją budynków i obiektów; 

10. Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. 

11. Budowa urządzeń ochrony środowiska 

 

Planowana obwodnica południowa została uwzględniona przy opracowaniu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. 

 

Na czas prowadzenia robót ciągłość ruchu na istniejących ciągach komunikacyjnych krzyżujących się 

z obwodnicą południową zostanie zapewniona. Ruch prowadzony będzie zgodnie z tymczasową 

organizacją ruchu. 

 

Inwestycja nie pozbawia dostępu do drogi publicznej użytkowników, nie pozbawia możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, możliwości dojazdów do 

posesji znajdujących się na w/w odcinku. 

 

Planowana obwodnica południowa połączy ze sobą dwie drogi krajowe: DK45 (ul. Krapkowicka) 

oraz DK 94 (ul. Strzelecka). Obie drogi w rejonie planowanego włączenia przedmiotowej 

obwodnicy są drogami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi. W śladzie obwodnicy południowej 
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znajduje się przejście przez rzekę Odrę, drogę wojewódzką DW 423 (ul. Popiełuszki), linię 

kolejową E30 Zgorzelec – Medyka z torowiskiem w rejonie dworca kolejowego Opole – 

Groszowice. 

 

Obszar przez który przebiegać będzie obwodnica południowa oraz teren w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie stanowią strefy zabudowy mieszkaniowej, zieleni i wód powierzchniowych, 

infrastruktury technicznej, użytków rolnych, tereny zrekultywowane i poeksploatacyjne wyrobiska 

margli kredowych, tereny kolejowe oraz teren przewidziany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem 

jako „Miejskie składowisko odpadów komunalnych – kwatera dodatkowa na terenie zakończonej 

eksploatacji powierzchniowej”. 

 

Na początku opracowania trasę obwodnicy południowej planuje się dowiązać do rozwiązań 

projektowych wg odrębnego opracowania dotyczącego budowy odcinka od obwodnicy północnej 

do ul. Niemodlińskiej i dalej do ul. Krapkowickiej. Z kolei włączenie obwodnicy południowej do 

DK 94 planuje się w miejscu skrzyżowania z istniejącym już odcinkiem obwodnicy północnej. 

Skrzyżowanie to wykonane jest w postaci ronda o trzech wlotach z możliwością rozbudowy 

o czwarty wlot stanowiący kontynuację obwodnicy południowej. 

 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na początkowym odcinku opracowania 

wzdłuż ul. Krapkowickiej, dalej w rejonie planowanego węzła z DW 423 wzdłuż ul. Podmiejskiej 

i ul. Popiełuszki oraz wzdłuż ul. Łukasiewicza na końcowym odcinku opracowania. 

 

Pierwszy odcinek planowanej trasy obwodnicy we wszystkich trzech wariantach pomiędzy DK 45 

a rzeką Odrą biegnie przez tereny rolne pól uprawnych przewidziane pod projektowany polder 

Opole. Warianty trasy przekraczają obiektami inżynierskimi na tym odcinku zbiornik wodny, rowy 

melioracyjne oraz drogi gruntowe. 

 

Na kolejnym odcinku trasy obwodnicy pomiędzy Odrą a drogą wojewódzką DW 423 bardzo dużą 

uciążliwością dla zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż ul. Podmiejskiej jest ruch pojazdów 

obsługujących miejskie składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w bliskim jej 

sąsiedztwie. Zagospodarowanie terenu na tym odcinku trasy obwodnicy stanowi również obszar 

przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem jako „Miejskie składowisko odpadów komunalnych – 

kwatera dodatkowa na terenie zakończonej eksploatacji powierzchniowej”. Niemniej jednak, 

z uzyskanych informacji Zakład Komunalny Sp. z o.o. poza terenem czynnego składowiska 

odpadów, nie prowadzi i nie prowadził żadnych prac i nie składował ani też nie składuje odpadów. 

Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie jest właścicielem w/w terenu. Opracowane warianty trasy 

obwodnicy pokazują możliwości pełnego lub częściowego ominięcia tego terenu. Poza tym 

pozostała część terenu zagospodarowana jest pod pola uprawne.  

 

Droga wojewódzka DW 423 jest drogą jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej. Droga ta łączy 

Opole z Kędzierzynem-Koźlem. Szerokość drogi wynosi 7,0 m. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest 

prawostronny chodnik o szerokości 2,0 m. 

 

Trzeci odcinek trasy pomiędzy DW 423 a ul. Olimpijską (ul. Podlesie) w swych wariantach omija 

bądź przekracza rejon byłego wyrobiska, który w dużej mierze użytkowany jest przez PGE 

Elektrownię Opole SA jako awaryjne składowisko odpadów paleniskowych. Do roku 2001 

składowane były tutaj odpady w postaci emulgatu (mieszanina popiołu i wody). Głównym 

elementem tego obszaru jest zbiornik wodny Kamionka wraz z przyległą do niego zielenią. 

W bezpośrednim sąsiedztwie do tego terenu od strony wschodniej przebiega wielotorowa linia 
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kolejowa E30 Zgorzelec-Medyka, E59 Świnoujście-Chałupki oraz linia nr 277 Opole Groszowice-

Wrocław Brochów. Dodatkowo z w/w torowisk wychodzi bocznica kolejowa na północ w kierunku 

budynków PGE Elektrownia Opole SA. Trasa w wariancie 1 dodatkowo przekracza ul. Jana 

Brzechwy, która stanowi dojazd do zakładu. Droga ta jest jednojezdniowa, szerokości ok. 6,0 m 

o nawierzchni bitumicznej. Pozostała część terenu na tym odcinku zagospodarowana jest w stanie 

istniejącym pod pola uprawne wraz z siecią dróg gruntowych. Ul. Olimpijska (ul. Podlesie) 

komunikuje ze sobą miejscowość Grudzice z miejscowością Malina. Droga ta jest jednojezdniowa, 

szerokości ok. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej.  

 

Teren pod planowaną obwodnicę na ostatnim odcinku od ul. Olimpijskiej do DK 94 (ul. Strzelecka) 

zagospodarowany jest pod pola uprawne wraz z siecią dróg gruntowych. Obwodnica we wszystkich 

wariantach na tym odcinku przecina rzekę Malina oraz rów melioracyjny. Włączenie obwodnicy 

południowej do DK 94 planuje się na istniejącym rondzie o trzech wlotach, stanowiącym 

skrzyżowanie DK 94 z obwodnicą północną. Geometria istniejącego ronda umożliwia jego 

rozbudowę o czwarty wlot który stanowić będzie projektowana obwodnica południowa. Droga 

krajowa DK 94 (ul. Strzelecka) stanowi bezpłatną trasę alternatywną dla autostrady A4. 

 

Teren w granicach objętych inwestycją jest terenem uzbrojonym w infrastrukturę techniczną. 

 

Głównymi elementami uzbrojenia terenu, które kolidują z planowaną inwestycją są: 

 Sieć energetyczna wysokiego napięcia; 

 Stacja transformatorowa średnich napięć; 

 Wodociągi dużych średnic; 

 Gazociągi wysokiego ciśnienia w/c DN150, DN200, DN300 PN 4,0 MPa. 

 

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie.  

 

Kolidujące sieci uzbrojenia zostaną zabezpieczone lub przebudowane w niezbędnym zakresie. 

2.3 WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Zaprojektowano trzy warianty przedsięwzięcia:  

 WARIANT 1 o długości 6,52 km  

 WARIANT 2 o długości 6,91 km 

 WARIANT 3 o długości 6,18 km  

 

Koncepcja we wszystkich trzech wariantach uwzględnia możliwość ewentualnego skomunikowania 

Obwodnicy Południowej z przewidzianymi w Studium uwarunkowań drogami: Trasą Gosławicką 

Z2/2, Obwodnicą Wschodnią GP2/2 oraz rozbudowaną ul. Olimpijską. W rejonie włączeń 

ewentualnych dróg do Obwodnicy Południowej nie przewiduje się umieszczania mostów ani 

wiaduktów. Niweleta Obwodnicy Południowej pobiegnie w niewielkim nasypie, co przy nowych 

rozwiązaniach projektowych pozwoli na skomunikowanie w/w planowanych dróg bez znaczącej 

ingerencji w korpus drogowy Obwodnicy Południowej.  

 

Lokalizacja oraz geometria węzłów planowanych dróg z Obwodnicą Południową w poszczególnych 

wariantach będzie różna.  

 

W przypadku wariantu 1 zaprojektowano dwa niezależne węzły dla planowanej Trasy Gosławickiej 

Z2/2 i planowanej Obwodnicy Wschodniej GP2/2. W ramach węzła z Obwodnicą Wschodnią 
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zostanie wykonane również bezkolizyjne skomunikowanie planowanej rozbudowy ulicy 

Olimpijskiej z projektowanym układem drogowym. 

 

Dla wariantu 2 i 3 skorygowano planowany przebieg Trasy Gosławickiej, kierując ją w kierunku 

planowanego włączenia Obwodnicy Wschodniej do Obwodnicy Południowej i wykonanie jednego 

wspólnego węzła. Dodatkowo przez odpowiednie kształtowanie układu drogowego w rejonie węzła 

można również przewidzieć w tym miejscu włączenie ruchu z planowanej rozbudowy ulicy 

Olimpijskiej. 

 

W niniejszym opracowaniu obwodnicę południową podzielono na charakterystyczne odcinki: 

 Odcinek 1 – od ul. Krapkowickiej (DK 45) do rzeki Odry; 

 Odcinek 2 – od rzeki Odry do ul. Popiełuszki (DW 423); 

 Odcinek 3 – od ul. Popiełuszki do ul. Olimpijskiej; 

 Odcinek 4 – od ul. Olimpijskiej do ul. Strzeleckiej (DK 94). 

 

Wszystkie warianty trasy obwodnicy południowej będą miały wspólny początek i koniec. Trasa 

obwodnicy południowej ma swój początek na skrzyżowaniu ul. Krapkowickiej (DK 45) 

z projektowanym wg odrębnego opracowania odcinkiem obwodnicy południowej. Parametry 

techniczne przedmiotowej obwodnicy południowej dostosowane są do projektowanego już odcinka 

obwodnicy, tak aby kolejne odcinki dróg tworzyły spójną całość. Na skrzyżowaniu przewidziano 

rondo czterowlotowe umożliwiające wykonanie wszystkich relacji skrętnych dla krzyżujących się 

dróg. 

 

Na końcu zakresu opracowania obwodnica południowa łączy się z wykonanym już odcinkiem 

obwodnicy północnej na skrzyżowaniu z ul. Strzelecką (DK 94). Skrzyżowanie to zostało 

wykonane w formie ronda o trzech wlotach z uwzględnieniem rozbudowy o czwarty wlot. Relacje 

w prawo prowadzone są poza rondem a dodatkowo w celu poprawy warunków ruchowych na 

wlotach o największym natężeniu ruchu są wprowadzone dodatkowe pasy włączania i wyłączania. 

 

Zgodnie z uzyskanymi warunkami z RZGW Wrocław Obwodnicę Południową w wariacie I i III 

w zakresie czaszy polderu, nad obwałowaniem i międzywałem Odry należy poprowadzić 

w estakadzie wzniesionej o ok. 2 m ponad istniejące obwałowanie Odry. Natomiast w zakresie 

czaszy polderu Opole trasa Obwodnicy w wariancie II może zostać wykonana w nasypie, 

z uwzględnieniem w nim obiektów inżynierskich dla zachowania funkcji przepływowej polderu. 

Nasyp ten należy zaprojektować w szczególności z zapewnieniem ich stateczności w okresie 

kilkudniowego zalania polderu wodami powodziowymi. 

 

Koncepcja zakłada wykonanie jednostronnej ścieżki rowerowej zintegrowanej z drogą transportu 

rolnego. Ścieżka rowerowa została zlokalizowana po lewej stronie korony obwodnicy (od strony 

centrum miasta) oraz została powiązana z istniejącą bądź planowaną siecią ciągów rowerowych 

zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań. 

 

Koncepcja rozwiązań projektowych obwodnicy południowej ma uwzględnić również budowę drogi 

dojazdowej transportu rolnego.  

 

Głównym zadaniem planowanej drogi dojazdowej będzie skomunikowanie przyległych do 

inwestycji pól uprawnych, uzupełnienie i połączenie zaburzonego przez korpus obwodnicy 

istniejącego układu dróg gruntowych oraz przejęcie ruchu drogowego związanego z obsługą 
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miejskiego wysypiska śmieci na odcinku od DW 423 do ul. Podmiejskiej stanowiącej dojazd do 

wysypiska.  

 

Przeprowadzenie Obwodnicy południowej na odcinku 1, tj. na terenie projektowanego polderu 

zalewowego należy wykonać na warunkach określonych przez RZGW, tj. dla wariantu 1 i 3 jest to 

estakada, natomiast dla wariantu 2 obwodnica może zostać wykonana w nasypie, spełniającym 

parametry wałów z wykonaniem w nim przepustów na wylotach istniejących śluz oraz w miejscach 

istniejących rowów. 

 

Planowane przedsięwzięcie zmieni charakter zagospodarowania terenu, przez który prowadzona 

jest trasa obwodnicy. Są to głównie tereny pól uprawnych oraz łąki.  

 

WARIANT I  

 

Wariant 1 trasy obwodnicy południowej poprowadzony został w śladzie ujętym w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, z nieznaczną korektą 

jej geometrii polegającą na złagodzeniu łuków poziomych. 

 

Planowana trasa obwodnicy od drogi krajowej DK 45 przekraczając zbiornik wodny obiektem 

inżynierskim przebiega w kierunku południowo-wschodnim polami uprawnymi wzdłuż wału 

ochronnego Odry. Następnie droga przecina rzekę i przechodzi na jej wschodnią stronę w rejonie 

zabudowań wzdłuż ul. Podmiejskiej, mijając rekultywowany teren miejskiego wysypiska śmieci 

oraz tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem jako „Miejskie składowisko odpadów 

komunalnych – kwatera dodatkowa na terenie zakończonej eksploatacji powierzchniowej”, kieruje 

się nad drogą DW 423 oraz liniami kolejowymi na północny wschód. Od linii kolejowych 

obwodnica biegnie wzdłuż zbiornika wodnego Kamionka, za którym kieruje się na południowy 

wschód przekraczając ul. Jana Brzechwy. Dalej trasa biegnie na wschód w kierunku planowanego 

włączenia do ul. Strzeleckiej mijając od strony południowej zabudowę wzdłuż ul. Łukasiewicza. Na 

ostatnim odcinku droga przecina ul. Olimpijską oraz rzekę Malina po czym włącza się do 

istniejącego układu drogi DK 94 oraz obwodnicy północnej. 

 

Trasa obwodnicy w wariancie nr 1 została ukształtowana tak aby nie kolidowała z budynkami 

mieszkalnymi oraz przemysłowymi. 

 

Wariant 1 jest o łącznej długości wynoszącej 6,52 km, składający się z 5 odcinków prostych 

wyokrąglonych łukami o promieniach 800 m i 1200 m. 

 

Poza skrzyżowaniami przedmiotowej obwodnicy z DK 45 i DK 94 na początku i końcu 

opracowania przewiduje się wykonanie jednego węzła drogowego w formie „trąbki” stanowiącego 

połączenie planowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 423. Zaproponowana geometria węzła 

wynika z ograniczeń terenowych związanych z zabudową mieszkaniową oraz liniami kolejowymi 

i zapewnia pełną możliwość wyboru kierunku jazdy. W geometrii węzła przewidziano wykonanie 

odcinka drogi zbiorczo-rozdzielającej równoległej do drogi DW423 i skomunikowanej z nią 

poprzez projektowane rondo o trzech wlotach. 

 

Uwzględniono również możliwość ewentualnego skomunikowania obwodnicy południowej 

z przewidzianymi w Studium uwarunkowań drogami: Trasą Gosławicką Z2/2, obwodnicą 

wschodnią GP2/2 oraz rozbudowaną ul. Olimpijską. W rejonie włączeń ewentualnych dróg do 

obwodnicy południowej nie przewiduje się umieszczania mostów ani wiaduktów, niweleta 
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obwodnicy południowej pobiegnie w niewielkim nasypie, co przy nowych rozwiązaniach 

projektowych pozwoli na uniknięcie znacznych ingerencji w wykonany korpus drogi. 

 

Wzdłuż pierwszego odcinka obwodnicy, na zachód od rzeki Odry nie ma konieczności 

wykonywania drogi dojazdowej. Pola uprawne sąsiadujące z inwestycją mają zapewniony dojazd 

bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Ciągłość drogi gruntowej w rejonie zbiornika wodnego 

będzie zachowana pod obiektem mostowym. Dostęp do wydzielonego terenu pomiędzy nasypem 

obwodnicy a wałem ochronnym rzeki Odry będzie możliwy z drogi gruntowej na wale. 

W międzywalu obiekt mostowy w żadnym wypadku nie będzie utrudniał dostępu do 

poszczególnych działek. 

 

Zamknięcie ul. Podmiejskiej na końcu obszaru zabudowy mieszkaniowej spowodowało 

konieczność zmiany skomunikowania miejskiego wysypiska śmieci z drogą publiczną (DW 423). 

Przewidziano budowę drogi dojazdowej po prawej stronie obwodnicy (strona południowa) łączącą 

drogę zbiorczą wykonaną w ramach węzła na DW 423 z odciętym odcinkiem ul. Podmiejskiej. 

Droga dojazdowa na tym odcinku jest dwukierunkowa i składa się z dwóch pasów ruchu 

o szerokości 2x3,00 m. Oprócz dojazdu do wysypiska droga ta stanowić będzie dojazd do 

przyległych do pasa drogowego posesji. 

 

Wzdłuż obwodnicy na odcinku od DW 423 do ul. Jana Brzechwy planuje się wykonanie na całej 

długości drogi dojazdowej zlokalizowanej po stronie lewej (od strony północnej) stanowiącej 

dojazd do zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi pól uprawnych. Istniejąca droga gruntowa wzdłuż 

zbiornika wodnego Kamionka umożliwiać będzie dojazd do terenów położonych na południe od 

obwodnicy. Planowana droga dojazdowa będzie skomunikowana z ul. Jana Brzechwy i dalej 

kontynuowana po lewej stronie obwodnicy aż do ul. Olimpijskiej. 

 

W celu uniknięcia budowy obiektów inżynierskich w rejonie planowanych dróg: Trasy 

Gosławickiej i obwodnicy wschodniej nie przewidziano bezpośredniego połączenia przeciętego 

przez obwodnicę układu dróg gruntowych. Dojazd do działek zlokalizowanych na południe od 

obwodnicy zostanie zapewniony poprzez dodatkowy odcinek drogi gruntowej biegnącej od 

ul. Olimpijskiej wzdłuż prawej strony korpusu obwodnicy i łączący się z istniejącymi drogami 

dojazdowymi. 

 

Dalej od ul. Olimpijskiej w kierunku ul. Strzeleckiej przewidziano drogę dojazdową odcinkami po 

prawej i lewej stronie w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostępu do wszystkich sąsiadujących 

z inwestycją pól. 

 

Trasa przebiega lokalnie w rejonie zabudowy wzdłuż ul. Podmiejskiej i ul. Popiełuszki. 

Najmniejsza odległość od istniejącego budynku do planowanej jezdni obwodnicy poprowadzonej 

w nasypie wynosi ok.18 m. 
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Dla potrzeb realizacji wariantu 1 przewidziano następujące obiekty inżynierskie:  

 

Tabl. 1 Lokalizacja i parametry obiektów mostowych 

Lp. obiekt/ przeszkoda 

Wariant 1 

km obiektu (od_do_) 

nad przeszkodą 
km przeszkody  

długość obiektu 

(UN) [m] 

1 OB.1:  
Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej 

Estakada na terenie Polderu Opole 

Most nad rz. Odrą 

1+710 ÷ 1+722 
612+213 (rz. 

Odra) 
1966 ÷ 1986 

2 OB.2: Wiadukt nad łącznicą 2+665 ÷ 2+680 0+265 ÷ 0+275 35 ÷ 40 

3 
OB.3: Wiadukt nad DW423 oraz torowiskiem 

kolejowym 
2+765 ÷ 2+780 8+210 (DW423) 145 ÷ 160 

4 OB.4: Wiadukt nad przedłużeniem ul. Brzechwy 4+500 ÷ 4+520 - 20 ÷ 25 

5 OB.6: Wiadukt nad ul. Olimpijską 5+742  ÷ 5+764 1+950 25 ÷ 30 

 

Tabl. 2 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty 

Lp. Przepust 

km obiektu (od_do_)/ długość obiektu 

[m] 

Wariant 1 

1.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+990 ÷ 3+010/ 50 m 

2.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+090 ÷ 3+110/ 50 m 

3.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+190 ÷ 3+210/ 50 m 

4.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+290 ÷ 3+310/ 50 m 

5.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+390 ÷ 3+410/ 50 m 

6.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+490 ÷ 3+510/ 50 m 

7.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+590 ÷ 3+610/ 50 m 

8.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+690 ÷ 3+710/ 50 m 

9.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+790 ÷ 3+810/ 50 m 

10.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+890 ÷ 3+910/ 50 m 

11.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+990 ÷ 4+010/ 50 m 

12.  
Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych 

pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką Malina+ funkcja przejścia małych 

zwierząt oraz płazów 

5+890 ÷ 5+915/ 65 m 

13.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 6+000 ÷ 6+020/ 50m 

14.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m  6+090 ÷ 6+110/ 50m 

15.  Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja przejścia małych 

zwierząt oraz płazów 
6+178 ÷ 6+203/ 50 m 

Uwaga:  

Światło przepustu zostanie ustalone na etapie Projektu z uwzględnieniem zwiększenia światła na funkcję przejścia 

małych zwierząt oraz płazów. 
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Działki zajęte pod teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 

 

Opole, obręb 0139 Wójtowa Wieś: 

Arkusz mapy nr 24:  

30 

Arkusz mapy nr 26:  

23 

Arkusz mapy nr 25:  

12; 13; 14; 15; 

 

Arkusz mapy nr 27:  

11;  12; 13; 14; 17; 19; 23; 

22/5; 30; 8;  10;   

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Winów: 

Arkusz mapy nr 1:  

426/52; 427/52;  51;  922/50;  1777/42;  1778/42;  741/52; 

1791/43;  1792/43;  1795/43;  1780/43; 1830/49;  1782/49; 931/49; 

932/49;  1832/49;  1382/49;  1381/49;  1063/42;  974/49;  1065/46; 

956/49;  1067/47;  972/49;  970/46;  969/46; 1066/72; 386/71; 

384/73;  381/78;  380/79;  382/76;  428/71;  379/81;  378/82; 

376/85;  373/85;  370/85;  371/86;  372/87;  374/59;  369/59; 

368/59;  365/59;  364/59;  1218/59;  58; 

  

Opole, obręb 0098 Nowa Wieś Królewska: 

Arkusz mapy nr 85:  

115;  114;  113;  131;  130;  129;  128; 

127;  126;  133;  125;  124;  123;  122; 

80;  39/4;  39/3;  78;  79;  

  

 

Arkusz mapy nr 84:  

49; 53;  52; 51; 50; 

 

Arkusz mapy nr 83:  

59;  45; 26/4;  27/4;  28/11; 28/13; 28/15; 

29/4;  31;  32/4; 33/4;  34/4;  35/4;  36/4; 

37/1;  38/1;   
 

Opole, obręb 0058 Groszowice 

Arkusz mapy nr 1:   

19/4;  19/3;  19/1;  2/1;  1/5;  1/15;  1/14;  

1/20;  1/21; 1/23;  1/22;   
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Arkusz mapy nr 2: 

157;  153/1;  153/3;  153/4;  150/3;  150/4;  149/3; 

149/4;  146/5;  146/3;  146/4;  145/3;  145/4;  140/4; 

140/3;  139/5;  139/4;  139/3;  133/5; 133/4;  133/3; 

132/3;  132/4;  132/5; 125/3; 125/4;  125/5;  124/3; 

124/4;  124/5;  119/3;  119/4;  119/5; 118/3;  118/2; 

118/1;  108/3;  108/2;  108/1;  107/3;  107/2; 107/1;  

106/11;  106/10;  106/9;  106/8;  106/5;  105/5; 105/4; 

105/3; 100/5; 100/4;  100/3;  99/5; 99/4; 99/3; 

94/5;  94/4;  94/3;  93/5;  93/4;  93/3; 85/3; 

85/4;  85/5;  87;  86;  84;  63/5;  63/4; 

63/3; 62/2; 61/1;  54;  53/2;  53/1;  52;  

51/2;  51/1; 50; 49;  48; 47;  46;  

45;  44;  43;  42;  11;  10/3;  2; 

3;  4/1;  1/2;  4/2;  5  
 

Arkusz mapy nr 3:  

65/2;  67/2;  67/1; 65/1;  60/1;  1; 2; 

3/2;  3/1; 4/1; 5; 6;  7; 8;  

9;  10;  11;  12;  13;  14;  15; 

16;  17;  18;  19;  20;  21; 22; 

23;  24;  25;  26;  27;  28; 29; 

30;  31;  32; 33/1; 33/2; 34;  35; 

36;  37; 38;  39;  40; 59/1;  52/1; 

52/2;  53/1;  53/2;  54/1;  54/2;  55/1;  55/2; 

56/1;  56/2; 57/1;  57/2; 58/1;  58/2;  60/3;  

 

Opole, obręb 0059 Grudzice 

Arkusz mapy nr 3: 

926/39; 375/2; 1153/3; 880/3; 537/3; 121/6; 122/6; 

123/6; 124/7; 1154/6; 1155/6; 1157/7; 1156/7; 723/8; 

911/8; 913/8; 146/8; 2575/2; 988/16; 990/16; 1007/17; 

1008/17; 1009/17; 1010/17; 1012/24; 1055/35; 1056/17; 1057/17; 

1132/24; 1054/35; 980/36; 979/36; 238/36; 239/36; 240/36; 

1135/37; 695/37; 694/37; 1139/37; 41; 152/88; 155/88; 

664/89; 93; 251/87; 250/87; 249/87; 154/87; 370/90; 

501/86; 900/86; 898/86; 896/86; 894/86; 1183/86; 893/86; 

1185/86; 891/86; 1187/86; 889/86; 886/86; 887/86; 1191/86; 

706/86;   
 

Arkusz mapy nr 2: 

228/14; 312/22; 313/22; 310/22; 50/23; 20; 183/26; 

182/26; 59/24; 60/25; 18; 58/24; 57/17; 104/17; 

222/17; 95/27; 364/28; 83/28; 84/28; 85/28; 86/28; 
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87/28; 237/28; 238/28; 300/28; 301/28; 363/28; 350/28; 

353/96; 352/96; 361/29; 355/29; 357/97; 362/32; 2580/1; 

2592/2; 2592/1; 

  

Arkusz mapy nr 5:   

2591/1;  424/70;  1811; 

 

Arkusz mapy nr 1:  

2591/2; 

 

Działki zajęte tymczasowo tylko pod przebudowę sieci kolidujących z inwestycją: 

Opole, obręb 0139 Wójtowa Wieś: 

Arkusz mapy nr 25:  

34; 33; 32; 31; 27; 26; 25; 

24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 

17  

 

Arkusz mapy nr 27:   

9/3;  6;  1/1; 2; 7 

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Winów: 

Arkusz mapy nr 1:   

923/41; 1073/45; 1540/44;  1541/44 

 

Opole, obręb 0059 Grudzice 

Arkusz mapy nr 2:  

277/23;  278/23;  279/23;  185/23;  186/23 

 

Opole, obręb 0092 Malina 

349; 350; 353; 354 

 

Projektowana trasa drogowa biec będzie w większości w nasypach. Rozmieszczenie trasy drogowej 

na nasypach i w wykopach zamieszczono w Tabl. 3. 

 

Tabl. 3 Lokalizacja Obwodnicy Południowej w nasypie lub wykopie 

Lp. 
Wariant 1 

nasyp [km]/długość odcinka [m] wykop [km]/długość odcinka [m] 

1.  0+000 ÷ 0+240/ 240 - 

2.  2+206÷ 2+655/ 449 - 

3.  2+690 ÷ 2+764/ 74 - 

4.  2+909 ÷ 4+501/ 1592 - 

5.  4+521 ÷ 4+840/ 319 - 

6.  - 4+840 ÷  5+350/ 510 

7.  5+350÷5+742/ 392  

8.  5+767 ÷ 6+520/ 753 - 

Łącznie 3819 m 510 m 
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WARIANT II 

 

Założeniem trasy wariantu 2 obwodnicy południowej było ominięcie zarówno miejskiego 

wysypiska śmieci jak i zbiornika wodnego Kamionka ze składowiskiem odpadów paleniskowych 

od strony południowej. 

 

Planowana trasa obwodnicy od drogi krajowej DK45 przekraczając obiektem inżynierskim zbiornik 

wodny kieruje się w kierunku południowym polami uprawnymi wzdłuż rowu melioracyjnego, 

odsuwając się od wału ochronnego Odry. Następnie oś drogi przechodzi w łuk i kierując się na 

wschód przecina rzekę Odrę.  

 

Po wschodniej stronie rzeki obwodnica poprowadzona została wzdłuż terenu dodatkowej kwatery 

miejskiego składowiska odpadów komunalnych, w miejscu poeksploatacyjnego wyrobiska margli 

kredowych. Dalej biegnie w kierunku drogi DW 423 i wpisuje się w nieużytek zlokalizowany 

między zakładami na terenie produkcyjno-usługowym. Nieużytek stanowi stary ślad nieistniejącej 

już linii kolejowej obsługującej byłe kopalnie margli.  

 

Obwodnica przekracza jednym wiaduktem drogę DW 423, wielotorowe linie kolejowe, bocznicę 

kolejową obsługującą składowisko odpadów paleniskowych PGE Elektrowni Opole SA oraz drogę 

dojazdową na terenie składowiska. Kierując się dalej na wschód po terenie składowiska odpadów 

Elektrowni obwodnica kolejny raz przecina bocznicę kolejową, którą w tym miejscu stanowią 

cztery torowiska kolejowe. Dalej trasa biegnie przez pola uprawne i pomiędzy ul. Olimpijską 

a rzeką Malina wpisuje się w odcinek wspólny z wariantem nr 1 trasy obwodnicy. 

 

Kształtowanie trasy w rejonie krzyżowania się obwodnicy z drogą wojewódzką DW 423 

wykorzystując teren niezagospodarowany pomiędzy budynkami produkcyjno-usługowymi, 

przewidziany w MPZP Groszowice Metalchem w Opolu pod drogę dojazdową wiązało się 

z uniknięciem kolizji planowanej inwestycji z budynkami położonymi w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej. 

 

Trasa obwodnicy w wariancie nr 2 została ukształtowana tak aby nie kolidowała z budynkami 

mieszkalnymi oraz przemysłowymi. Niemniej jednak w zakresie trasy obwodnicy w wariancie 2 

będą konieczne rozbiórki n/w obiektów: 

budynek gospodarczy:   3 szt.  

fundamenty:    1 szt. 

 

Wariant 2 jest o łącznej długości wynoszącej 6,91 km, składający się z 4 odcinków prostych 

wyokrąglonych łukami o promieniach 800 m i 1200 m. 

 

Poza skrzyżowaniami przedmiotowej obwodnicy z DK45 i DK94 na początku i końcu opracowania 

przewiduje się wykonanie jednego węzła drogowego w formie „trąbki” stanowiącego połączenie 

planowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 423. Zaproponowana geometria węzła wynika 

z ograniczeń terenowych związanych z zabudową mieszkaniową oraz liniami kolejowymi i 

zapewnia pełną możliwość wyboru kierunku jazdy.  

 

W geometrii węzła przewidziano wykonanie odcinka drogi zbiorczo-rozdzielającej 

skomunikowanej z drogą wojewódzką DW423 poprzez projektowane rondo o trzech wlotach. 

Lokalizację ronda na DW423 oraz drogi zbiorczo-rozdzielającej dobrano tak aby nie było 

konieczności rozbiórki budynków mieszkalnych. 
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Uwzględniono również możliwość ewentualnego skomunikowania obwodnicy południowej 

z przewidzianymi w Studium uwarunkowań drogami: Trasą Gosławicką Z2/2, obwodnicą 

wschodnią GP2/2 oraz rozbudowaną ul. Olimpijską. Dla zaproponowanej w wariancie nr 2 

geometrii obwodnicy południowej zaszłaby konieczność zmiany układu w/w planowanych dróg, 

tak aby krzyżowały się z obwodnicą południową w jednym punkcie. W rejonie włączenia 

ewentualnych dróg do obwodnicy południowej nie przewiduje się umieszczania mostów ani 

wiaduktów, niweleta obwodnicy południowej pobiegnie w niewielkim nasypie, co przy nowych 

rozwiązaniach projektowych pozwoli na uniknięcie znacznych ingerencji w wykonany korpus 

drogi. 
 

Wzdłuż pierwszego odcinka obwodnicy, na zachód od rzeki Odry droga dojazdowa została 

przewidziana na całym odcinku wzdłuż lewej skarpy nasypu obwodnicy. Połączenie drogi 

gruntowej z istniejącym układem dróg dojazdowych przewidziano pod obiektami 

przeprowadzającymi obwodnicę nad zbiornikiem wodnym oraz rzeką Odrą. Na wschód od 

obwodnicy pola uprawne sąsiadujące z inwestycją mają zapewniony dojazd bez zmian w stosunku 

do stanu istniejącego. W międzywalu obiekt mostowy w żadnym wypadku nie będzie utrudniał 

dostępu do poszczególnych działek. 
 

Na kolejnym odcinku obwodnicy budowa drogi dojazdowej nie jest konieczna na całej długości. 

Przewidziano drogę dojazdową na odcinkach niezbędnych, umożliwiających skomunikowanie 

z istniejącymi drogami wszystkich działek przyległych do inwestycji.  
 

Rozwiązania układu dróg w wariancie nr 2 nie poprawiłyby sytuacji na ul. Podmiejskiej, która 

w dalszym ciągu stanowiłaby główny dojazd do wysypiska śmieci. Możliwością rozwiązania tego 

problemu byłoby wykorzystanie terenu przewidzianego w miejscowych planach pierwotnie jako 

pas drogowy obwodnicy pod budowę drogi dojazdowej do miejskiego wysypiska odpadów.  
 

Na terenie istniejącego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Opole nie ma 

konieczności prowadzenia dodatkowych dróg dojazdowych, gdyż istniejąca sieć drogowa wzdłuż 

bocznicy kolejowej nie zostanie zaburzona budową obwodnicy.  
 

Na pozostałym odcinku od składowiska Elektrowni do końca opracowania założenia w lokalizacji 

dróg dojazdowych pokrywają się z założeniami wariantu nr 1. 
 

Trasa przebiega lokalnie w rejonie zabudowy wzdłuż ul. Popiełuszki. Najmniejsza odległość od 

istniejącego budynku do planowanej jezdni obwodnicy poprowadzonej w nasypie wynosi ok.11 m. 
 

Budowa trasy drogowej w wariancie 2 wymagać będzie budowy następujących obiektów 

inżynierskich: 
 

Tabl. 4 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich mostowych 

Lp. obiekt/ przeszkoda 

Wariant 2 

km obiektu (od_do_) 

nad przeszkodą 
km przeszkody 

długość obiektu 

(UN) [m] 

1 
OB.1.1: Most nad stawem przy ul. 

Krapkowickiej 
0+237 ÷ 0+247 - 277 ÷ 287 

2 OB.1.2: Wiadukt nad drogą gruntową 1+190 ÷ 1+202 - 30 ÷ 35 

3 OB.1.3: Most nad rz. Odrą 2+645 ÷ 2+660 613+399 (rz. Odra) 540 ÷ 550 

4 
OB.3: Wiadukt nad DW423 oraz torowiskiem 

kolejowym 
4+110 ÷ 4+130 9+805 (DW423) 430 ÷ 440 

5 OB.5: Wiadukt nad torowiskiem kolejowym 4+755 ÷ 4+775 - 150 ÷ 160 

6 OB.6: Wiadukt nad ul. Olimpijską 6+125 ÷ 6+150 1+922 25 ÷ 30 
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Tabl. 5 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty 

Lp. Przepust 
km obiektu (od_do_)/ długość obiektu [m] 

Wariant 2 

1.  
Przepust pod koroną drogi na rowie RM.02 + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
0+635 ÷ 0+645/ 80 m 

2.  
Przepust pod koroną drogi na rowie RM.01 + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
0+770 ÷ 0+780/ 120 m 

3.  
Przepust pod koroną drogi na wysokości śluzy + funkcja 

przejścia małych zwierząt oraz płazów 
0+930 ÷ 0+940/ 80 m 

4.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 1+390 ÷ 1+410/ 80 m 

5.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 1+590 ÷ 1+610/ 80 m 

6.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 1+790 ÷ 1+810/ 80 m 

7.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 4+390 ÷ 4+410/ 70 m 

8.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 4+490 ÷ 4+510/ 70 m 

9.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 4+590 ÷ 4+610/ 70 m 

10.  

Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych 

pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką Malina+ funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 

6+280  ÷ 6+305/ 65 m 

11.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 6+390 ÷ 6+410/ 50 m 

12.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 6+490 ÷ 6+510/ 50 m 

13.  
Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
6+568 ÷ 6+593/ 50 m 

Uwaga:  

Światło przepustu zostanie ustalone na etapie Projektu z uwzględnieniem zwiększenia światła na funkcję przejścia 

małych zwierząt oraz płazów. 

 

Działki zajęte pod teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 

 

Opole, obręb 0139 Wójtowa Wieś: 

Arkusz mapy nr 24:  

30;  

 

Arkusz mapy nr 26:  

23; 

 

Arkusz mapy nr 25:  

12; 13; 14; 15; 

 

Arkusz mapy nr 27:  

11;  12; 13; 14; 17; 19; 23; 

22/5; 30; 8;  10;  

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Winów: 

427/52; 51; 922/50; 1777/42; 1695/50; 1696/50; 1778/42; 

923/41; 1792/43; 1780/43; 1074/45; 1073/45; 1087/49; 1086/49; 

1085/49; 1063/42; 956/49; 955/43; 945/43; 1064/43; 957/49; 

958/43; 959/49; 960/49; 952/43; 954/47; 961/49; 966/47; 

953/46; 962/46; 963/46; 964/46; 699/186; 331/88; 332/89; 

1468/90; 334/91; 335/92; 546/93; 547/93; 337/94; 338/95; 
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339/96; 355/96; 340/97; 98; 1586/99; 100; 101; 

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Folwark: 

220; 219; 218; 217; 241; 240; 239; 

238; 237; 242; 278; 277; 259; 258; 

273; 272; 268; 269; 267; 266; 265; 

264; 263; 262 261; 260; 295; 279; 

306 307; 308; 309; 187/56; 57;  

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Chrzowice: 

321; 310 

 

Opole, obręb 0058 Groszowice 

Arkusz mapy nr 1:  

1/11;  

 

Arkusz mapy nr 7:  

163;  6; 7; 8; 45; 79; 78; 

77; 76; 133/2; 81; 82; 83; 84; 

85; 86; 87; 134; 112; 113; 114; 

115; 116; 117  

 

Arkusz mapy nr 2: 

81;  80;  79/1;  78/1;  77;  76; 75; 

74; 66;  12/11;  12/9;  12/6;  11;  10/3 

 

Arkusz mapy nr 6: 

62/4; 61; 62/3; 60/1; 55/4; 55/3; 56/1;  

56/2; 70; 55/1; 52/1; 39; 68/7; 69/2;  

69/1; 68/1; 68/3; 67  

 

Arkusz mapy nr 5:  

1/1;  8/5;  10;  9/2; 

 

Arkusz mapy nr 4:  

218/2;  218/1;  206/4; 51/3; 52/3; 53/1; 54/1; 

 55/1; 56/1; 57/1; 58/1; 59/1; 60/1; 61/1; 

 62/1; 63/1; 64/1; 65/1; 65/3; 65/4; 210;  

140; 66/1; 66/3; 66/4; 139; 67/1; 67/3; 

67/4; 138; 68/1; 68/3; 68/4; 137; 69/1; 

69/3; 69/4; 136;  70/1; 70/3; 70/4; 135; 

71/1; 71/3; 71/4; 134; 72/1; 72/3; 72/4;  

133; 73/3; 73/4; 132; 74/3; 74/4; 131;  

75/3; 75/4; 130; 76/3; 76/4; 129; 77/4;  

128; 78/4; 127; 79/4; 126; 125; 120;  

121; 80/2; 81/2; 117; 82/2; 116; 83/2;  
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84/2; 115; 114; 118; 212/5; 212/6; 212/7;  

212/2; 213; 214; 211;  

 

Opole, obręb 0092 Malina 

137; 

Opole, obręb 0059 Grudzice 

Arkusz mapy nr 3: 

1067/40; 230/92; 93; 229/91; 707/91; 708/91;  227/91;  

226/91; 225/91; 870/90; 636/90; 369/90; 370/90; 154/87;  

251/87; 250/87; 249/87; 900/86;  898/86; 896/86;   897/86; 

894/86; 895/86; 1183/86; 893/86; 1185/86;  891/86; 1187/86;  

889/86; 886/86;  887/86;  

 

Arkusz mapy nr 2: 

228/14; 312/22; 313/22; 310/22; 50/23; 20;  183/26; 

182/26;  59/24; 60/25; 18; 58/24; 57/17; 104/17; 

222/17;  95/27; 364/28; 83/28;  84/28; 85/28; 86/28; 

87/28;  237/28; 238/28; 300/28; 301/28; 363/28; 350/28; 

353/96;  352/96;  361/29; 355/29; 357/97; 362/32; 2580/1; 

2592/2;  2592/1;  

 

Arkusz mapy nr 5: 

58/20; 

 

Arkusz mapy nr 1: 

2591/1; 2591/2; 424/70; 1811 

 

Działki zajęte tymczasowo tylko pod przebudowę sieci kolidujących z inwestycją: 

Opole, obręb 0139 Wójtowa Wieś: 

Arkusz mapy nr 25:  

34; 33; 32; 31; 27; 26; 25; 

24; 23; 22; 21; 20; 18; 17; 

 

Arkusz mapy nr 27: 

9/3;  6;  1/1; 7; 2 

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Winów: 

Arkusz mapy nr 1: 

426/52; 1540/44;  1541/44 

 

Opole, obręb 0059 Grudzice 

Arkusz mapy nr 2: 

277/23;  278/23;  279/23;  185/23;  186/23 

 

Opole, obręb 0092 Malina 

349;  350;  353;  354 
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Opole, obręb 0058 Groszowice 

Arkusz mapy nr 6: 

62/1 

Projektowana trasa drogowa biec będzie w nasypach. Rozmieszczenie trasy drogowej na nasypach 

zamieszczono w Tabl. 6. 

 

Tabl. 6 Lokalizacja Obwodnicy Południowej w nasypie lub wykopie 

Lp. 
Wariant 2 

nasyp [km]/długość odcinka [m] 

1.  0+000 ÷ 242/ 242 

2.  0+519 ÷ 1+180/ 661 

3.  1+210 ÷ 2+374/ 1164 

4.  2+914 ÷ 3+880/ 966 

5.  4+310 ÷ 4+700/ 390 

6.  4+850 ÷ 6+125/ 1275 

7.  6+150 ÷ 6+910/ 760 

Łącznie 5458 m 

 

WARIANT III 

 

Geometria trasy obwodnicy w wariacie nr 3 na początkowym odcinku od ul. Krapkowickiej do 

rzeki Odry pokrywa się z trasą wariantu nr 1. Dalej na terenie między wałami ochronnymi trasa 

kieruje się bardziej na południowy wschód przecinając tereny przewidziane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem 

jako „Miejskie składowisko odpadów komunalnych – kwatera dodatkowa na terenie zakończonej 

eksploatacji powierzchniowej”. Następnie przecina drogę DW423, linie kolejowe oraz drogę 

gruntową. Przechodzi przez tereny wysypiska odpadów paleniskowych Elektrowni Opole i kolejny 

raz przecina bocznicę kolejową w tym miejscu czterotorową.  

 

Dalej trasa biegnie przez pola uprawne i pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką Malina wpisuje się w łuk 

poziomy stanowiący element wspólny z wariantem nr 1 trasy obwodnicy. 

 

Trasa obwodnicy omijając od południa teren zbiornika Kamionka przebiega przez teren zabudowy 

wzdłuż ul. Popiełuszki i koliduje z budynkami. Obiekty przeznaczone do wyburzenia w związku 

z planowaną inwestycją we wariancie 3: 

 budynek wielorodzinny:      1 szt.  

 budynek jednorodzinny:      3 szt.  

 budynek produkcyjny, administracyjno-socjalny:  4 szt.  

 budynek gospodarczy:      8 szt.  

 

Wariant 3 jest o łącznej długości wynoszącej 6,18 km, składający się z 5 odcinków prostych 

wyokrąglonych łukami o promieniach 800 m, 1200 m oraz 2000 m. 

 

Poza skrzyżowaniami przedmiotowej obwodnicy z DK45 i DK94 na początku i końcu opracowania 

przewiduje się wykonanie jednego węzła drogowego stanowiącego połączenie planowanej 

obwodnicy z drogą wojewódzką nr 423. Zaproponowana geometria węzła wynika z ograniczeń 

terenowych związanych z zabudową mieszkaniową oraz liniami kolejowymi i zapewnia pełną 

możliwość wyboru kierunku jazdy. W geometrii węzła przewidziano wykonanie dwóch łącznic dla 

każdej z jezdni obwodnicy skomunikowanych z drogą wojewódzką DW423 poprzez projektowane 
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ronda o trzech wlotach. Lokalizację rond na DW423 oraz łącznic dobrano tak aby nie było 

konieczności rozbiórki kolejnych budynków mieszkalnych. 

 

Uwzględniono również możliwość ewentualnego skomunikowania obwodnicy południowej 

z przewidzianymi w Studium uwarunkowań drogami: Trasą Gosławicką Z2/2, obwodnicą 

wschodnią GP2/2 oraz rozbudowaną ul. Olimpijską. 

 

Geometria trasy obwodnicy w wariacie nr 3 na pierwszym odcinku pokrywa się z trasą we 

wariancie nr 1 i również nie ma tu potrzeby budowy dróg dojazdowych na tym odcinku. 

 

Zamknięcie ul. Podmiejskiej w rejonie podnóża skarpy nasypu obwodnicy spowodowało 

konieczność zmiany skomunikowania miejskiego wysypiska śmieci z drogą publiczną (DW 423). 

Przewidziano budowę drogi dojazdowej po prawej stronie obwodnicy łączącej odcięty odcinek 

ul. Podmiejskiej z układem drogowym w rejonie węzła z DW423. Droga dojazdowa na tym 

odcinku jest dwukierunkowa i składa się z dwóch pasów ruchu o szerokości 2x3,00 m. Oprócz 

dojazdu do wysypiska droga ta stanowić będzie dojazd do przyległych do pasa drogowego posesji. 

 

Na terenie istniejącego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Opole nie ma 

konieczności prowadzenia dodatkowych dróg dojazdowych, gdyż istniejąca sieć drogowa wzdłuż 

bocznicy kolejowej nie zostanie zaburzona budową obwodnicy.  

Na pozostałym odcinku od składowiska Elektrowni do końca opracowania założenia w lokalizacji 

dróg dojazdowych pokrywają się z założeniami wariantu nr 1. 

 

Trasa przebiega lokalnie w rejonie zabudowy wzdłuż ul. Popiełuszki. Najmniejsza odległość od 

istniejącego budynku do planowanej jezdni obwodnicy poprowadzonej w nasypie wynosi ok. 22 m. 

 

Tabl. 7 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich mostowych 

Lp. obiekt/ przeszkoda 

Wariant 3 

km obiektu (od_do_) 

nad przeszkodą 
km przeszkody 

długość obiektu 

(UN) [m] 

1 OB.1:  
Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej 

Estakada na terenie Polderu Opole 

Most nad rz. Odrą 

1+710 ÷ 1+722 612+213 (rz. Odra) 1930 ÷ 1950 

2 
OB.3: Wiadukt nad DW423 oraz torowiskiem 

kolejowym 
3+207 ÷ 3+222 9+368 (DW423) 240 ÷ 250 

3 OB.5: Wiadukt nad torowiskiem kolejowym 4+110 ÷ +130 - 100 ÷ 110 

4 OB.6: Wiadukt nad ul. Olimpijską 5+395 ÷ 5+417 1+941 25 ÷ 30 

 

Tabl. 8 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty 
 

Lp. Przepust 

km obiektu (od_do_)/ 

długość obiektu [m] 

Wariant 3 

1.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+350 ÷ 2+370/ 50 m 

2.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+390 ÷ 2+410/ 50 m 

3.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+490 ÷ 2+510/ 50 m 

4.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+540 ÷ 2+560/ 50 m 

5.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+590 ÷ 2+610/ 50 m 

6.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+640 ÷ 2+660/ 50 m 

7.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+490 ÷3+510/ 70 m 
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Lp. Przepust 

km obiektu (od_do_)/ 

długość obiektu [m] 

Wariant 3 

8.  
Przepust drogowy na terenie składowiska odpadów PGE Opole + funkcja 

przejścia małych zwierząt oraz płazów 
3+552 ÷ 3+569/ 50 m 

9.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+590 ÷ 3+610/ 70 m 

10.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+690 ÷ 3+710/ 70 m 

11.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+790 ÷ 3+810/ 70 m 

12.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+890 ÷ 3+910/ 70 m 

13.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+990 ÷ 4+010/ 70 m 

14.  
Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych pomiędzy 

ul. Olimpijską a rzeką Malina+ funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów 
5+548 ÷5+573/ 65 m 

15.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 5+640 ÷5+660/ 50 m 

16.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 5+740 ÷5+760/ 50 m 

17.  
Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja przejścia małych zwierząt 

oraz płazów 
5+834 ÷ 5+856/ 50 m 

Uwaga:  

Światło przepustu zostanie ustalone na etapie Projektu z uwzględnieniem zwiększenia światła na funkcję 

przejścia małych zwierząt oraz płazów. 

 

Działki zajęte pod teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 

 

Opole, obręb 0139 Wójtowa Wieś: 

Arkusz mapy nr 24:  

30; 

 

Arkusz mapy nr 26:  

23; 

 

Arkusz mapy nr 25:  

12; 13; 14; 15; 

 

Arkusz mapy nr 27:  

11;  12; 13; 14; 17; 19; 23; 

22/5; 30; 8;  10;  

 

Powiat opolski, gmina Pruszków, obręb Winów: 

426/52; 427/52;  51;  922/50;  1777/42;  1778/42;  741/52; 

1791/43;  1792/43;  1795/43;  1780/43; 1830/49;  1782/49; 931/49; 

932/49;  1832/49;  1382/49;  1381/49;  1063/42;  974/49;  1065/46; 

956/49;  1067/47;  972/49;  970/46;  969/46; 1066/72;  386/71; 

384/73;  381/78;  380/79;  382/76;  428/71;  379/81;  378/82; 

376/85;  373/85;  370/85;  371/86;  372/87;  374/59;  369/59; 

368/59;  365/59;  364/59;  1218/59;  58;  

 

Opole, obręb 0098 Nowa Wieś Królewska: 

Arkusz mapy nr 85:  

115; 114; 113; 131; 130; 129; 128; 
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127; 80; 39/4;   

 

Opole, obręb 0058 Groszowice 

Arkusz mapy nr 1:  

19/4; 19/3; 18/2; 18/1; 2/1; 1/5; 1/6; 

1/22; 1/15; 1/14; 1/2;  

 

Arkusz mapy nr 2:  

141; 138; 135; 130; 127; 123; 120;  

116; 111; 110; 104; 101; 98; 95; 

92; 88; 89; 83/2; 83/1; 64; 23/4;  

90; 82/2; 82/1; 65; 66; 67/2; 67/1; 

 69;  70; 71; 72; 73; 12/14; 12/10;  

12/13; 12/11; 12/9; 12/6; 11; 10/3; 30; 

29; 28; 27; 26; 25; 24; 22; 

21; 20; 19; 18; 17; 155; 16; 

15; 14/1; 14/2; 13; 12/8;  

 

Arkusz mapy nr 6:  

70;  69/2;  69/1;  68/3; 68/1; 39; 67 

 

Arkusz mapy nr 5:  

9/2;   

 

Arkusz mapy nr 3:  

60/2; 60/1 

 

Arkusz mapy nr 4:  

218/1; 217; 206/4; 206/3; 73/1; 74/1; 75/1;  

76/1; 77/1;  77/3; 78/1;  78/3;  79/1;  79/3;  

79/4;  80/1;  80/2;  81/1;  81/2;  82/2;  83/2;  

84/2;  85;  86;  87;  209/3;  209/6;  210;  

115;  114;  88/4;  89/4;  90/4;  91/4;  92/4;  

93/4;  94/4; 95/4; 212/5;  212/6;  212/7;  212/2;  

213;  214; 

  

Opole, obręb 0059 Grudzice 

Arkusz mapy nr 3:  

1067/40;  230/92;  216/89;  93; 708/91;  227/91; 226/91;  

225/91 870/90;  636/90;  369/90;  370/90;  154/87;   251/87;  

250/87; 249/87;  501/86;  900/86;  898/86;  896/86;  894/86;  

895/86 1183/86;  893/86;  1185/86;  891/86;  1187/86;  889/86;  

886/86;  887/86;  1191/86;  

 

Arkusz mapy nr 2:  

228/14;  312/22;  313/22;  310/22;  50/23; 20;  183/26;  
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182/26;  59/24; 60/25; 18;  58/24; 57/17;  104/17;   

222/17; 95/27;  364/28; 83/28;  84/28;  85/28;  86/28;  

87/28;  237/28;  238/28; 300/28;  301/28;  363/28;   350/28;  

353/96; 352/96;  361/29;  355/29;  357/97;  362/32;   2580/1;  

2592/2; 2592/1;   

 

Arkusz mapy nr 5:  

58/20; 

 

Arkusz mapy nr 1:  

2591/1;  2591/2;  424/70;  1811 

 

Działki zajęte tymczasowo tylko pod przebudowę sieci kolidujących z inwestycją: 

Opole, obręb 0139 Wójtowa Wieś: 

Arkusz mapy nr 25:  

34; 33; 32; 31; 27; 26; 25; 

24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 

17;  

 

Arkusz mapy nr 27:  

9/3;  6;  1/1; 7; 2 

 

Powiat opolski, gmina Prószków, obręb Winów: 

Arkusz mapy nr 1:  

923/41;  1073/45;  1540/44;  1541/44 

 

Opole, obręb 0059 Grudzice 

Arkusz mapy nr 2:   

277/23;  278/23;  279/23;  185/23;  186/23 

 

Opole, obręb 0092 Malina 

349;  350;  353;  354 

 

Opole, obręb 0058 Groszowice 

Arkusz mapy nr 1:  

1/21;  1/32 

 

Arkusz mapy nr 2:   

153/4 

 

Projektowana trasa drogowa biec będzie w nasypach. Rozmieszczenie trasy drogowej na nasypach 

zamieszczono w Tabl. 9. 
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Tabl. 9 Lokalizacja Obwodnicy Południowej w nasypie lub wykopie 

Lp. 
Wariant 3 

nasyp [km]/długość odcinka [m] 

1.  0+000 ÷ 0+240/ 240 

2.  2+170 ÷ 3+200/ 1030 

3.  3+440 ÷ 4+060/ 620 

4.  4+160 ÷ 5+395/ 1235 

5.  5+420 ÷ 6+180/ 760 

Łącznie 3885 m 

 

WARIANT PRZEPROWADZENIA TRASY DROGOWEJ POD KORYTEM RZEKI ODRY 

 

W opracowaniach projektowych rozważano przeprowadzenie Obwodnicy Południowej pod 

korytem rzeki Odry. 

 

Analiza poprowadzenia Obwodnicy Południowej tunelem pod korytem rzeki wykazała, że jest to 

pod względem technicznym niemożliwe. 

 

Wszystkie warianty trasy obwodnicy południowej będą miały wspólny początek na skrzyżowaniu 

ul. Krapkowickiej (DK 45) z projektowanym wg odrębnego opracowania odcinkiem obwodnicy 

południowej (od obwodnicy północnej do ul. Niemodlińskiej i dalej do ul. Krapkowickiej). 

Pierwszy odcinek planowanej trasy obwodnicy we wszystkich trzech wariantach pomiędzy DK 45 

a rzeką Odrą biegnie przez tereny przewidziane pod projektowany polder Opole, ograniczony 

z prawej strony istniejącym obwałowaniem rzeki Odry i z lewej strony naturalnie wysokim terenem 

wzdłuż drogi DK45. Poprowadzenie Obwodnicy Południowej tunelem pod rzeką Odrą wymagałoby 

wyprowadzenie tunelu na powierzchnię na terenie polderu, w celu połączenia drogi z DK45 

i z projektowanym wg odrębnego opracowania odcinkiem obwodnicy południowej, co jest 

niemożliwe, gdyż tunel byłby zagrożony zalaniem w czasie powodzi. 

 

Ewentualne przesunięcie trasy Obwodnicy Południowej w kierunku północnym nie pozwoli pod 

względem technicznym na prawidłowe włączenie do projektowanego wg odrębnego opracowania 

odcinka obwodnicy południowej oraz wymagało by wejścia na tereny zabudowy jednorodzinnej 

wzdłuż ulicy Podmiejskiej. Spowodowałoby to wzrost sprzeciwów społecznych. Ponadto odcinki 

trasy pomiędzy DK45 a obwałowaniem oraz pomiędzy obwałowaniem a drogą DW423 są zbyt 

krótkie aby wyprowadzić niweletę obwodnicy z tunelu na powierzchnię i połączyć z drogami DK45 

i DW423 nie mówiąc o przejściu nad drogą DW423 i torami PKP. W celu przejścia drogą pod 

korytem rzeki niweleta jezdni musiałaby być na poziomie min. ok. 15 m poniżej dna rzeki, 

w związku z tym różnica poziomów niwelety pomiędzy tunelem a miejscem dowiązania do 

niwelety na powierzchni terenu będzie wynosić minimum ok. 30 m. 

 

Ewentualne przesunięcie trasy Obwodnicy Południowej w kierunku południowym nie pozwoli na 

włączenie do projektowanego wg odrębnego opracowania odcinka obwodnicy południowej – trasa 

traci sens. Ponadto różnica niwelety pomiędzy tunelem a wiaduktem na torami PKP i DW423 

wynosi ok. 40 m. Na tym odcinku nie da się wyprowadzić niwelety z tunelu na wiadukt pod 

względem technicznym – zbyt krótki odcinek.  

 

Pomijając brak możliwości wyprowadzenia niwelety z tunelu i dowiązania się do istniejącego 

układu komunikacyjnego należy podkreślić, że budowa tunelu wiąże się ze znacznym 

podwyższeniem kosztów budowy jak i późniejszej eksploatacji – monitoring, zabezpieczenie 

przeciwpożarowe, układ wentylacyjny itp. Z budową tunelu wiąże się budowa dwóch tuneli – pod 

każdą jezdnię osobny tunel ze względu na pełnienie roli również tunelu ewakuacyjnego. Budowa 
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tunelu w dużo większym stopniu naruszy istniejące zagospodarowanie zwłaszcza w miejscach 

wyjścia tunelu na powierzchnię, które prowadzone jest już w wykopie otwartym co w znacznym 

stopniu powoduje większą zajętość i przeobrażenie terenu w rejonie inwestycji, gdyż szerokość 

wyjścia tunelu wynosić będzie ok. 45 m, plus dodatkowe zajęcie terenu w celu możliwości 

wykonania wyjścia - tuba każdego z tuneli o średnicy w granicach 15 m, wymagane odsunięcie 

tuneli o ok. 15 m, niezbędne konstrukcje oporowe. Na wlocie i wylocie tunelu prowadzony byłby 

wykop szerokoprzestrzenny o szerokości ponad 45 m i głębokości do ok. 20 m. Naruszenie 

zagospodarowania terenu będzie znacznie większe niż w przypadku poprowadzenia drogi po 

terenie. 

 

Z punktu widzenia środowiskowego jest to także wariant mniej korzystny niż warianty prowadzenia 

trasy drogowej po terenie. Budowa przejścia tunelowego wymagać będzie naruszenia głębszych 

warstw geologicznych, co przy nisko zalegającym poziomie wód podziemnych może spowodować 

przesuszenie lub zawilgocenie terenu. Budowa przejścia tunelowego wraz z koniecznymi 

konstrukcjami oporowymi spowoduje zmianę zasilania gruntów położonych nad tunelem, a tym 

samym istotną zmianę bioróżnorodności, a nawet jej całkowity zanik. 

 

WARIANT PREFEROWANY PRZEZ INWESTORA 

 

Preferowanym przez Inwestora, tj. Miejski Zarząd Dróg w Opolu do realizacji jest wariant nr 3 

przebiegu trasy Obwodnicy Południowej.  

 

Obwodnica Południowa ma stanowić przeprawę drogową przez rzekę Odrę oraz scalić system 

komunikacji kołowej miasta Opole pomiędzy istniejącą drogą DK 45 (ul. Krapkowicka), planowaną 

Obwodnicą Piastowską, drogą DK 94 (ul. Strzelecka) i dalej istniejącą Obwodnicą Północną. 

Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi przepustowość ruchu lokalnego, 

wewnątrzmiejskiego i tranzytowego, z ominięciem centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu 

w korytarzu DK 45, DK 94 i DW 423, a także warunki ekologiczne mieszkańców, mieszkających 

w istniejącym korytarzu DK 45, DK 94 i DW 423. 

 

Obwodnica Południowa będzie drogą klasy GP 2/2 z jednostronną ścieżką rowerową wraz 

z układem dróg transportu rolnego. 

 

Nowy odcinek drogi nie będzie generował dodatkowego ruchu, natomiast pozwoli na przejęcie 

części istniejącego natężenia ruchu, który odbywa się istniejącym systemem komunikacyjnym. 

Budowa przedmiotowego odcinka drogi wraz z węzłami wpłynie na poprawę rozkładu natężenia 

ruchu na istniejących ulicach stanowiących obecnie dojazd do centrum miasta Opola. 

 

Obwodnica Południowa w wariancie 3 poprowadzona została optymalnie i jest trasą najkrótszą. 

W porównaniu do pozostałych wariantów w największym stopniu wykorzystuje tereny byłych 

wyrobisk margla, czyli terenów przeobrażonych w wyniku prowadzonej eksploatacji, ograniczając 

w ten sposób zajęcie terenu pól uprawnych pod drogę.  

 

Trasa obwodnicy w wariancie 3 została poprowadzona m.in. przez teren działek o nr 1/22; 1/2; 141; 

138; 135; 130; 127 przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem jako „Miejskie składowisko odpadów 

komunalnych – kwatera dodatkowa na terenie zakończonej eksploatacji powierzchniowej”. 

Z uzyskanych informacji ustalono że, Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie prowadzi i nie prowadził 

żadnych prac i nie składował ani też nie składuje tam odpadów. Dodatkowo Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. nie jest właścicielem w/w terenu. Zagospodarowanie tego sztucznie stworzonego terenu 
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pod pas drogowy obwodnicy jest rozwiązaniem praktycznym i pozwala na odsunięcie trasy 

obwodnicy od zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Podmiejskiej.  

 

W ramach realizacji obwodnicy południowej wg wariantu nr 3 zachodzi konieczność wyłączenia 

z eksploatacji części terenu składowiska odpadów paleniskowych i zamknięcia jej. Dla 

wydzielonego terenu będzie musiała być uzyskana decyzja o zamknięciu i sposobie rekultywacji 

składowiska. Z przeprowadzonej ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej wynika, że przejście 

obwodnicy przez wyrobisko użytkowane przez Elektrownię Opole jest możliwe.  

 

Sposób rekultywacji tego terenu może być częścią realizowanego zadania na etapie Projektu 

budowlanego i wykonawczego. Na analizowanym terenie może być skrócony okres, o którym 

mowa w § 18 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 523) co wykazała ekspertyza geotechniczna 

i sanitarna. Ze względu na charakter składowania odpadów paleniskowych (w postaci emulgatu) nie 

ma przeciwskazań na poprowadzenie drogi – obwodnicy południowej po terenie, na którym 

odbywało się składowanie odpadów. 

 

Prowadzenie trasy przez ten teren pozwoli na praktyczne wykorzystanie części terenu składowania 

odpadów paleniskowych, które obecnie nie jest używane gdyż całość odpadów paleniskowych 

wykorzystywana jest gospodarczo, m.in. w budownictwie drogowym do robót ziemnych. 

 

Wariant proponowany przez Inwestora jest również wariantem racjonalnym pod względem 

ekonomicznym i oddziaływania na środowisko. 

 

2.4 PARAMETRY TECHNICZNE 

 

Parametry projektowanej Obwodnicy Południowej przyjęto zgodnie z wymogami dla dróg klasy 

głównej ruchu przyspieszonego. Zaprojektowano drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu 

o szerokości 2x3,50 m. Jezdnie oddzielone są od siebie pasem zieleni o szerokości 4,00 m. 

Dodatkowo od strony wewnętrznej wykonana zostanie opaska o szerokości 0,50 m natomiast od 

strony zewnętrznej zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 2,00 m i przylegające do 

niego pobocze gruntowe ulepszone o szerokości 1,50 m.. Projektowana nawierzchnia jezdni jest 

nawierzchnią podatną, gdzie warstwa ścieralna wykonana zostanie z mieszanki SMA, zaś warstwa 

wiążąca i podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego. 

 

W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m. Konstrukcja 

nawierzchni ścieżki rowerowej zostanie wykonana z kostki betonowej na podsypce piaskowo – 

cementowej. Podbudowę zasadniczą dla ścieżek rowerowych stanowić będzie warstwa z kruszywa 

łamanego.  

 

2.4.1 Założenia projektowe 

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano się następującymi założeniami: 

 Klasa drogi        GP 2/2 

 Prędkość projektowa      Vproj = 80 km/h – dla trasy głównej 

Vproj = 40 i 50 km/h – dla łącznic 

Vproj = 50 km/h – dla istniejących dróg 

wojewódzkich i krajowych w zakresie 

opracowania 

 Prędkość miarodajna Vm = 100 km/h – dla samochodów 

osobowych 
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Vm = 80 km/h – dla samochodów 

ciężarowych 

 Szerokość jezdni na prostej      2x3,50+0,50= 7,50 m 

 Szerokość poboczy utwardzonych    2,00 m 

 Szerokość poboczy gruntowych    1,50 m 

 Szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej  2,00 m 

 Spadek poprzeczny jezdni na prostej   jednostronny 2% 

 Odprowadzenie wody deszczowej poprzez szczelny system odwodnienia w 

postaci kanalizacji deszczowej 

(zamknięty) 

 

2.5 ODWODNIENIE 

 

2.5.1 Odwodnienie wykopów drogowych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót do Wykonawcy należy utrzymywanie terenu 

budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów 

w ramach planowanej Obwodnicy Południowej będą prowadzone głównie w rejonie obiektów 

inżynierskich – podpór mostów i wiaduktów oraz przy przepustach. Również wykopy związane są 

z przebudową urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa dotycząca 

odwodnienia wykopów leży po stronie Wykonawcy robót, sporządzona w oparciu o n/w ustalenia 

i uzgodnienia Administratorów odbiorników. 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na etapie realizacji inwestycji Obwodnicy 

Południowej, wzdłuż prowadzonych prac przewiduje się poprzez tymczasowy system odwodnienia 

do najbliższych odbiorników, tj. do istniejącej kanalizacji deszczowej, istniejących rowów lub do 

cieków wodnych znajdujących się wzdłuż przedsięwzięcia. 

 

Odbiornikami wód deszczowych i roztopowych z wykopów będą: 

 istniejący rów drogowy DK45 

 staw przy ul. Krapkowickiej 

 rów RM.01 

 rów RM.02 

 rz. Odra 

 istniejąca kanalizacja deszczowa na DW423 

 przebudowywana kanalizacja na terenie składowiska PGE 

 istniejący rów drogowy ulicy J. Brzechwy 

 istniejący rów drogowy ulicy Olimpijskiej 

 rz. Malina 

 

Uszczegółowienie wielkości zlewni dla ścieków odprowadzanych do środowiska na etapie 

realizacji przedsięwzięcia będzie zależeć od harmonogramu prowadzenia robót, który jest po stronie 

Wykonawcy. 

 

Przed wprowadzeniem do odbiorników wód pochodzących z odwonienia wykopów do w/w 

odbiorników będzie przewidziany osadnik, gwarantujący dotrzymanie warunków, zawartych 

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

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego” ( Dz. U. Nr 137/2006 poz. 984). 
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Osadniki przewiduje się zlokalizować bezpośrednio przed miejscem wprowadzenia wód do 

odbiornika. Ilość osadników uzależniona jest od ilości odbiorników do których przewiduje się 

odprowadzenie wód deszczowych na etapie realizacji inwestycji. Potrzebna wielkość 

poszczególnych osadników zostanie ustalona w projekcie technologicznym przez Wykonawcę 

robót. W tabeli nr 10 w kolumnie nr 3 podano przybliżoną lokalizację (kilometraż trasy) 

odprowadzania wód z wykopów związanych z budową obiektów inżynierskich i przebudową 

urządzeń obcych. Miejsca te są zarazem miejscem lokalizacji przedmiotowych osadników. Zgodnie 

z danymi zamieszonymi w tabeli nr 10 łączna ilość osadników przy realizacji zadania w wariancie 1 

wynosi 10 sztuk, w wariancie 2 wynosi 12 sztuk natomiast w wariancie nr 3 wynosi 10 sztuk. 

Przy podczyszczaniu wód deszczowych z wykopów na etapie realizacji inwestycji przed 

wprowadzeniem do odbiornika nie ma potrzeby stosowania separatorów. 

 

W Tabl. 10 zamieszczono orientacyjne miejsca odprowadzenia wód z wykopów oraz lokalizację 

osadników. 
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Tabl. 10 Lokalizacja osadników i miejsce odprowadzania wód z wykopów związane z budową 

mostów, wiaduktów i przepustów. 

 

Lp. 

Wariant 1 

Odcinek trasy 

Miejsce 

odprowadzenia 

i lokalizacja 

osadnika, km 

(od_do_) 

Nazwa odbiornika Lokalizacja 

1.  0+220 ÷ 0+350 0+345÷ 0+360 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Most nad stawem przy 

ul. Krapkowickiej 

2.  0+380 ÷ 0+590 0+375÷ 0+390 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Most nad stawem przy 

ul. Krapkowickiej 

3.  0+590 ÷ 1+250 0+730 ÷ 0+750 Rów RM.01 Estakada na terenie Polderu 

4.  1+250 ÷ 1+650 1+645 ÷ 1+665 rz. Odra Most nad rz. Odrą 

5.  1+750 ÷ 2+230 1+735 ÷1+755 rz. Odra Most nad rz. Odrą 

6.  2+640 ÷ 2+700 2+765 ÷2+780 

istniejąca 

kanalizacja 

deszczowa na 

DW423 

Wiadukt nad łącznicą 

7.  2+745 ÷ 2+930 2+765 ÷2+780 

istniejąca 

kanalizacja 

deszczowa na 

DW423 

Wiadukt nad DW423 oraz 

torowiskiem kolejowym 

8.  4+480 ÷ 4+540 4+500 ÷4+520 
rów drogowy 

ul. Brzechwy 

Wiadukt nad przedłużeniem 

ul. Brzechwy 

9.  5+720 ÷ 5+790 5+745 ÷5+770 
rów drogowy 

ul. Olimpijskiej 
Wiadukt nad ul. Olimpijską 

10.  6+170 ÷ 6+210 6+178 ÷6+203 rz. Malina Przepust na rz. Malina 

 

Lp. 

Wariant 2 

Odcinek trasy 

Miejsce 

odprowadzenia 

i lokalizacja 

osadnika, km 

(od_do_) 

Nazwa odbiornika Lokalizacja 

1.  0+220 ÷ 0+330 0+325 ÷ 0+335 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Most nad stawem przy 

ul. Krapkowickiej 

2.  0+410 ÷ 0+570 0+405 ÷ 0+415 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Most nad stawem przy 

ul. Krapkowickiej 

3.  0+620 ÷ 0+660 0+635 ÷ 0+645 Rów RM.02 Przepust na rowie RM.02 

4.  0+725 ÷ 0+810 0+720 ÷ 0+750 Rów RM.01 Przepust na rowie RM.01 

5.  0+915 ÷ 0+955 0+720 ÷ 0+750 Rów RM.01 Przepust na wysokości śluzy 

6.  1+160 ÷ 1+235 0+720 ÷ 0+750 Rów RM.01 Wiadukt nad drogą gruntową 

7.  2+355 ÷ 2+600 2+595 ÷ 2+615 rz. Odra Most nad rz. Odrą 
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8.  2+700 ÷ 2+935 2+685 ÷ 2+705 rz. Odra Most nad rz. Odrą 

9.  3+855 ÷ 4+330 4+110 ÷ 4+130 

istniejąca 

kanalizacja 

deszczowa na 

DW423 

Wiadukt nad DW423 oraz 

torowiskiem kolejowym 

10.  4+690 ÷ 4+880 4+290 ÷ 4+310 

przebudowywana 

kanalizacja 

→ zbiornik Kamio

nka 

Wiadukt nad torowiskiem kolejowym 

11.  6+100 ÷ 6+170 6+125 ÷ 6+150 
rów drogowy 

ul. Olimpijskiej 
Wiadukt nad ul. Olimpijską 

12.  6+560 ÷ 6+600 6+568 ÷ 6+593 rz. Malina Przepust na rz. Malina 

 

Lp. 

Wariant 3 

Odcinek trasy 

Miejsce 

odprowadzenia 

i lokalizacja 

osadnika, km 

(od_do_) 

Nazwa odbiornika Lokalizacja 

1.  0+220 ÷ 0+350 0+345 ÷ 0+360 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Most nad stawem przy 

ul. Krapkowickiej 

2.  0+380 ÷ 0+590 0+375 ÷ 0+390 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Most nad stawem przy 

ul. Krapkowickiej 

3.  0+590 ÷ 1+250 0+730 ÷ 0+750 Rów RM.01 Estakada na terenie Polderu 

4.  1+250 ÷ 1+650 1+645 ÷ 1+665 rz. Odra Most nad rz. Odrą 

5.  1+750 ÷ 2+195 1+740 ÷ 1+755 rz. Odra Most nad rz. Odrą 

6.  3+180 ÷ 3+460 3+207 ÷ 3+222 

istniejąca 

kanalizacja 

deszczowa na 

DW423 

Wiadukt nad DW423 oraz 

torowiskiem kolejowym 

7.  3+540 ÷ 3+570 3+475 ÷ 3+495 

przebudowywana 

kanalizacja 

→ zbiornik Kamio

nka 

Przepust drogowy na terenie 

składowiska odpadów PGE Opole 

8.  4+670 ÷ 4+810 3+475 ÷ 3+495 

przebudowywana 

kanalizacja 

→ zbiornik Kamio

nka 

Wiadukt nad torowiskiem kolejowym 

9.  5+375 ÷ 5+440 5+405 ÷ 5+430 
rów drogowy 

ul. Olimpijskiej 
Wiadukt nad ul. Olimpijską 

10.  5+825 ÷ 5+865 5+834 ÷ 5+856 rz. Malina Przepust na rz. Malina 

Uwaga: Odprowadzenie wody z wykopów pod przebudowę podziemnego uzbrojenia terenu będzie do tych 

samych odbiorników co z obiektów inżynierskich. 
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W razie awarii na etapie realizacji zostanie zablokowany odpływ z osadników i usunięcie 

zanieczyszczeń, przy użyciu środków uniemożliwiających rozprzestrzenianie (zabezpieczyć 

wyciek, ograniczyć przy zastosowaniu substancji sorbujących) i zawiadomienie odpowiednich 

służb ratowniczych. Zdarzenia tego typu są jednak bardzo rzadkie, zatem realne 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia w czasie budowy jest niewielkie. 

 

2.5.2 Odwodnienie drogi w fazie eksploatacji 

 

Odbiornikami wód deszczowych i roztopowych z odwodnienia drogi będą: 

 staw przy ul. Krapkowickiej 

 rów RM.01 

 rów RM.02 

 rz. Odra 

 istniejąca kanalizacja deszczowa na DW423 

 zbiornik Kamionka 

 przebudowywana kanalizacja na terenie składowiska PGE 

 rz. Malina 

 zbiorniki odparowujące 

 

W Tabl. 11. zamieszczono orientacyjne miejsca odprowadzenia ścieków pochodzących 

z odwodnienia nawierzchni drogowych oraz lokalizację nowoprojektowanych zbiorników 

infiltracyjno-odparowujących, bezodpływowych. Precyzyjne dane dotyczące wielkości zlewni 

i miejsc odprowadzenia ścieków do środowiska zostanie przeprowadzone na etapie wykonania 

Projektu budowlanego po uzgodnieniu z Administratorami cieków. 

 

Przed wprowadzeniem do odbiorników wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone do 

parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

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

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 

poz. 984). 

 

Tabl. 11 Lokalizacja, sposób i miejsce odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz 

lokalizacja ewentualnych urządzeń podczyszczających 

Wariant 1 

Odcinek trasy  

Miejsce 

odprowadzenia 

km/strona 

Nazwa odbiornika Sposób odprowadzenia 

Podczyszczenie – 

separatory 

i osadniki, 

km/strona 

0+000÷0+670 0+255 ÷ 0+275/ L 
staw przy ul. 

Krapkowickiej 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

0+255 ÷ 0+275/ P 

0+670÷1+150 0+740 ÷ 0+760/ L 

rów melioracyjny 

RM.01 

→ rz. Odra 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

0+740 ÷ 0+760/ L 

1+150÷2+205 1+100 ÷ 1+200/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący – 

powierzchnia 1000 

m
2
, objętość 

przewidywana (500-

750)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

1+100 ÷ 1+200/ P 

2+205÷2+760 2+370 ÷ 2+470/ L zbiornik Kanalizacja 2+370 ÷ 2+470/ L 
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Wariant 1 

Odcinek trasy  

Miejsce 

odprowadzenia 

km/strona 

Nazwa odbiornika Sposób odprowadzenia 

Podczyszczenie – 

separatory 

i osadniki, 

km/strona 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 750 

m
2
, objętość 

przewidywana (375-

575)m
3
 

deszczowa, wylot 

kolektora 

2+760÷2+910 
2+765 ÷ 2+780/ 

pod obiektem OB.3 

istniejąca kanalizacja 

deszczowa DW423 
Kanalizacja deszczowa - 

2+910÷4+530 3+285 ÷ 3+330/ P zbiornik Kamionka 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

3+285 ÷ 3+330/ P 

4+530÷5+670 5+000 ÷ 5+100/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 1100 

m
2
, objętość 

przewidywana (550-

825)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

5+000 ÷ 5+100/ P 

5+670÷6+300 6+178 ÷ 6+203/ L rz. Malina 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

6+178 ÷ 6+203/ L 

6+300÷6+520 6+500 ÷ 6+520/ L 
rów drogowy DK94 

→ rz. Malina 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

6+500 ÷ 6+520/ L 

 

Wariant 2 

Odcinek trasy  

Miejsce 

odprowadzenia 

km/strona 

Nazwa odbiornika Sposób odprowadzenia 

Podczyszczenie – 

separatory 

i osadniki, 

km/strona 

0+000÷0+520 0+255 ÷ 0+275/ L 
staw przy 

ul. Krapkowickiej 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

0+255 ÷ 0+275/ L 

0+520÷1+200 0+720 ÷ 0+750/ L 

rów melioracyjny 

RM.01 

→ rz. Odra 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

0+720 ÷ 0+750/ L 

1+200÷2+370 2+150 ÷ 2+250/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 1100 

m
2
, objętość 

przewidywana (550-

825)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

2+150 ÷ 2+250/ P 

2+370÷2+915 2+685 ÷ 2+715/ L rz. Odra 

Kanalizacja deszczowa 

wyprowadzona na 

podporze, betonowy 

ściek do rzeki  

2+790 ÷ 2+810/ 

pod obiektem 

2+915÷4+135 3+300 ÷ 3+400/ L 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

3+300 ÷ 3+400/ L 
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Wariant 2 

Odcinek trasy  

Miejsce 

odprowadzenia 

km/strona 

Nazwa odbiornika Sposób odprowadzenia 

Podczyszczenie – 

separatory 

i osadniki, 

km/strona 

powierzchnia 1200 

m
2
, objętość 

przewidywana (600-

900)m
3
 

4+135÷4+850 4+290 ÷ 4+310/ L 

Istniejąca, 

przebudowywana 

kanalizacja 

deszczowa k800 → 

Zbiornik Kamionka 

Kanalizacja deszczowa 

Na warunkach 

podanych przez 

Administratora 

kanalizacji 

4+850÷6+050 5+490 ÷ 5+590/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 1100 

m
2
, objętość 

przewidywana (550-

825)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

5+490 ÷ 5+590/ P 

6+050÷6+700 6+568 ÷ 6+593/ L rz. Malina 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

6+568 ÷ 6+593/ L 

6+700÷6+910 6+890 ÷ 6+910/ L 
rów drogowy DK94 

→ rz. Malina 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

6+890 ÷ 6+910/ L 

 

Wariant 3 

Odcinek trasy  

Miejsce 

odprowadzenia 

km/strona 

Nazwa odbiornika Sposób odprowadzenia 

Podczyszczenie – 

separatory 

i osadniki, 

km/strona 

0+000÷0+670 0+255 ÷ 0+275/ L 
staw przy ul. 

Krapkowickiej 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

0+255 ÷ 0+275/ L 

0+670÷1+150 0+740 ÷ 0+760/ L 

rów melioracyjny 

RM.01 

→ rz. Odra 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

0+740 ÷ 0+760/ L 

1+150÷1+600 1+100 ÷ 1+200/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 600 m
2
, 

objętość 

przewidywana (300-

450)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

1+100 ÷ 1+200/ P 

1+600÷3+200 2+220 ÷ 2+320/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 1155 

m
2
, objętość 

przewidywana (580-

870)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

2+220 ÷ 2+320/ P 

3+200÷3+440 3+200 ÷ 3+220/ istniejąca kanalizacja Kanalizacja - 
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pod obiektem 

OB.3 

deszczowa DW423 deszczowa, wylot 

kolektora 

3+440÷4+160 3+475 ÷ 3+495/ L 

Istniejąca, 

przebudowywana 

kanalizacja 

deszczowa k800 → 

Zbiornik Kamionka 

Kanalizacja deszczowa 

Na warunkach 

podanych przez 

Administratora 

kanalizacji 

4+160÷5+315 4+500 ÷ 4+600/ P 

zbiornik 

infiltracyjno-

odparowujący– 

powierzchnia 1100 

m
2
, objętość 

przewidywana (550-

825)m
3
 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

4+500 ÷ 4+600/ P 

5+315÷5+970 5+834 ÷ 5+856/ L rz. Malina 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

5+834 ÷ 5+856/ L 

5+970÷6+180 6+160÷ 6+180/ L 
rów drogowy DK94 

→ rz. Malina 

Kanalizacja 

deszczowa, wylot 

kolektora 

6+160÷ 6+180/ L 

 

Zawiesiny, zawarte w ściekach zostaną usunięte poprzez zastosowanie urządzeń do oczyszczania 

substancji mechanicznych (osadniki, zbiorniki retencyjne), zgodnie z warunkami podanymi przez 

administratorów cieków. W przypadku konieczności zastosowania urządzeń do separacji 

ropopochodnych zostaną zastosowanie dodatkowo separatory lub urządzenia zintegrowane do 

oczyszczania zawiesiny i substancji ropopochodnych. Dokładny system oczyszczania ścieków, 

ilość i rodzaj instalacji, niezbędnych do oczyszczania ścieków będzie podany na etapie projektu 

budowlanego, po uzgodnieniu z administratorami odbiorników oczyszczonych ścieków.  

 

2.6 OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

 

2.6.1 Obiekty mostowe i wiadukty 

 

WARIANT 1 

N Obiekt, którego długość ustroju nośnego wynosi 1966 ÷ 1986 m i obejmuje:  

 Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej, 

 Estakadę na terenie Polderu Opole, 

 Most nad rz. Odrą i obszarem zalewowym między wałami. Ze względu na umieszczenie 

przyczółków obiektu poza wałami ochronnymi rzeki Odry i jeżeli z obliczeń hydrologiczno-

hydraulicznych nie zajdzie potrzeba znacznego wynoszenia ponad istniejący teren obiektu 

w rejonie wału wschodniego (ze względu na światło obiektu) to ul. Podmiejska zostanie 

ograniczona do ostatniego budynku przy niej zlokalizowanego, przez co stanie się ona drogą 

bez przejazdu. Jednocześnie zostanie wykonany od strony południowej nowy odcinek drogi 

dojazdowej do miejskiego składowiska odpadów. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad planowaną drogą zbiorczą w ramach węzła 

drogowego łączącego obwodnicę południową z DW423. Skrajnia drogi zbiorczej wynosi 

4,60 m. Długość ustroju nośnego wynosi 35 ÷ 40 m. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad drogą DW423 oraz liniami kolejowymi. Skrajnia 

drogi DW423 wynosi 4,60 m natomiast skrajnia kolejowa nad układem torowym wynosi 
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min. 5,60 m. Długość ustroju nośnego wynosi 145 ÷ 160 m. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad ul. Jana Brzechwy stanowiącą drogę dojazdową 

do PGE Elektrowni Opole SA. Skrajnia drogowa wynosi 4,50 m (klasa L). Długość ustroju 

nośnego wynosi 20 ÷ 25 m. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad ul. Olimpijską. Skrajnia drogowa wynosi 4,50 m 

(klasa L). Długość ustroju nośnego wynosi 25 ÷ 30 m. 

 

WARIANT 2 

N Most nad zbiornikiem wodnym oraz wałem ochronnym na zachodnim brzegu Odry. Długość 

ustroju nośnego wynosi 277 ÷ 287 m. 

N Wiadukt nad drogą gruntową stanowiącą dojazd z DK45 do śluzy na zachodnim wale 

ochronnym Odry. Skrajnia drogi gruntowej dojazdowej wynosi 4,50 m. Długość ustroju 

nośnego wynosi 30 ÷ 35 m. 

N Most nad rzeką Odrą i obszarem zalewowym między wałami ochronnymi. Długość ustroju 

nośnego wynosi 540 ÷ 550 m. Pod mostem na zachodnim brzegu Odry wzdłuż zewnętrznej 

stopy wału przepuszczona jest droga gruntowa i ścieżka rowerowa. Dodatkowo na poziomie 

terasy zalewowej na wschodnim brzegu rzeki przeprowadzona została również istniejąca droga 

gruntowa stanowiąca dojazd do pól uprawnych. Skrajnia drogi dojazdowej wynosi 4,50 m. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad planowaną drogą zbiorczo-rozdzielającą, drogą 

DW 423, liniami kolejowymi, bocznicą kolejową i drogą gruntową. Skrajnia drogi DW 423 

i zbiorczej wynosi 4,60 m, skrajnia drogi dojazdowej 4,50 m, natomiast skrajnia kolejowa nad 

układem torowym wynosi 5,60 m. Długość ustroju nośnego wynosi 430 ÷ 440 m. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad czterotorową bocznicą kolejową obsługującą 

awaryjne składowisko odpadów paleniskowych PGE Elektrowni Opole SA oraz drogami 

gruntowymi. Długość ustroju nośnego wynosi 150 ÷ 160 m. Skrajnia drogi dojazdowej wynosi 

4,50 m, natomiast torowiska 5,60 m.  

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad ul. Olimpijską. Skrajnia drogowa wynosi 4,50 m 

(klasa L). Długość ustroju nośnego wynosi 25 ÷ 30 m. 

 

 

WARIANT 3 

N Obiekt, którego długość ustroju nośnego wynosi 1930 ÷ 1950 m i obejmuje:  

 Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej, 

 Estakadę na terenie Polderu Opole, 

 Most nad rz. Odrą i obszarem zalewowym między wałami. Jeżeli z obliczeń hydrologiczno-

hydraulicznych nie zajdzie potrzeba znacznego wynoszenia ponad istniejący teren obiektu 

w rejonie wału wschodniego (ze względu na światło obiektu) to ul. Podmiejska zostanie 

ograniczona do skarpy nasypu obwodnicy, przez co stanie się ona drogą bez przejazdu. 

Jednocześnie zostanie wykonany od strony południowej nowy odcinek drogi dojazdowej do 

miejskiego składowiska odpadów. 

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad drogą DW423, liniami kolejowymi i drogą 

gruntową. Skrajnia drogi DW423 wynosi 4,60 m, skrajnia drogi dojazdowej 4,50 m, natomiast 

skrajnia kolejowa nad układem torowym wynosi 5,60 m. Długość ustroju nośnego wynosi 240 

÷ 250 m. 
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N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad czterotorową bocznicą kolejową obsługującą 

awaryjne składowisko odpadów paleniskowych PGE Elektrowni Opole SA oraz drogą 

gruntową. Długość ustroju nośnego wynosi 100 ÷ 110 m. Skrajnia drogi dojazdowej wynosi 

4,50 m, natomiast torowiska 5,60 m.  

N Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad ul. Olimpijską. Skrajnia drogowa wynosi 4,50 m 

(klasa L). Długość ustroju nośnego wynosi 25 ÷ 30 m. 

 

W Tabl. 12 zamieszczono orientacyjną lokalizację i parametry obiektów inżynierskich mostowych. 

 

Tabl. 12 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich mostowych 

Lp. obiekt/ przeszkoda 

Wariant 1 

km obiektu 

(od_do_) nad 

przeszkodą 

km przeszkody  
długość obiektu 

(UN) [m] 

1 OB.1:  
Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej 

Estakada na terenie Polderu Opole 

Most nad rz. Odrą 

1+710 ÷ 1+722 612+213 (rz. Odra) 1966 ÷ 1986 

2 OB.2: Wiadukt nad łącznicą 2+665 ÷ 2+680 0+265 ÷ 0+275 35 ÷ 40 

3 
OB.3: Wiadukt nad DW423 oraz torowiskiem 

kolejowym 
2+765 ÷ 2+780 8+210 (DW423) 145 ÷ 160 

4 OB.4: Wiadukt nad przedłużeniem ul. Brzechwy 4+500 ÷ 4+520 - 20 ÷ 25 

5 OB.6: Wiadukt nad ul. Olimpijską 5+742  ÷ 5+764 1+950 25 ÷ 30 

 

 

Lp. obiekt/ przeszkoda 

Wariant 2 

km obiektu 

(od_do_) nad 

przeszkodą 

km przeszkody 
długość obiektu 

(UN) [m] 

1 OB.1.1: Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej 0+237 ÷ 0+247 - 277 ÷ 287 

2 OB.1.2: Wiadukt nad drogą gruntową 1+190 ÷ 1+202 - 30 ÷ 35 

3 OB.1.3: Most nad rz. Odrą 2+645 ÷ 2+660 613+399 (rz. Odra) 540 ÷ 550 

4 
OB.3: Wiadukt nad DW423 oraz torowiskiem 

kolejowym 
4+110 ÷ 4+130 9+805 (DW423) 430 ÷ 440 

5 OB.5: Wiadukt nad torowiskiem kolejowym 4+755 ÷ 4+775 - 150 ÷ 160 

6 OB.6: Wiadukt nad ul. Olimpijską 6+125 ÷ 6+150 1+922 25 ÷ 30 
 

 

Lp. obiekt/ przeszkoda 

Wariant 3 

km obiektu 

(od_do_) nad 

przeszkodą 

km przeszkody 
długość obiektu 

(UN) [m] 

1 OB.1:  
Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej 

Estakada na terenie Polderu Opole 

Most nad rz. Odrą 

1+710 ÷ 1+722 612+213 (rz. Odra) 1930 ÷ 1950 

2 
OB.3: Wiadukt nad DW423 oraz torowiskiem 

kolejowym 
3+207 ÷ 3+222 9+368 (DW423) 240 ÷ 250 

3 OB.5: Wiadukt nad torowiskiem kolejowym 4+110 ÷ +130 - 100 ÷ 110 

4 OB.6: Wiadukt nad ul. Olimpijską 5+395 ÷ 5+417 1+941 25 ÷ 30 
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2.6.2 Przepusty 

 

WARIANT 1 

N Przejścia dla zwierząt – przepusty dla płazów 1,5x1,0 m: 

km 2+990 ÷ 3+010; km 3+090 ÷ 3+110; km 3+190 ÷ 3+210; km 3+290 ÷ 3+310; km 3+390 

÷ 3+410; km 3+490 ÷ 3+510; km 3+590 ÷ 3+610; km 3+690 ÷ 3+710; km 3+790 ÷ 3+810; 

km 3+890 ÷ 3+910; km 3+990 ÷ 4+010; km 6+000 ÷ 6+020; km 6+090 ÷ 6+110 

N Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką 

Malina+ funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów; 

N Na rzece Malina + funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów. Przewiduje się wykonanie 

przepustu ze stalowych ocynkowanych blach falistych w dowiązaniu do rozwiązań 

projektowych z odcinka obwodnicy północnej, która również przecina rzekę Malina. 

 

WARIANT 2 

N Przejścia dla zwierząt – przepusty dla płazów 1,5x1,0 m: 

km 1+390 ÷ 1+410; km 1+590 ÷ 1+610; km 1+790 ÷ 1+810; km 4+390 ÷ 4+410; km 4+490 

÷ 4+510; km 4+590 ÷ 4+610; km 6+390 ÷ 6+410; km 6+490 ÷ 6+510;  

N Na rowie melioracyjnym oznaczonym RM02 wpadającym do rowu RM01 + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów; 

N Na rowie melioracyjnym oznaczonym RM01 wpadającym do zbiornika wodnego+ funkcja 

przejścia małych zwierząt oraz płazów; 

N Pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką 

Malina+ funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów; 

N Pod korpusem obwodnicy południowej w rejonie pól uprawnych pomiędzy ul. Olimpijską a 

rzeką Malina; 

N Na rzece Malina + funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów. Przewiduje się wykonanie 

przepustu ze stalowych ocynkowanych blach falistych w dowiązaniu do rozwiązań 

projektowych z odcinka obwodnicy północnej, która również przecina rzekę Malina. 

 

WARIANT 3 

N Przejścia dla zwierząt – przepusty dla płazów 1,5x1,0 m: 

km 2+350 ÷ 2+370; km 2+390 ÷ 2+410; km 2+490 ÷ 2+510; km 2+540 ÷ 2+560; km 2+590 

÷ 2+610; km 2+640 ÷ 2+660; km 3+490 ÷3+510; km 3+590 ÷ 3+610; km 3+690 ÷ 3+710; 

km 3+790 ÷ 3+810; km 3+890 ÷ 3+910; km 3+990 ÷ 4+010; km 5+640 ÷5+660; km 5+740 

÷5+760 

N Przepust drogowy na terenie składowiska odpadów PGE Opole + funkcja przejścia małych 

zwierząt oraz płazów 

N Pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką 

Malina+ funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów  

N Na rzece Malina + funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów. Przewiduje się wykonanie 

przepustu ze stalowych ocynkowanych blach falistych w dowiązaniu do rozwiązań 

projektowych z odcinka obwodnicy północnej, która również przecina rzekę Malina. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   48 

 

 

W Tabl. 13 zamieszczono orientacyjną lokalizację i parametry przepustów. 

 

Tabl. 13 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty 

Lp. Przepust 
km obiektu (od_do_)/ długość obiektu [m] 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Odcinek pomiędzy DK45 a rz. Odra – Polder Opole 

1.  
Przepust pod koroną drogi na rowie RM.02 + 

funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów 
- 0+635 ÷ 0+645/ 80 m - 

2.  
Przepust pod koroną drogi na rowie RM.01 + 

funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów 
- 0+770 ÷ 0+780/ 120 m - 

3.  
Przepust pod koroną drogi na wysokości śluzy + 

funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów 
- 0+930 ÷ 0+940/ 80 m - 

4.  

Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 

 1+390 ÷ 1+410/ 80 m  

5.   1+590 ÷ 1+610/ 80 m  

6.   1+790 ÷ 1+810/ 80 m  

Odcinek pomiędzy rz. Odra a drogą DW423 – teren „Groszowickie Skały” 

7.  

Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m  

- - 2+350 ÷ 2+370/ 50 m 

8.  - - 2+390 ÷ 2+410/ 50 m 

9.  - - 2+490 ÷ 2+510/ 50 m 

10.  - - 2+540 ÷ 2+560/ 50 m 

11.  - - 2+590 ÷ 2+610/ 50 m 

12.  - - 2+640 ÷ 2+660/ 50 m 

Rejon Zbiornika Kamionka / teren składowiska odpadów PGE Opole 

13.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m   3+490 ÷3+510/ 70 m 

14.  

Przepust drogowy na terenie składowiska 

odpadów PGE Opole + funkcja przejścia małych 

zwierząt oraz płazów 

 

 

3+552 ÷ 3+569/ 50 m 

15.  

Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 

2+990 ÷ 3+010/ 50 m 4+390 ÷ 4+410/ 70 m 3+590 ÷ 3+610/ 70 m 

16.  3+090 ÷ 3+110/ 50 m 4+490 ÷ 4+510/ 70 m 3+690 ÷ 3+710/ 70 m 

17.  3+190 ÷ 3+210/ 50 m 4+590 ÷ 4+610/ 70 m 3+790 ÷ 3+810/ 70 m 

18.  3+290 ÷ 3+310/ 50 m - 3+890 ÷ 3+910/ 70 m 

19.  3+390 ÷ 3+410/ 50 m - 3+990 ÷ 4+010/ 70 m 

20.  3+490 ÷ 3+510/ 50 m -  

21.  3+590 ÷ 3+610/ 50 m -  

22.  3+690 ÷ 3+710/ 50 m -  

23.  3+790 ÷ 3+810/ 50 m -  

24.  3+890 ÷ 3+910/ 50 m -  

25.  3+990 ÷ 4+010/ 50 m -  

Rejon rz. Malina 

26.  

Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól 

uprawnych pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką 

Malina+ funkcja przejścia małych zwierząt oraz 

płazów 

5+890 ÷ 5+915/ 65 m 6+280 ÷ 6+305/ 65 m 5+548 ÷5+573/ 65 m 

27.  
Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 

6+000 ÷ 6+020/ 50m 6+390 ÷ 6+410/ 50 m 5+640 ÷5+660/ 50 m 

28.  6+090 ÷ 6+110/ 50m 6+490 ÷ 6+510/ 50 m 5+740 ÷5+760/ 50 m 

29.  
Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja 

przejścia małych zwierząt oraz płazów 
6+178 ÷ 6+203/ 50 m 6+568 ÷ 6+593/ 50 m 5+834 ÷ 5+856/ 50 m 

Uwaga:  

Światło przepustu zostanie ustalone na etapie Projektu z uwzględnieniem zwiększenia światła na funkcję przejścia 

małych zwierząt oraz płazów. 
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Poza w/w przepustami może zajść konieczność wykonania dodatkowych przepustów na ciekach 

wodnych, które nie zostały zinwentaryzowane na obecnym etapie opracowywania dokumentacji. 

2.7 PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 

 

W Tabl. 14 zestawiono kolizję z istniejącą infrastrukturą. 

 

Tabl. 14 Inwentaryzacja infrastruktury kolidującej z przebiegiem obwodnicy południowej 

Lp. Wariant 1 

Nazwa sieci  km (od_do_) – długość [m] Lokalizacja  uwagi 

 Napowietrzna linia energetyczna nN   

1. . 

 

0+000 ÷ 0+800 – 90/90 m -  

2. 2 2+100 ÷ 2+300 – 115/55 m Obiekt OB.1 
Wraz z oświetleniem 

ulicznym 

3. 4 2+750 ÷ 3+000 – 40/35 m Obiekt OB.3 
Wraz z oświetleniem 

ulicznym 

4. 5 2+750 ÷ 3+000 – 45/45 m 
Rondo na 

DW423 
Wraz z oświetleniem 

ulicznym 

 Napowietrzna linia energetyczna SN   

5.  

 

2+100 ÷ 2+300 – 120/160 m Obiekt OB.1  

6.  2+750 ÷ 3+000 – 125/130 m Obiekt OB.3  

7.  4+450 ÷ 4+550 – 220/220 m -  

8.  5+100 ÷ 5+800 – 185/185 m -  

 Napowietrzna linia energetyczna WN   

9.  2x110kV 0+000 ÷ 0+800 – 490/490 m Obiekt OB.1 
Podniesienie linii bez 

zmiany przebiegu trasy 

10.  2x110kV 6+000 ÷ 6+520 – 570/570 m - 
Podniesienie linii bez 

zmiany przebiegu trasy 

 Kablowa linia energetyczna nN   

11.  

 

2+100 ÷ 2+300 – 45/60 m Obiekt OB.1  

12.  2+100 ÷ 2+300 – 65/75 m Obiekt OB.1 Przyłącze 

13.  2+750 ÷ 3+000 – 95/105 m 
Rondo na 

DW423 
 

14.  6+000 ÷ 6+520 – 240/250 m Rondo na DK94 Oświetlenie uliczne 

 Kablowa linia energetyczna SN   

15.  

 

2+100 ÷ 2+300 – 250/130 m Obiekt OB.1  

16.  2+750 ÷ 3+000 – 190/210 m 
Rondo na 

DW423 
 

17.  4+450 ÷ 4+550 – 100/ 120 m Obiekt OB.4  

 Napowietrzna linia teletechniczna   

18.  
 

4+450 ÷ 4+550 – 65/70 m Obiekt OB.4  

19.  5+100 ÷ 5+800 – 110/110 m Obiekt OB.6  

 
Kablowa linia teletechniczna (w tym kanały 

technologiczne) 
  

20.  

 

2+100 ÷ 2+300 – 115/155 m Obiekt OB.1  

21.  2+750 ÷ 3+000 – 380/420 m 
Rondo na 

DW423 
tA, 2t, 6 kt 

 Podziemna sieć wodociągowa   

22.  1000 4+100 ÷ 4+300 – 95/135 m -  

23.  

500 

0+000 ÷ 0+800 – 135/140 m -  

24.  0+000 ÷ 0+800 – 100/135 m Obiekt OB.1  

25.  2+100 ÷ 2+800 –520/560 m -  

26.  280 2+750 ÷ 3+000 – 25/15 m Obiekt OB.3  
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Lp. Wariant 1 

Nazwa sieci  km (od_do_) – długość [m] Lokalizacja  uwagi 

27.  250 2+750 ÷ 3+000 – 95/105 m 
Rondo na 

DW423 
 

28.  110 2+100 ÷ 2+300 – 135/200 m Obiekt OB.1  

29.  100 0+000 ÷ 0+800 – 65/95 m -  

30.  32 2+750 ÷ 3+000 – 20/10 m 
Rondo na 

DW423 
Przyłącze do budynku 

 Podziemna sieć gazowa   

31.   63 2+750 ÷ 3+000 – 95/105 m 
Rondo na 

DW423 
 

32.  
gA 200 

3+400 ÷ 3+950 – 490/500 m -  

33.  4+100 ÷ 4+300 – 85/115 m -  

34.  DN200 – PN 4.0 MPa 5+100 ÷ 5+800 – 330/420 m -  

 Kanalizacja deszczowa   

35.  kd 300 2+750 ÷ 3+000 – 95/105 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Sieci na terenie kolei    

36.   2+785 ÷ 2+905 Obiekt OB.3 

Zakres do ustalenia na 

etapie Projektu 

budowlanego. 

Przebudowa tylko w 

zakresie terenów 

kolejowych 

 

Lp. Wariant 2 

Nazwa sieci  Km / długość [m] Lokalizacja  uwagi 

 Napowietrzna linia energetyczna nN   

1.  

 

0+000 ÷ 0+800 – 90/90 m -  

2.  3+600 ÷ 4+350 – 165/165 m Obiekt OB.3 Oświetlenie uliczne 

3.  3+600 ÷ 4+350 – 100/110 m 
Rondo na 

DW423 
Oświetlenie uliczne 

 Napowietrzna linia energetyczna SN   

4.  
 

3+600 ÷ 4+350 – 745/775 m Obiekt OB.3  

5.  5+750 ÷ 6+200 – 90/90 m -  

 Napowietrzna linia energetyczna WN   

6.  2x110kV 0+000 ÷ 0+800 – 420/420 m - 
Podniesienie linii bez 

zmiany przebiegu trasy 

7.  2x110kV 6+400 ÷ 6+910 – 570/570 m - 
Podniesienie linii bez 

zmiany przebiegu trasy 

 Kablowa linia energetyczna nN   

8.  

 

3+600 ÷ 4+350 – 125/135 m Obiekt OB.3  

9.  3+600 ÷ 4+350 – 35/55 m 
Łącznica na 

DW423 
 

10.  3+600 ÷ 4+350 – 315/345 m 
Rondo na 

DW423 
 

11.  6+400 ÷ 6+910 – 240/250 m 
Rondo na 

DK94 
Oświetlenie uliczne 

 Kablowa linia energetyczna SN   

12.  

 

3+600 ÷ 4+350 – 35/55 m 
Łącznica na 

DW423 
 

13.  3+600 ÷ 4+350 – 160/290 m 
Rondo na 

DW423 
 

14.  4+650 ÷ 4+900 – 180/250 m Obiekt OB.4  
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Lp. Wariant 2 

Nazwa sieci  Km / długość [m] Lokalizacja  uwagi 

 Napowietrzna linia teletechniczna   

15.   5+750 ÷ 6+200 – 110/110 m Obiekt OB.6  

 
Kablowa linia teletechniczna (w tym kanały 

technologiczne) 
  

16.  

 

3+600 ÷ 4+350 – 125/140 m Obiekt OB.3  

17.  3+600 ÷ 4+350 – 520/580 m 
Rondo na 

DW423 
2t, 6kt 

 Podziemna sieć wodociągowa   

18.  500 0+000 ÷ 0+800 – 135/140 m -  

19.  315 3+600 ÷ 4+350 – 250/280 m Obiekt OB.3  

20.  250 3+600 ÷ 4+350 – 130/145 m 
Rondo na 

DW423 
 

21.  

160 

3+600 ÷ 4+350 – 40/55 m 
Rondo na 

DW423 
 

22.  3+600 ÷ 4+350 – 35/55 m 
Łącznica na 

DW423 
 

23.  100 0+000 ÷ 0+800 – 65/95 m -  

24.  50 3+600 ÷ 4+350 – 35/50 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Podziemna sieć gazowa   

25.  

 63 

3+600 ÷ 4+350 – 35/55 m 
Łącznica na 

DW423 
 

26.  3+600 ÷ 4+350 – 20/25 m 
Rondo na 

DW423 
 

27.  150 3+600 ÷ 4+350 – 150/165 m 
Rondo na 

DW423 
 

28.  DN200 – PN 4.0 MPa 5+750 ÷ 6+200 – 260/240 m -  

 Kanalizacja deszczowa   

29.  800 3+600 ÷ 4+350 – 80/90 m Obiekt OB.3  

30.  400 3+600 ÷ 4+350 – 130/145 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Kanalizacja przemysłowa   

31.  300 2+880 ÷ 3+050 – 185/180 m -  

 Kanalizacja sanitarna   

32.  Tłoczna 315 3+600 ÷ 4+350 – 230/230 m 
Łącznica na 

DW423 
 

33.  200 3+600 ÷ 4+350 – 30/35 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Sieci na terenie kolei   

34.   4+140 ÷ 4+270 Obiekt OB.3 

Zakres do ustalenia na 

etapie Projektu 

budowlanego. 

Przebudowa tylko w 

zakresie terenów 

kolejowych 

 Sieci na terenie składowiska odpadów paleniskowych   

35.  - 4+310 ÷ 4+710 - 
Zakres do ustalenia na 

etapie Projektu 

budowlanego.  
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Lp. Wariant 3 

Nazwa sieci  Km / długość [m] Lokalizacja  uwagi 

 Napowietrzna linia energetyczna nN   

1. . 

 

0+000 ÷ 0+800 – 90/90 m -  

2.  2+100 ÷ 2+450 – 75/75 m Obiekt OB.1 Oświetlenie uliczne 

3.  2+950 ÷ 3+500 – 85/85 m Obiekt OB.3 Oświetlenie uliczne 

4.  2+950 ÷ 3+500 – 185/195 m 
Rondo na 

DW423 
Oświetlenie uliczne 

 Napowietrzna linia energetyczna SN   

5.  

 

2+100 ÷ 2+450 – 190/235 m -  

6.  2+950 ÷ 3+500 – 240/240 m Obiekt OB.3  

7.  5+000 ÷ 5+500 – 185/185 m -  

 Napowietrzna linia energetyczna WN   

8.  2x110kV 0+000 ÷ 0+800 – 490/490 m Obiekt OB.1 
Podniesienie linii bez 

zmiany przebiegu trasy 

9.  2x110kV 5+650 ÷ 6+180 – 570/570 m - 
Podniesienie linii bez 

zmiany przebiegu trasy 

 Kablowa linia energetyczna nN   

10.  

 

2+950 ÷ 3+500 – 40/60 m 
Łącznica na 

DW423 
 

11.  2+950 ÷ 3+500 – 625/715 m 
Rondo na 

DW423 
 

12.  5+650 ÷ 6+180 – 240/250 m 
Rondo na 

DK94 
Oświetlenie uliczne 

 Kablowa linia energetyczna SN   

13.  

 

2+100 ÷ 2+450 – 60/85 m -  

14.  2+950 ÷ 3+500 – 40/60 m 
Łącznica na 

DW423 
 

15.  2+950 ÷ 3+500 – 520/610 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Napowietrzna linia teletechniczna   

16.  

 

2+950 ÷ 3+500 – 90/90 m Obiekt OB.3  

17.  2+950 ÷ 3+500 – 65/65 m 
Rondo na 

DW423 
 

18.  5+000 ÷ 5+500 – 110/110 m Obiekt OB.6  

 
Kablowa linia teletechniczna (w tym kanały 

technologiczne) 
  

19.   2+950 ÷ 3+500 – 910/1060 m 
Rondo na 

DW423 
2t, 6kt 

 Podziemna sieć wodociągowa   

20.  
500 

0+000 ÷ 0+800 – 135/140 m -  

21.  0+000 ÷ 0+800 – 100/135 m Obiekt OB.1  

22.  250 2+950 ÷ 3+500 – 260/305 m 
Rondo na 

DW423 
 

23.  2160 2+100 ÷ 2+450 – 85/110 m -  

24.  

160 

2+950 ÷ 3+500 – 50/60 m 
Łącznica na 

DW423 
 

25.  2+950 ÷ 3+500 – 40/55 m 
Rondo na 

DW423 
 

26.  

100 

0+000 ÷ 0+800 – 135/140 m -  

27.  2+950 ÷ 3+500 – 130/160 m 
Rondo na 

DW423 
 

28.  50 2+950 ÷ 3+500 – 35/50 m 
Rondo na 

DW423 
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Lp. Wariant 3 

Nazwa sieci  Km / długość [m] Lokalizacja  uwagi 

29.  32 2+950 ÷ 3+500 – 25/30 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Podziemna sieć gazowa   

30.  

 63 

2+950 ÷ 3+500 – 50/60 m 
Łącznica na 

DW423 
 

31.  2+950 ÷ 3+500 – 150/185 m 
Rondo na 

DW423 
 

32.  150 2+950 ÷ 3+500 – 150/165 m 
Rondo na 

DW423 
 

33.  DN200 – PN 4.0 MPa 5+000 ÷ 5+500 – 415/375 m -  

 Kanalizacja deszczowa   

34.  kd 800 2+950 ÷ 3+500 – 125/125 m - 
Przedłużenie kanalizacji 

na istniejącym rowie 

35.  kd 400 2+950 ÷ 3+500 – 260/305 m 
Rondo na 

DW423 
 

36.  kd 150 2+950 ÷ 3+500 – 90/115 m -  

 Kanalizacja sanitarna   

37.  
tłoczna 

2+950 ÷ 3+500 – 230/230 m 
Łącznica na 

DW423 
 

38.  2+950 ÷ 3+500 – 70/100 m - Wraz z przepompownią 

39.  

200 

2+950 ÷ 3+500 – 225/285 m 
Łącznica na 

DW423 
 

40.  2+950 ÷ 3+500 – 160/160 m -  

41.  2+950 ÷ 3+500 – 30/35 m 
Rondo na 

DW423 
 

 Sieci na terenie kolei   

42.   3+220 ÷ 3+400  

Zakres do ustalenia na 

etapie Projektu 

budowlanego. 

Przebudowa tylko w 

zakresie terenów 

kolejowych 

 Sieci na terenie składowiska odpadów paleniskowych   

43.   3+440 ÷ 4+060  
Zakres do ustalenia na 

etapie Projektu 

budowlanego. 

Uwaga:  

Podano długość rozbieranego odcinka / odtwarzanego odcinka. 

 

Wykaz infrastruktury kolidującej z Obwodnicą Południową wykonano na podstawie sieci 

znajdujących się w zasobie geodezyjnym naniesione na mapy zasadnicze. Wykaz sieci może się 

zmienić w przypadku kolizji z sieciami, które są nienaniesione w zasobach geodezyjnych lub 

zostaną zrealizowane do czasu realizacji projektu budowlanego.  

 

Zakłada się, że przebudowa sieci poza napowietrzną linią energetyczną WN, napowietrzną linią 

energetyczną SN i nN będzie mieścić się w liniach rozgraniczających pas drogowy i w zakresie 

pasa drogowego w miarę możliwości trasa przebudowywanych sieci będzie prowadzona w ziemi.  

Przebudowa urządzeń obcych będzie odbywać się zgodnie z uzyskanymi na etapie Projektu 

Budowalnego warunkami technicznymi Administratorów sieci oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, m.in. Ustawą o drogach publicznych. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   54 

 

Przebudowa linii wysokiego napięcia polega na podniesieniu kabli, bez zmian w trasie ich 

przebiegu oraz parametrów sieci, a co za tym idzie bez zmian w stosunku do istniejącego 

oddziaływania na otoczenie. 

 

Przebudowa sieci w rejonie prowadzonych wykopów związanych głównie z wykonaniem obiektów 

inżynierskich może być prowadzona w wykopach otwartych. Natomiast na pozostałych odcinkach 

przebudowę sieci należy wykonać metodą bezwykopową. 

2.8 BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW 

 

Tabl. 15 Lokalizacja ścieżki rowerowej 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

kilometraż strona kilometraż strona kilometraż strona 

0+000 ÷ 6+520 lewa 0+000 ÷ 6+910 lewa 0+000 ÷6+180 lewa 

 

Tabl. 16 Lokalizacja dróg dojazdowych 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

kilometraż strona kilometraż strona kilometraż strona 

0 + 250 ÷ 0 + 360 lewa 0 + 520 ÷ 0 + 460 lewa 0 + 250 ÷ 0 + 360 lewa 

2 + 150 ÷ 2 + 720 prawa 2 + 850 ÷ 3 + 320 lewa 2 + 120 ÷ 3 + 180 prawa 

2 + 890 ÷ 5 + 770 lewa 3 + 470 ÷ 3 + 940 lewa 4 + 220 ÷ 5 + 420 lewa 

5 + 130 ÷ 6 + 120 prawa 4 + 810 ÷ 6 + 150 lewa 4 + 950 ÷ 5 + 390 prawa 

6 + 040 ÷ 6 + 460 lewa 5 + 670 ÷ 6 + 510 prawa 5 + 540 ÷ 5 + 780 prawa 

 6 + 430 ÷ 6 + 850 lewa 5 + 700 ÷ 6 + 120 lewa 

2.9 LIKWIDACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Trasa Obwodnicy Południowej w wariancie 1 nie koliduje z żadnymi budynkami i obiektami 

budowalnymi, nie wymaga wyburzeń i rozbiórek.  

Wykaz budynków przewidzianych do rozbiórki na etapie opracowywanej koncepcji dla trasy we 

wariancie 2 i 3 podano w Tabl. 17 i Tabl. 18. 

 

Tabl. 17 Przewidywany zakres wyburzeń i rozbiórek 

Wariant 2 

Lp. obiekt lokalizacja nr działki uwagi 

1 budynek gospodarczy 

 

69/2 (arkusz mapy nr 6) 
Obiekt o konstrukcji murowanej 

2 budynek gospodarczy 
Niewykazany ma mapie. 

Obiekt o konstrukcji murowanej 

3 budynek gospodarczy  60/1 (arkusz mapy nr 6) 

Obiekt po zlikwidowanej 

wąskotorowej kolei obsługującej 

nieczynną już Cementownię 

Groszowice.  

4 fundamenty  61 (arkusz mapy nr 6) 

Niewykazane na mapie. Fundamenty 

po obiektach zlikwidowanej 

wąskotorowej kolei obsługującej 

nieczynną już Cementownię 

Groszowice. 

Obiekty przeznaczone do wyburzenia w związku z planowaną inwestycją we wariancie 2 

 budynek gospodarczy:    3 szt.  

 fundamenty:     1 szt. 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   55 

 

Tabl. 18 Przewidywany zakres wyburzeń i rozbiórek 

Wariant 3 

Lp. obiekt lokalizacja nr działki uwagi 

1 wielorodzinny budynek nr 78 

ul. Księdza Jerzego 

Popiełuszki (DW423) 16 (arkusz mapy nr 2) 

budynek 

dwukondygnacyjny z 

poddaszem użytkowym – 

5 lokali 

2 budynek gospodarczy     

Obiekt o konstrukcji 

murowanej 

3 budynek produkcyjny z kotłownią ul. Księdza Jerzego  13 (arkusz mapy nr 2) 

Składający się z 3 

segmentów 

4 budynek administracyjno-socjalny Popiełuszki (DW423)    

5 budynek gospodarczy ul. Mała 15 (arkusz mapy nr 2) Niewykazany ma mapie  

6 jednorodzinny budynek nr 6 ul. Mała 19 (arkusz mapy nr 2) 

Budynek 

jednokondygnacyjny z 

poddaszem użytkowym 

7 budynek gospodarczy     

Obiekt o konstrukcji 

murowej 

8 

jednorodzinny budynek nr 8 wraz z 

dobudowanym garażem ul. Mała 20 (arkusz mapy nr 2) 

Budynek 

dwukondygnacyjny z 

poddaszem  

9 budynek gospodarczy     

 Obiekt o konstrukcji 

murowanej 

10 jednorodzinny budynek nr 3 ul. Mała 14/1 (arkusz mapy nr 2) 

Budynek 

dwukondygnacyjny z 

poddaszem użytkowym 

11 budynek gospodarczy     

Obiekt o konstrukcji 

murowanej 

12 budynek gospodarczy ul. Mała 14/2 (arkusz mapy nr 2) 

Obiekt o konstrukcji 

murowanej 

13 budynek gospodarczy 

 

69/2 (arkusz mapy nr 6) 

Obiekt o konstrukcji 

murowanej 

14 budynek gospodarczy 

Niewykazany ma mapie. 

Obiekt o konstrukcji 

murowanej 

 

Obiekty przeznaczone do wyburzenia w związku z planowaną inwestycją we wariancie 3 

budynek wielorodzinny:     1 szt.  

budynek jednorodzinny:     3 szt.  

budynek produkcyjny, administracyjno-socjalny: 4 szt.  

budynek gospodarczy:      8 szt.  

 

Powierzchnię zajęcia terenu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Opole i terenów 

przewidzianych w MPZP jako dodatkowa kwatera składowiska odpadów komunalnych podano 

w Tabl. 19. 

 

Tabl. 19 Powierzchnia zajęcia terenów składowisk 

Powierzchnia zajęcia terenu składowiska odpadów paleniskowych PGE [ha] 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

0 5,8 6,5 

Powierzchnia zajęcia terenów przewidzianych w MPZP jako dodatkowa kwatera składowiska 

odpadów komunalnych [ha] 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

0 0 2,4 
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2.10 PROGNOZA I STRUKTURA RUCHU 

 

2.10.1 Prognoza i struktura ruchu na projektowanej obwodnicy 

 

Prognozowane natężenie i strukturę ruchu uzyskano w oparciu o wykonane dla miasta Opola 

specjalistyczne opracowania: „Ocena projektowanego układu komunikacyjnego w obowiązującej 

zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola” - 

Projekt nr K-11 031 oraz „Analiza ruchu dla potrzeb określenia wpływu budowy przeprawy przez 

rzekę Odrę wg rekomendowanych wariantów w oparciu o prognozę ruchu na rok 2026” - Projekt 

nr K-12 031 (Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe INKOM S.C. Katowice, grudzień 2012), 

w których dane o ruchu uzyskano metodą modelowania za pomocą oprogramowania „SILKOM” 

wzorowanego na amerykańskim systemie UTPS, w oparciu o model ruchu, wykonany w roku 2011 

w ramach autorskiego opracowania firmy INKOM: Projekt Nr K - 10 046 (PPU INKOM S.C., 

Katowice, marzec 2011 r.).  

 

Prognozy oparto o dane z pomiarów GPR 2010 oraz pomiarów ruchu kordonowego w roku 2011, 

uwzględniając uwarunkowania wpływające na sposób rozłożenia się ruchu na sieci drogowej - 

rejonizację komunikacyjną miasta, szereg danych m.in. o ludności, stopniu motoryzacji, dystrybucji 

podróży, ruchu tranzytowym. Przestawiają one także obciążenia ruchem oraz wskaźniki 

wyczerpania przepustowości dróg. 

 

Z wielkości ruchu dla godziny szczytu w roku 2016, 2026 i 2036 i ustalonego jej udziału w dobie 

uzyskano natężenia średniodobowe (SDR). 

Graficzną prezentację prognozowanego w godzinie szczytu ruchu zamieszczono na rysunkach 

stanowiących wyciąg z w/w projektów w Załączniku IV do Raportu – Prognoza ruchu, 

a z przekazanych w postaci cyfrowej materiałów natężenia i struktury dla projektowanej 

Obwodnicy Południowej i obecnego śladu wariantu „0” zestawiono tabelarycznie w Tabl. 20 

i Tabl. 20. 
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Tabl. 20 Natężenie średniodobowe i w godzinie szczytu na odcinkach jednorodnych istniejącego 

i projektowanego odcinka Obwodnicy Południowej w Opolu. 

NATĘŻENIE RUCHU 

 

 

ODCINEK 

2016 rok 2026 rok 
2036 r  

Perspektywa ETAP I Wariant „0” 
ETAP 

docelowy 

SDR Szczyt SDR Szczyt SDR Szczyt SDR Szczyt 

Obwodnica Południowa – odc.  

ul. Krapkowicka - ul. 

Popiełuszki/W1, W2, W3 

14688 1175 – – 25825 2066 33900 2712 

Obwodnica Południowa –odc.  

ul. Popiełuszki - ul. Strzelecka/W1, 

W2, W3 

– – – – 13513 1081 – – 

Obwodnica Południowa –odc.  

ul. Popiełuszki –proj. Trasa 

Gosławicka/W1 

– – – – – – 33200 2656 

Obwodnica Południowa –odc.  

proj. Trasa Gosławicka – proj. 

Obwodnica Wschodnia /W1 

– – – – – – 42250 3380 

Obwodnica Południowa –odc.  

ul. Popiełuszki – proj. Obwodnica 

Wschodnia/W2, W3 

– – – – – – 42250 3380 

Obwodnica Południowa –odc.  

proj. Obwodnica Wschodnia- ul. 

Strzelecka/W1, W2, W3 

– – – – – – 33313 2665 

ul. Popiełuszki - wjazd Północny 9898 792 – – 7975 638 9987 799 

ul. Popiełuszki - zjazd Północny 0 0 – – 975 78 1222 98 

ul. Popiełuszki - wjazd Południowy 0 0 – – 7138 571 8939 715 

ul. Popiełuszki - zjazd Południowy 8680 694 – – 1825 146 2285 183 

ul. Popiełuszki - łącznica 1.1 - W1  9898 792 – – 8950 716 11209 897 

ul. Popiełuszki - łącznica 1.1 - W2, 

łącznica  - W3 
8680 964 – – 8963 717 11223 898 

ul. Popiełuszki - łącznica 1.2 - W1 i 

W2 
18578 1486 – – 17913 1433 22433 1795 

ul. Popiełuszki - rondo 1 - W1 i W2 20214 1617 – – 21419 1714 4281 343 

ul. Popiełuszki - rondo 1 - W3 20730 1658   18931 1515 3775 302 

ul. Popiełuszki - rondo 2 - W3 18849 1508 – – 22875 1830 4994 400 

DW 423 / ul. Popiełuszki Pd W2, W3 

(ul. Jana – rondo) 
18333 1467 23475 1878 25363 2029 5500 440 

DW 423 /ul. Popiełuszki Pd W1 ( ul. 

Kasperka –rondo) 
18333 1467 23675 1894 25363 2029 5500 440 

DW 423 / ul. Popiełuszki – rondo-

rondo/ W3 
19364 1549 23675 1894 20388 1631 4488 359 
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DW 423 / ul. Popiełuszki Pn ( rondo 

– ul. Podmiejska) 
22095 1768 23675 1894 17488 1399 3063 245 

DW 423 / Al. Przyjaźni (ul.  

Podmiejska - ul. M. z Jemielnicy) 
16413 1313 25225 2018 18713 1497 3625 290 

Al. Przyjaźni (ul. M. z Jemielnicy - 

ul. Jagiellonów) 
14800 1184 14150 1132 14088 1127 480 48 

ul. Jagiellonów ( Al. Przyjaźni - ul.  

ks. J. Londzina) 
13675 1094 15500 1240 14163 1133 2763 221 

ul. Jagiellonów (ul. ks.J . Londzina - 

ul. J. Ostroroga) 
13250 1060 11200 896 9063 725 1613 129 

ul. Jagiellonów (ul. ul. J. Ostroroga - 

ul.  Obrońców Stalingradu/DW435) 
15550 1244 16388 1311 13838 1107 6175 494 

DW 423 / ul. M. z Jemielnicy (Al. 

Przyjaźni Pd. - Al. Przyjaźni Płn .) 
1600 128 11225 898 4700 376 3625 290 

DW 423 / ul. A. Struga (Al. Przyjaźni 

Płn. - ul. W. Reymonta) 
7663 613 21138 1691 13475 1078 3200 256 

DW 423 / ul. W. Reymonta (ul. A. 

Struga - ul. Armii Krajowej) 
8525 682 22575 1806 14700 1176 4425 354 

DW 423 / ul. W. Reymonta (ul. 

Armii Krajowej – ul.1 Maja) 
6588 527 15488 1239 11038 883 3550 284 

ul.1 Maja (ul. W. Reymonta – ul. H. 

Kołłątaja) 
11575 926 18075 1446 14888 1191 15513 1241 

ul.1 Maja (ul. H. Kołłątaja – ul. 

Krakowska) 
9275 742 14825 1186 12050 964 16363 1309 

ul. W. Korfantego (ul. Armii 

Krajowej - ul. Piastowska) 
11125 890 19475 1558 15375 1230 19700 1576 

ul. Piastowska (ul. W. Korfantego - 

ul. Strzelców Bytomskich) 
9700 776 16863 1349 12638 1011 7263 581 

ul. Piastowska (ul. Strzelców 

Bytomskich - ul. Zamkowa) 
15425 1234 25500 2040 21188 1695 14150 1132 

ul. Piastowska (ul. Zamkowa - ul. 

Katedralna) 
19963 1597 26388 2111 25188 2015 19313 1545 
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ul. Piastowska (ul. Katedralna - ul. 

Ks. Bonczyka) 
19688 1575 33900 2712 26900 2152 17550 1404 

ul. Piastowska (ul. Ks. Bonczyka - ul. 

Wrocławska) 
20163 1613 32863 2629 26763 2141 18563 1485 

ul. S. Spychalskiego (ul. Wrocławska 

- ul. Łąkowa) 
15350 1228 30350 2428 15825 1266 8813 705 

ul. S. Spychalskiego (ul. Łąkowa - ul. 

Krapkowicka) 
15563 1245 39325 3146 14300 1144 7500 600 

ul. S. Spychalskiego (ul. 

Krapkowicka - ul. Niemodlińska) 
12963 1037 23850 1908 11388 911 5613 449 

DK94 / ul.  Strzelecka (granica 

miasta - #DW 435/DK94) 
15400 1232 20475 1638 20500 1640 25950 2076 

DW 435 /ul.  Strzelecka (DK94 - ul. 

Groszowicka) 
10638 851 18000 1440 13288 1063 3525 282 

DW 435 /ul.  Strzelecka (ul. 

Groszowicka - ul. G. Morcinka) 
12425 994 20738 1659 14825 1186 3638 291 

DW 435 /ul.  Strzelecka (ul. G. 

Morcinka - ul.  Młodej Polski) 
11450 916 16713 1337 12600 1008 2688 215 

DW 435 /ul.  Strzelecka (ul.  Młodej 

Polski - ul. K. Jadwigi) 
14013 1121 19425 1554 14413 1153 7538 603 

DW 435 /ul.  Strzelecka (ul. K. 

Jadwigi - ul. Polna) 
14188 1135 19638 1571 14775 1182 8313 665 

DW 435 /ul. Obrońców Stalingradu 

(ul. Polna - ul. Jagiellonów) 
13450 1076 20550 1644 14875 1190 14825 1186 

DW 435 /ul. Armii Krajowej (ul. 

Jagiellonów - ul. Ks. Londzina) 
15050 1204 19750 1580 14975 1198 15000 1200 

DW 435 /ul. Armii Krajowej (ul.  Ks. 

Londzina - ul. Fabryczna) 
15725 1258 24075 1926 19838 1587 15625 1250 

DW 435 /ul. Fabryczna (ul. Armii 

Krajowej - ul. 1 Maja) 
14550 1164 25013 2001 20438 1635 24763 1981 

DW 435 /ul. Plebiscytowa (ul. 1 Maja 

- ul. Ozimska) 
21388 1711 38050 3044 31175 2494 32213 2577 
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DW 435 /ul. Plebiscytowa – 

Bohaterów MC (ul. Ozimska - ul. 

Oleska) 

25100 2008 52175 4174 45363 3629 30475 2438 

DW 435 /ul. Batalionów Chłopskich 

(ul. Oleska - ul. Luboszycka) 
41838 3347 70738 5659 63150 5052 47675 3814 

DW 435 /ul. Nysy Łużyckiej (ul. 

Luboszycka - ul. Budowlanych) 
45900 3672 76888 6151 69575 5566 54213 4337 

DW 435 /ul. Nysy Łużyckiej (ul. 

Budowlanych - ul. Wrocławska) 
54325 4346 97138 7771 87075 6966 62400 4992 

DW 435 /ul. Niemodlińska (ul. 

Wrocławska - ul. Krapkowicka) 
26263 2101 45775 3662 41675 3334 30438 2435 

DW 435 /ul. Niemodlińska (ul.  

Krapkowicka - ul. Spychalskiego) 
21275 1702 11225 898 32338 2587 24638 1971 

DK 435 / ul. Niemodlińska (ul. 

Spychalskiego - Prószkowska) 
34975 2798 62250 4980 44388 3551 30950 2476 

DK 435 /ul. Niemodlińska (ul. 

Prószkowska - ul. Wojska Polskiego) 
24113 1929 32775 2622 32900 2632 30600 2448 

DK 45 /ul. Wojska Polskiego (ul. 

Niemodlińska – ul. Chełmońskiego) 
20175 1614 27185 2174 19188 1535 13913 1113 

DK 45 /ul. Wojska Polskiego (ul. 

Chełmońskiego – ul. Dworska) 
19613 1569 19232 1538 19100 1528 17100 1368 

DK 45 /ul. Wojska Polskiego (ul. 

Dworska – ul. Biasa) 
19313 1545 18723 1498 18250 1460 16388 1311 

DK 45 /ul. Wojska Polskiego (ul. Biasa – 

ul. Wróblewskiego) 
19013 1521 18295 1464 17438 1395 15663 1253 

DK 45 /ul. Wróblewskiego (ul. Wojska 

Polskiego – Gospodarcza) 
15225 1218 15622 1249 9438 755 9550 764 

DK 45 /ul. Wróblewskiego (ul. 

Gospodarcza –  ul. Prószkowska) 
18575 1486 15986 1279 6413 513 7525 602 

DK 45 /ul. Prószkowska (ul. 

Wróblewskiego – ul. Krapkowicka) 
20163 1613 21542 1723 14188 1135 11563 925 

DK 45 /ul. Krapkowicka (ul. 

Prószkowska - Krapkowicka) 
10238 819 4515 361 4425 354 4725 378 
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DK 45 /ul. Krapkowicka (ul. 

Krapkowicka - Wyszomirskiego) 
17338 1387 23823 1906 14875 1190 13350 1068 

DK 45 /ul. Krapkowicka (ul. 

Wyszomirskiego - ul. Odrodzenia) 
20050 1604 21643 1732 15175 1214 16925 1354 

DK 45 /ul. Krapkowicka (ul. Odrodzenia 

- ul. Polna) 
14388 1151 24046 1924 22713 1817 26075 2086 

DK94 / Półn.. obwodnica odc.V (rondo 

DW 435/DK94 – DK46) 
15600 1248 8757 688 19225 1538 29763 2381 
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Tabl. 21 Struktura ruchu dla istniejącego i projektowanego układu drogowego Obwodnicy Południowej w Opolu 

Procentowy udział pojazdów  

w strukturze ruchu 

Odcinek  

Wariant „0” ETAP I ETAP docelowy Perspektywa2036 r 

lekkie dostawcze ciężkie lekkie dostawcze ciężkie lekkie dostawcze ciężkie lekkie dostawcze ciężkie 

Obwodnica Południowa – odc.  

ul. Krapkowicka - ul. Popiełuszki/W1, W2, W3 
– – – 85,2% 9,5% 5,3% 87.6% 8.0% 4.4% 88.9% 7,1% 4.0% 

Obwodnica Południowa –odc.  

ul. Popiełuszki - ul. Strzelecka/W1, W2, W3 
– – – – – – 84.8% 8.7% 6.5% 86,5% 7.7% 5,8% 

Obwodnica Południowa –odc.  

ul. Popiełuszki –proj. Trasa Gosławicka/W1 
– – – – – – – – – 86,5% 7.7% 5,8% 

Obwodnica Południowa –odc.  

proj. Trasa Gosławicka – proj. Obwodnica 

Wschodnia /W1 

– – – – – – –                      – – 86,5% 7.7% 5,8% 

Obwodnica Południowa –odc.  

ul. Popiełuszki – proj. Obwodnica Wschodnia/W2, 

W3 

– – – – – – – – – 86,5% 7.7% 5,8% 

Obwodnica Południowa –odc.  

proj. Obwodnica Wschodnia- ul. Strzelecka/W1, W2, 

W3 

– – – – – – – – – 86,5% 7.7% 5,8% 

ul. Popiełuszki - wjazd Północny – – – 89,5% 7,3% 3,2% 94,0% 4,7% 1,3% 94,8% 4,1% 1,1% 

ul. Popiełuszki - zjazd Północny – – – 0,0% 0,0% 0,0% 94,8% 3,9% 1,3% 95,4% 3,4% 1,2% 

ul. Popiełuszki - wjazd Południowy – – – 0,0% 0,0% 0,0% 94,0% 4,6% 1,4% 94,8% 4,0% 1,2% 

ul. Popiełuszki - zjazd Południowy – – – 89,7% 7,1% 3,2% 93,8% 4,8% 1,4% 94,5% 4,3% 1,2% 

ul. Popiełuszki - łącznica 1.1 - W1  – – – 89,5% 7,3% 3,2% 94,1% 4,6% 1,3% 94,8% 4,1% 1,1% 

ul. Popiełuszki - łącznica 1.1 - W2, łącznica  - W3 – – – 89,7% 7,1% 3,2% 94,0% 4,6% 1,4% 94,7% 4,1% 1,2% 

ul. Popiełuszki - łącznica 1.2 - W1 i W2 – – – 89,6% 7,2% 3,2% 94,1% 4,6% 1,3% 94,8% 4,0% 1,2% 

ul. Popiełuszki - rondo 1 - W1 i W2 – – – 914% 6,5% 2,1% 94,0% 4,8% 1,2% 94,7% 4,1% 1,2% 

ul. Popiełuszki - rondo 1 - W3 – – – 90,8% 6,8% 2,4% 94,1% 5,0% 0,9% 94,7% 4,2% 1,1% 

ul. Popiełuszki - rondo 2 - W3 – – – 92,1% 6,1% 1,8% 94,0% 4,6% 1,4% 94,8% 4,4% 0,8% 

DW 423 / ul. Popiełuszki Pd W2, W3 (ul. Jana – rondo) 85,5% 4,5% 10,0% 92,8% 5,7% 1,5% 93,9% 4,5% 1,6% 94,6% 4,0% 1,4% 

DW 423 /ul. Popiełuszki Pd W1 ( ul. Kasperka –rondo) 85,5% 4,5% 10,0% 92,8% 5,7% 1,5% 93,9% 4,5% 1,6% 94,6% 4,0% 1,4% 

DW 423 / ul. Popiełuszki – rondo-rondo/ W3 85,5% 4,5% 10,0% 91,5% 6,4% 2,1% 94,1% 4,8% 1,1% 94,8% 4,2% 1,0% 

DW 423 / ul. Popiełuszki Pn ( rondo – ul. Podmiejska) 85,5% 4,5% 10,0% 90,2% 7,1% 2,7% 94,1% 5,2% 0,7% 94,8% 4,6% 0,6% 

DW 423 / Al. Przyjaźni (ul.  Podmiejska - ul. M. z 

Jemielnicy) 
85,5% 4,5% 10,0% 89,4% 5,2% 

5,4% 
93,7% 5,1% 1,2% 94,8% 4,4% 

0,8% 
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Al. Przyjaźni (ul. M. z Jemielnicy - ul. Jagiellonów) 81,3% 7,2% 11,5% 88,0% 5,8% 6,2% 95,3% 3,7% 1,0% 95,3% 3,7% 1,0% 

ul. Jagiellonów ( Al. Przyjaźni - ul.  ks. J. Londzina) 81,3% 7,2% 11,5% 82,5% 6,2% 11,3% 96,0% 1,8% 2,2% 96,0% 1,8% 2,2% 

ul. Jagiellonów (ul. ks.J . Londzina - ul. J. Ostroroga) 81,3% 7,2% 11,5% 82,5% 6,2% 11,3% 96,0% 1,8% 2,2% 96,0% 1,8% 2,2% 

ul. Jagiellonów (ul. ul. J. Ostroroga - ul.  Obrońców 

Stalingradu/DW435) 
81,3% 7,2% 11,5% 85,3% 6,3% 

8,4% 
94,7% 4,1% 1,2% 94,7% 4,1% 1,2% 

DW 423 / ul. M. z Jemielnicy (Al. Przyjaźni Pd. - Al. 

Przyjaźni Płn .) 
85,5% 4,5% 10,0% 85,3% 6,3% 

8,4% 
94,7% 4,1% 1,2% 94,7% 4,1% 1,2% 

DW 423 / ul. A. Struga (Al. Przyjaźni Płn. - ul. W. 

Reymonta) 
85,5% 4,5% 10,0% 85,6% 6,1% 

8,3% 
94,4% 3,9% 1,1% 94,4% 3,9% 1,1% 

DW 423 / ul. W. Reymonta (ul. A. Struga - ul. Armii 

Krajowej) 
85,5% 4,5% 10,0% 95,3% 3,6% 1,1% 96,2% 3,0% 0,8% 96,6% 2,6% 0,8% 

DW 423 / ul. W. Reymonta (ul. Armii Krajowej – ul.1 

Maja) 
85,5% 4,5% 10,0% 96,5% 3,0% 0,5% 97,1% 2,5% 0,4% 97,5% 2,1% 0,4% 

ul.1 Maja (ul. W. Reymonta – ul. H. Kołłątaja) 85,5% 4,5% 10,0% 99,2% 0,8% 0,0% 99,3% 0,7% 0,0% 99,4% 0,6% 0,0% 

ul.1 Maja (ul. H. Kołłątaja – ul. Krakowska) 85,5% 4,5% 10,0% 98,2% 1,8% 0,0% 98,6% 1,4% 0,0% 98,8% 1,2% 0,0% 

ul. W. Korfantego (ul. Armii Krajowej - ul. Piastowska) 91,7% 4,2% 4,1% 93,6% 3,6% 2,7% 94,7% 3,0% 2,3% 91,8% 4,3% 3,8% 

ul. Piastowska (ul. W. Korfantego - ul. Strzelców 

Bytomskich) 
91,7% 4,2% 4,1% 92,5% 4,2% 3,3% 93,8% 3,5% 2,8% 94,5% 3,1% 2,4% 

ul. Piastowska (ul. Strzelców Bytomskich - ul. 

Zamkowa) 
91,7% 4,2% 4,1% 94,4% 3,6% 2,0% 95,4% 3,0% 1,6% 96,0% 2,6% 1,4% 

ul. Piastowska (ul. Zamkowa - ul. Katedralna) 91,7% 4,2% 4,1% 95,7% 3,0% 1,3% 96,4% 2,5% 1,1% 96,9% 2,2% 0,9% 

ul. Piastowska (ul. Katedralna - ul. Ks. Bonczyka) 91,7% 4,2% 4,1% 92,5% 4,2% 3,3% 93,8% 3,4% 2,8% 94,6% 3,0% 2,4% 

ul. Piastowska (ul. Ks. Bonczyka - ul. Wrocławska) 95,2% 2,4% 2,4% 93,1% 3,6% 3,3% 94,3% 2,9% 2,8% 95,0% 2,6% 2,4% 

ul. S. Spychalskiego (ul. Wrocławska - ul. Łąkowa) 94,4% 3,4% 2,2% 93,1% 4,9% 2,0% 93,9% 4,3% 1,8% 94,8% 3,6% 1,6% 

ul. S. Spychalskiego (ul. Łąkowa - ul. Krapkowicka) 94,4% 3,4% 2,2% 93,1% 4,9% 2,0% 93,9% 4,3% 1,8% 94,8% 3,6% 1,6% 

ul. S. Spychalskiego (ul. Krapkowicka - ul. 

Niemodlińska) 
94,4% 3,4% 2,2% 

93,0% 4,9% 2,1% 93,8% 4,3% 1,9% 94,7% 3,6% 1,7% 

DK94 / ul. Strzelecka (granica miasta – rondo DW 

435/DK94) 
75,9% 9,0% 15,1% 71,9% 12,8% 

15,3% 
75,7% 11,0% 

13,3% 
78,1% 9,9% 

12,0% 

DW 435 /ul. Strzelecka (DK94 - ul. Groszowicka) 87,8% 4,8% 7,4% 77,5% 10,7% 11,8% 80,8% 9,1% 10,1% 82,7% 8,2% 9,1% 

DW 435 /ul. Strzelecka (ul. Groszowicka - ul. G. 

Morcinka) 
87,8% 4,8% 7,4% 85,8% 7,8% 

6,4% 
88,1% 6,5% 

5,4% 
89,4% 5,8% 

4,8% 

DW 435 /ul. Strzelecka (ul. G. Morcinka - ul. Młodej 

Polski) 
87,8% 4,8% 7,4% 84,2% 8,3% 

7,5% 
86,7% 6,9% 

6,4% 
88,2% 6,1% 

5,7% 

DW 435 /ul. Strzelecka (ul. Młodej Polski - ul. K. 

Jadwigi) 
87,8% 4,8% 7,4% 86,1% 7,3% 

6,6% 
88,4% 6,1% 

5,5% 
89,7% 5,4% 

4,9% 

DW 435 /ul. Strzelecka (ul. K. Jadwigi - ul. Polna) 87,8% 4,8% 7,4% 86,5% 7,1% 6,4% 88,7% 5,9% 5,4% 90,0% 5,2% 4,8% 

DW 435 /ul. Obrońców Stalingradu (ul. Polna - ul. 

Jagiellonów) 
87,8% 4,8% 7,4% 86,7% 6,9% 

6,4% 
88,9% 5,7% 

5,4% 
90,1% 5,1% 

4,8% 
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DW 435 /ul. Armii Krajowej (ul. Jagiellonów - ul. Ks. 

Londzina) 86,4% 6,7% 6,9% 
87,4% 6,2% 

6,4% 
89,5% 5,2% 

5,3% 
90,7% 4,6% 

4,8% 

DW 435 /ul. Armii Krajowej (ul. Ks. Londzina - 

ul. Fabryczna) 86,4% 6,7% 6,9% 
89,6% 5,6% 4,8% 91,3% 4,7% 4,0% 92,3% 4,1% 3,6% 

DW 435 /ul. Fabryczna (ul. Armii Krajowej - ul. 1 Maja) 86,4% 6,7% 6,9% 92,4% 4,5% 3,1% 93,7% 3,7% 2,6% 94,4% 3,3% 2,3% 

DW 435 /ul. Plebiscytowa (ul. 1 Maja - ul. Ozimska) 87,1% 6,3% 6,6% 89,4% 4,8% 5,8% 90,9% 4,1% 5,0% 91,5% 3,7% 4,8% 

DW 435 /ul. Plebiscytowa – Bohaterów MC 

(ul. Ozimska - ul. Oleska) 
87,1% 6,3% 6,6% 84,2% 5,8% 

10,0% 
86,7% 4,9% 

8,4% 
88,1% 4,3% 

7,6% 

DW 435 /ul. Batalionów Chłopskich (ul. Oleska - 

ul. Luboszycka) 88,9% 
5,3% 5,8% 84,6% 6,5% 

8,9% 
87,1% 5,4% 

7,5% 
88,5% 4,8% 

6,7% 

DW 435 /ul. Nysy Łużyckiej (ul. Luboszycka - 

ul. Budowlanych) 89,6% 
5,3% 5,1% 85,8% 6,0% 

8,2% 
88,1% 5,0% 

6,9% 
89,4% 4,5% 

6,1% 

DW 435 /ul. Nysy Łużyckiej (ul. Budowlanych - 

ul. Wrocławska) 89,1% 
5,5% 5,4% 86,8% 6,3% 

6,9% 
88,9% 5,2% 

5,8% 
90,2% 4,6% 

5,2% 

DW 435 /ul. Niemodlińska (ul. Wrocławska - 

ul. Krapkowicka) 88,3% 
5,7% 6,0% 89,9% 6,4% 3,7% 91,6% 5,3% 3,1% 92,6% 4,7% 2,7% 

DW 435 /ul. Niemodlińska (ul.  Krapkowicka - 

ul. Spychalskiego) 88,3% 
5,7% 6,0% 91,9% 5,8% 2,3% 93,3% 4,8% 1,9% 94,1% 4,2% 1,7% 

DK 435 / ul. Niemodlińska (ul. Spychalskiego - 

Prószkowska) 
88,3% 5,7% 6,0% 93,1% 5,2% 1,7% 94,3% 4,3% 1,4% 95,0% 3,8% 1,2% 

DK 435 /ul. Niemodlińska (ul. Prószkowska - ul. Wojska 

Polskiego) 
88,3% 5,7% 6,0% 92,6% 5,2% 2,2% 83,4% 4,7% 1,9% 94,6% 4,1% 1,3% 

DK 45 /ul. Wojska Polskiego (ul. Niemodlińska – 

ul. Chełmońskiego) 
86,9% 6,0% 7,1% 93,8% 4,6% 1,4% 94,8% 3,8% 1,4% 95,5% 3,3% 1,2% 

DK 45 /ul, Wojska Polskiego (ul, Chełmońskiego – 

ul. Dworska) 
86,9% 6,0% 7,1% 93,8% 4,6% 1,6% 94,8% 3,8% 1,4% 95,4% 3,3% 1,2% 

DK 45 /ul, Wojska Polskiego (ul, Dworska – ul. Biasa) 86,9% 6,0% 7,1% 93,5% 4,8% 1,7% 94,6% 4,0% 1,4% 95,2% 3,5% 1,2% 

DK 45 /ul, Wojska Polskiego (ul. Biasa – 

ul. Wróblewskiego) 
86,9% 6,0% 7,1% 93,3% 4,9% 1,8% 94,4% 4,1% 1,5% 95,1% 3,6% 1,3% 

DK 45 /ul, Wróblewskiego (ul. Wojska Polskiego – 

Gospodarcza) 
86,9% 6,0% 7,1% 90,0% 7,2% 2,8% 91,3% 6,0% 2,4% 92,6% 5,3% 2,1% 

DK 45 /ul, Wróblewskiego (ul. Gospodarcza – 

ul. Prószkowska) 
86,9% 6,0% 7,1% 85,2% 10,8% 

4,0% 
87,5% 9,0% 

3,5% 
88,9% 8,0% 

3,1% 

DK 45 /ul, Prószkowska (ul. Wróblewskiego – 

ul. Krapkowicka) 
83,6% 8,2% 8,2% 82,7% 11,0% 6,3% 85,5% 9,2% 

5,3% 
87,1% 8,2% 

4,7% 

DK 45 /ul, Krapkowicka (ul. Prószkowska – 

ul. Krapkowicka) 
83,6% 8,2% 8,2% 81,8% 14,7% 3,5% 84,8% 12,4% 2,8% 86,6% 10,9% 2,5% 

DK 45 /ul, Krapkowicka (ul. Krapkowicka - 

ul. Wyszomirskiego) 
84,5% 8,5% 7,0% 82,0% 11,7% 6,3% 84,9% 9,7% 5,4% 86,5% 8,7% 4,8% 

DK 45 /ul, Krapkowicka (ul. Wyszomirskiego – 

ul. Odrodzenia) 
84,5% 8,5% 7,0% 81,0% 11,5% 7,5% 84,5% 10,1% 5,4% 86,2% 9,0% 4,8% 

DK 45 /ul, Krapkowicka (ul. Odrodzenia - ul, Polna) 84,5% 8,5% 7,0% 81,7% 12,0% 6,3% 83,9% 9,7% 6,4% 85,7% 8,6% 5,7% 
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DK94 / Półn.. obwodnica odc.V (rondo DW 435/DK94 – 

DK46) 
74,7% 9,5% 15,8% 78,2% 8,0% 

13,8% 
81,4% 6,8% 

11,8% 
83,3% 6,1% 

10,6% 
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2.10.2 Natężenie i struktura ruchu na istniejącej sieci drogowej oraz wpływ budowy 

obwodnicy na istniejącą sieć drogową 
 

Zestawienie natężenia ruchu średniodobowego oraz w godzinie szczytu na odcinkach istniejącego 

układu drogowego Opola do roku 2026 wraz z wpływem projektowanej Obwodnicy Południowej 

na podstawie Projektu NR K-12 031, Analiza ruchu dla potrzeb określenia wpływu budowy 

przeprawy przez rzekę Odrę wg rekomendowanych wariantów w oparciu o prognozę ruchu na rok 

2026, grudzień 2012, sporządzonego przez PPU „INKOM” S.C. Zarówno analizowany wariant „0” 

jak i Obwodnica Południowa zakłada istnienie Obwodnicy Piastowskiej. 
 

Tabl. 22 Natężenie ruchu – drogi krajowe i wojewódzkie 

droga DK94 – Obwodnica Północna 

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa Odcinek drogi 
w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

2504 31300 2324 29050 DK45 ÷ DW454 

2111 26388 2061 25763 DW454 ÷ ul. Luboszycka 

2187 27338 2142 26775 ul. Luboszycka ÷ DK45 

1772 22150 1688 21100 DK45 ÷ DK46 

1449 18113 1538 19225 DK46 ÷ DW435 

1639 20488 1640 20500 ul. Strzelecka 

droga DK45       

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 
Odcinek drogi 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

1512 18900 1589 19863 ul Partyzancka 

Obwodnica Piastowska   

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 
Odcinek drogi 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

1973 24663 2019 25238 DK94 ÷ DW414 

1464 18300 1840 23000 DW414 ÷ DW435 

777 9713 1596 19950 DW435 ÷ DK45 

droga DW435       

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 
Odcinek drogi 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

1536 19200 1160 14500 ul. Niemodlińska 

3079 38488 2576 32200 ul. Niemodlińska 

5565 69563 5052 63150 ul. Batalionów 

4462 55775 3629 45363 ul. Plebiscytowa 

2059 25738 1587 19838 ul. Armii Krajowej 

1575 19688 1182 14775 ul. Strzelecka 

1639 20488 1640 20500 ul. Strzelecka 

droga DW414       

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 
Odcinek drogi 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

3611 45138 3367 42088 ul. Wrocławska 
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4414 55175 3979 49738 ul. Wrocławska 

droga DW454       

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 
Odcinek drogi 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

1606 20075 1536 19200 ul. Budowlanych 

droga DW423       

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 
Odcinek drogi 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

1881 23513 2020 25250 ul. Popiełuszki 

1508 18850 981 12263 ul. Struga 

1608 20100 1469 18363 ul. Ozimska 

4058 50725 3770 47125 ul. Ozimska 

1949 24363 1819 22738 ul. Częstochowska 

 

Tabl. 23 Natężenie ruchu – drogi pozostałe 

Natężenie ruchu w przekroju drogi - 2026 r. 

wariant "0" Obwodnica Południowa 

w godzinie szczytu SDR w godzinie szczytu SDR 

ul. Luboszycka 

1293 16163 1251 15638 

2063 25788 2012 25150 

ul. Oleska       

1267 15838 1313 16413 

1496 18700 1472 18400 

ul. Witosa       

864 10800 810 10125 

ul. Jagiellonów       

1085 13563 1133 14163 

ul. Wschodnia       

932 11650 749 9363 

ul. Teligi       

1025 12813 899 11238 

ul. Krapkowicka       

1245 15563 851 10638 
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3 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  

3.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE  

 

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w województwie opolskim, w mieście Opole, które 

stanowi miasto na prawach powiatu oraz częściowo na terenie powiatu opolskiego. 

 

Planowany przebieg Obwodnicy Południowej: 

Wariant pierwszy tej trasy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Krapkowicką w dowiązaniu do 

projektowanej Obwodnicy wg odrębnego opracowania. Po minięciu Odry przecina ul. Podmiejską, 

a następnie ul. ks. J. Popiełuszki i linię kolejową. W dalszym swoim przebiegu wariant ten 

przebiega po terenach rolnych, mijając po północnej stronie zalew Kamionka. Dalej przecina 

ul. J. Brzechwy i dalej tereny rolne, krzyżując się z ul. Groszowicką i Podlesie (ul. Olimpijska), by 

ostatecznie włączyć się do ronda na ul. Strzeleckiej.  

Wariant 2 rozpoczyna się podobnie, z tym, że po minięciu Odry omija składowisko odpadów 

komunalnych od strony południowej, podobnie też zalewisko Kamionka omija od strony 

południowej.  

Wariant 3 jest wariantem pośrednim, gdyż przecina dawny kamieniołom Groszowice od strony 

północnej omijając wysypisko, natomiast zalew Kamionka omija od strony południowej.  

Wszystkie trzy warianty łączą się w rejonie ul. Podlesie (ul. Olimpijska).  

 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego
1
 wszystkie warianty tras 

znajdują się w podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), makroregionie Nizina Śląska (318.5), 

w obrębie mezoregionu pradolina Wrocławska (318.52). Końcowe fragmenty wariantów 

Obwodnicy Południowej przebiegają przez mezoregion Równiny Opolskiej (318.57). Granice 

mezoregionow umownie stanowi rejon ul. Groszowickiej.  

 

3.2 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

 

3.2.1 Budowa geologiczna 

 

Opole położone jest we wschodniej części niecki opolskiej – struktury geologicznej zwanej kredą 

opolską (Biernat, 1956, 1960a, b; Alexandrowicz, 1960; Oberc, 1960; Bossowski, 1974; Tarkowski, 

1991). Na podłoże paleozoiczne składają się (Biernat, 1960b; Bossowski, 1974): osady kulmu – 

szarogłazy z wkładkami iłowców i mułowców oraz osady permu – piaskowce i zlepieńce. Na nich 

zalegają niezgodnie utwory triasu i kredy. 

 

Trias jest reprezentowany przez wszystkie ogniwa od pstrego piaskowca do kajpru. Pstry piaskowiec 

budują piaskowce, mułowce i iłowce, które w górnej części (ret) przechodzą w dolomity, margle, 

wapienie oraz gipsy i anhydryty. Miąższość ich w Opolu osiąga 137 m. Wapień muszlowy tworzą 

wapienie, margle i dolomity o miąższości do 176 m. Kajper jest reprezentowany przez iły, iły margliste 

z wkładkami gipsów i anhydrytów o miąższości 32 m. Na analizowanym obszarze utwory te nie 

występują na powierzchni (Biernat, 1956; 1960a). 

 

Bezpośrednio na kajprze leżą osady górnej kredy. Litologicznie utwory kredy górnej wykształcone są, 

jako skały miękkie węglanowe – margle, wapienie margliste i piaskowce margliste. Wiek tych skał jest 

określany jako Turon. To właśnie te skały były przedmiotem eksploatacji w dawnych 

kamieniołomach, które przecinają poszczególne warianty trasy (Groszowickie Skały, Bolko, 

                                                           

 
1
 Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001; 
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Kamionka). Spąg osadów kredy występuje w tym rejonie na różnych głębokościach od 28 do 55 m. 

Zmienność głębokości stropu osadów kredy jest związana z licznymi uskokami o zrzutach kilku 

metrów (Biernat, 1956; 1960a). Warstwy te występują w podłożu wszystkich wariantów do rejonu 

ul. Groszowickiej. W rejonie ul. Groszowickiej w podłożu wariantów nr 1, 2 i 3 Obwodnicy 

Południowej ujawniają się piaskowce glaukonitowe także wieku kredowego (cenoman). W rejonie 

połączenia z ul. Strzelecką w podłożu występują triasowe iłowce pstre z brekcja lisowską. Wiek tych 

skał to retyk. 

 

Bezpośrednio na powierzchni ujawniają się głównie osady rzeczne związane z doliną Odry. Występują 

one na całym przebiegu wszystkich wariantów Obwodnicy Południowej, aż do rejonu 

ul. ks. J. Popiełuszki. Warstwy kredowe ujawniają się na powierzchni przebiegu wariantów 

Obwodnicy Południowej od ul. ks. Popiełuszki do ul. Groszowickiej. Od rejonu ul. Groszowickiej do 

rejonu ul. Podlesie bezpośrednio w podłożu występują także już opisane powyżej kredowe piaskowce 

cenomanu. Od rejonu ul. Podlesie do ul. Strzeleckiej na powierzchni ujawniają się osady rzeczne 

związane z okresem Zlodowacenia Południowopolskiego.
2
.   

 

3.2.2 Ukształtowanie terenu 

 

Rzeźba terenu na obszarze opracowania wykazuje niewielkie zróżnicowanie, zarówno pod 

względem struktury przestrzennej i bogactwa form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. 

Generalnie obszar przez który przebiegają analizowane warianty charakteryzuje się krajobrazem 

równinnym z dość wyraźnym obniżeniem Odry. Wysokości bezwzględne terenów, po których 

biegną analizowane warianty zawiera się w przedziałach 152 do 154 m n.p.m. w dolinie Odry. 

W rejonie ul. J. Popiełuszki poziom terenu nieznacznie się wznosi do ok. 160 – 163 m n.p.m. 

Po przekroczeniu linii kolejowej poziom terenu nieznacznie się wznosi. Najwyższy punkt trasy to 

rzędna ok. 170 m n.p.m. w rejonie pomiędzy osadnikami Elektrowni Opole i ul. Groszowicką. Od 

rejonu ul. Groszowickiej do ul. Strzeleckiej rzędne terenu opadają do wysokości ok. 160 m n.p.m. 

Większymi formami morfologicznymi są: koryto rzeki Odry, które przecinają wszystkie warianty 

trasy, dawnz kamieniołom tzw. Groszowickie Skały, który przecina wyłącznie wariant 3, oraz 

składowisko odpadów ze spalania w Elektrowni Opole, które przecinają warianty II i III. 

 

Kamieniołom Groszowickie Skały obecnie już nie jest eksploatowany, w jego dnie znajduje się 

niewielkie jezioro. Wysokość ścian wyrobiska dochodzi do 10 metrów. Wariant III przedsięwzięcia 

zakłada przekroczenie tego kamieniołomu, przy czym szerokość kamieniołomu w tym miejscu to 

ok. 250 m. 

 

Warianty II i III przecinają składowisko odpadów ze spalania węgla w Elektrowni Opole. 

Składowisko to obecnie nie jest wykorzystywane, przeprowadzenie tras w tych wariantach 

wymagałoby przeprowadzenia wnikliwych badań geologicznych pod kątem nośności i składu 

gruntów. 

 

Zjawiska osuwiskowe 

Warunki geologiczno – glebowe eliminują powstawanie osuwisk oraz spełzywanie warstwy 

glebowej ze stoków, co mogłoby zagrażać budynkom i infrastrukturze technicznej.  

 

Na analizowanych terenach nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych, ani 

występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

 

3.2.3 Warunki topoklimatyczne  

 

                                                           

 
2
 Mapa geologiczna Polski w skali 1:200000 ark. Nysa, PIG, Warszawa, 1983 r. 
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Rejon Opola należy do przedsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Jest to jedna z najcieplejszych stref 

klimatycznych Polski. Średnia roczna temperatura dla Opola wynosi 8,2
o
C. Zima trwa poniżej 

trzydziestu dni. Okres wegetacji jest najdłuższy w Polsce i wynosi 225 dni. Średnia suma opadu 

z wielolecia 1961 – 1985 wynosi 675 mm dla Opola. Opad deszczu jest wyraźnie przeważający 

w strukturze zasilania, opady śnieżne stanowią do 15% rocznej sumy opadów. Wielkość parowania 

terenowego dla obszaru Opola wynosi 450 – 500 mm. Tereny dolinne i przydolinne rzeki Odry 

znajdują się w strefie oddziaływania inwersji termiczno – wilgotnościowej, objawiającej się 

tendencją do tworzenia i zalegania cięższego, wilgotniejszego i chłodniejszego powietrza, większą 

częstotliwością zamgleń. Tendencje te mogą się pogłębiać w godzinach późnonocnych, przy 

pogodzie typowo inwersyjnej, przy intensywniejszych spływach chłodnego i wilgotnego powietrza 

z obszaru wysoczyzny. Występuje tu zwiększona wilgotność względna powietrza oraz niższe 

temperatury niż na terenach wysoczyznowych. Odczuwalne różnice wykazywane są przede 

wszystkim przy pogodzie wyżowej. 

 

3.2.4 Sieć hydrograficzna 

 

W niniejszym opracowaniu przyjęto nazewnictwo cieków za Rastrową Mapą Podziału 

Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, arkusze M3360B. Wszystkie analizowane warianty 

położone są w zlewni Odry, przy czym ich początkowe odcinki przebiegają bezpośrednio w dolinie 

Odry.  

 

Obwodnica Południowa. W ok. km 0+250 wszystkie trzy warianty przekraczają staw przy 

ul. Krapkowickiej, następnie zaś przecinają w km 0+740 Dopływ spod Boguszyc (wariant II 

w odległości ok. 200 m na południe). W km 1+650 do 1+750 wariant I i III przekraczają Odrę, wariant 

II przekracza ją zaś w km 2+600 do 2+700. W rejonie km 2+400 do 2+600 wariant III przekracza 

zalewisko powstałe w miejscu dawnego kamieniołomu, czyli tzw. Groszowickie Skały. Wariant I 

omija zalew Kamionka od strony północnej, zaś warianty II i III mijają zalew od strony południowej. 

W miejscu tym znajdują się osadniki odpadów z elektrowni, obecnie nie są one używane, w okresie 

prowadzenia inwentaryzacji pozbawione były wody. W rejonie km 6+200 (wariant I), 6+600 

(wariant II) i 5+850 wszystkie warianty przecinają ciek Malina.  

W tabelach poniżej przedstawiono miejsca przecięcia z poszczególnymi ciekami i zbiornikami 

powierzchniowymi.   

 

Tabl. 24 Miejsce przekroczenia cieków i zbiorników wodnych przez projektowane warianty 

Obwodnicy Południowej 

 Wariant I Wariant II Wariant III 

Staw przy ul. Krapkowickiej 0+250 – 0+400 0+250 – 0+400 0+250 – 0+400 

Dopływ spod Boguszyc 0+740 0+740 0+740 

Odra 1+650 – 1+750 2+600 – 2+700 1+650 – 1+750 

Staw Groszowickie Skały - - 2+400 – 2+600 

Malina 6+200 6+600 5+850 

 

Zagrożenie powodziowe 

 

Tereny położone w dolinie Odry stanowią tereny zagrożeń powodziowych. Tereny międzywala Odry 

i kanału Ulgi stanowią wedle SUIKZP miasta Opole tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

a pozostałe tereny, od ul. Krapkowickiej do ul. Marka z Imielnicy (ul. Popiełuszki) stanowią tereny 

potencjalnego zagrożenia powodzią. Tak więc generalnie cały teren położony w dolinie Odry narażony 

jest na niebezpieczeństwo powodzi.
3
 

                                                           

 
3
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opole, Uchwała nr LXXI/745/10 z dnia 

26 sierpnia 2010 r. 
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Jednolite części wód powierzchniowych 

 

Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przedsięwzięcie zlokalizowane 

jest: 

 w regionie wodnym Środkowej Odry, 

 w obszarze dorzecza Odry, 

 w scalonej części wód powierzchniowych SO1102, 

 w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600017117924 (Olszanka) – Potok nizinny 

piaszczysty o statusie „naturalna część wód” i z zagrożeniem osiągnięcia celu środowiskowego 

w związku z „wpływem działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, 

oddziałującej na stan JCW oraz brakiem możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. 

Istnieje konieczność przesunięcia w czasie założenia osiągnięcia celów środowiskowych” – 

derogacja 4(4). Termin osiągnięcia celu środowiskowego odroczono do grudnia 2021 roku. 

 W Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600017117922 (Dopływ spod Boguszyc) – 

Potok nizinny piaszczysty o statusie „naturalna część wód” i z zagrożeniem osiągnięcia celu 

środowiskowego w związku z „wpływem działalności antropogenicznej prowadzonej w innych 

zlewniach, oddziałującej na stan JCW oraz brakiem możliwości ograniczenia wpływu tych 

oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie założenia osiągnięcia celów 

środowiskowych” – derogacja 4(4). Termin osiągnięcia celu środowiskowego odroczono do 

grudnia 2021 roku. 

 w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW60002111799 (Odra od Osobłogi do Małej 

Panwi) – Wielka rzeka nizinna o statusie „silnie zmieniona część wód” i z zagrożeniem 

osiągnięcia celu środowiskowego w związku z „wpływem działalności antropogenicznej 

prowadzonej w innych zlewniach, oddziałującej na stan JCW oraz brakiem możliwości 

ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie założenia 

osiągnięcia celów środowiskowych” – derogacja 4(4). Termin osiągnięcia celu środowiskowego 

odroczono do grudnia 2021 roku. 

 W Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600011889421 (potok Malina) – Potok 

nizinny piaszczysty o statusie „naturalna część wód” i z zagrożeniem osiągnięcia celu 

środowiskowego w związku z „wpływem działalności antropogenicznej prowadzonej w innych 

zlewniach, oddziałującej na stan JCW oraz brakiem możliwości ograniczenia wpływu tych 

oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie założenia osiągnięcia celów 

środowiskowych” – derogacja 4(4). Termin osiągnięcia celu środowiskowego odroczono do 

grudnia 2021 roku. 

 

3.2.5 Warunki hydrogeologiczne 

 

Według Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:200000 ark. Nysa, obszar przez który przebiegają 

planowane warianty Obwodnicy Południowej wchodzi w skład opolskiego regionu 

hydrogeologicznego XXVII, rejon Opola  XXVIIA, w którym główny poziom użytkowy wód 

podziemnych znajduje się w utworach triasowych i kredowych, czasami zaś w utworach 

czwartorzędowych. Wschodnie fragmenty planowanej trasy wchodzą w skład bytomskiego regionu 

hydrogeologicznego XV, gdzie główne poziomy wodonośne występują w utworach triasowych. 

 

Główny użytkowy poziom wodonośny znajduje się w utworach kredy górnej, podrzędne znaczenie ma 

poziom triasu środkowego. Wielopiętrowy układ hydrogeologiczny dodatkowo komplikuje strefy 

kontaktów hydraulicznych, dlatego w rejonie wychodni cenomanu występuje w wielu miejscach 

wspólny poziom z czwartorzędem. Czwartorzędowe piaski tworzą również wspólny poziom 

z wapieniem muszlowym, szczególnie w dolinie Odry. 

 

Wody podziemne piętra czwartorzędowego. Na analizowanym terenie poziom czwartorzędowy 

reprezentowany jest przez poziom wodonośny współczesnej doliny Odry. Jest on związany 
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z piaszczysto żwirowymi aluwiami holoceńskimi oraz terasami rzecznymi związanymi ze 

zlodowaceniem bałtyckim. Poziom wody zasilany jest bezpośrednio przez wody opadowe. 

Zwierciadło wody jest swobodne , zalega płytko na głębokości 0,5 – 3 m p.p.t, a jego położenie 

zależne jest od stanu wody w rzece. Współczynnik filtracji wynosi 14,2 – 32,8 m/24h. Miąższość 

warstw zawodnionych w dolinie Odry jest niewielka, rzędu kilku, kilkunastu metrów. Warstwa 

wodonośna ma przewodność 200 – 500 m
2
/24h. Wody te mają podrzędne znaczenie na analizowanym 

terenie. 

 

Wody podziemne piętra kredowego Kredowe piętro wodonośne tworzą dwa poziomy związane 

z osadami turonu i cenomanu (Pacholewski, Kaczorowski, 2007). Poziom wodonośny, występujący 

wśród spękanych margli turońskich jest nieciągły i słabo zasobny w wodę. Na omawianym obszarze, 

znaczenie użytkowe ma drugi kredowy poziom wodonośny, związany z piaskami i piaskowcami 

cenomanu. Miąższość tych utworów w rejonie Opola wynosi kilka metrów i wzrasta w kierunku 

zachodnim do 40 m.  

 

Współczynnik filtracji mieści się w granicach 0,4 m-21,6 m/dobę, a ujęcia wód tego poziomu 

charakteryzują się średnią wydajnością rzędu 25 m
3
/h, przy depresji do kilkunastu metrów. W strefie 

wychodni, zwierciadło wody jest swobodne, a w miarę zapadania warstw cenomańskich w kierunku 

zachodnim, pod warstwy turonu, zwierciadło wody staje się subartezyjskie. Wody piętra kredowego 

należą do wód nisko zmineralizowanych. Średnia zawartość suchej pozostałości wynosi 289 mg/dm
3
, 

przy czym mineralizacja wyraźnie wzrasta ku zachodowi. Są to wody charakteryzujące się niskimi 

zawartościami: chlorków, siarczanów, wapnia i magnezu. Wyższe są tylko zawartości żelaza (średnio 

2 mg/dm
3
) i manganu (średnio 0,1 mg/dm

3
), co powoduje, że omawiane wody należą do wód średniej 

jakości, wymagających prostego uzdatniania.  

 

Wody podziemne piętra triasowego. Triasowe piętro wodonośne tworzą utwory wapienia muszlowego 

(trias środkowy) oraz utwory piaskowca pstrego (trias dolny). Jest to najzasobniejsze piętro wodonośne 

na Opolszczyźnie (Pacholewski, Kaczorowski, 2007). Utworami wodonośnymi w wapieniu 

muszlowym są: wapienie w dolnym wapieniu muszlowym z wyłączeniem warstw gogolińskich, 

dolomity środkowego wapienia muszlowego (najbardziej zasobne w wodę) i wapienie górnego 

wapienia muszlowego. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 87 m do 115 m, a nawiercono go 

na głębokościach od 20 m do 205 m p.p.t. Wydajności studni wynoszą od kilku do 290 m
3
/h, przy 

depresji do 70 m. Współczynnik filtracji osiąga wartość 1,7x10-4 – 8x10-4 m/s. Zwierciadło ma 

charakter napięty. W wyniku eksploatacji w rejonie Opola, zwierciadło to obniżyło się o 30 m. 

Zasilanie wapienia muszlowego odbywa się od wychodni kajpru w rejonie Grotowic aż po Strzelce 

Opolskie. Przepływ wód następuje w kierunku północnego-zachodu. Wody triasu środkowego nie 

wymagają uzdatniania, wykazują zawartość Fe ogólnie do 0,1 mg/dm
3
, a SO4 od 40 do 90 mg/dm

3
. 

W triasie dolnym są dwa zbiorniki: dolny, w którym utworami wodonośnymi są piaskowce i zlepieńce 

dolnego i środkowego piaskowca pstrego oraz leżący powyżej zbiornik w marglach i dolomitach 

marglistych retu, oddzielone od siebie iłami marglistymi. Nawiercono je na głębokości poniżej 260 m. 

Jego miąższość przekracza kilkadziesiąt metrów. Wydajności ujęć w triasie dolnym wynoszą do 

kilkudziesięciu m
3
/h. Współczynnik filtracji utworów retu wynosi k=3,4 x 10-4 m/s. Woda 

odpowiadająca warunkom stawianym dla wody pitnej występuje w górnej części retu. Dolna część 

retu, w której występują gipsy i anhydryty zawiera wodę o dużym stężeniu siarczanów. 

 

Wody piętra triasowego są generalnie dobrej jakości. Wodonośne utwory wapienia muszlowego 

i pstrego piaskowca stanowią rezerwę zasobową wód występujących wprawdzie na dużych 

głębokościach, ale o korzystnych parametrach ilościowych i jakościowych. Z uwagi na dobrą izolację 

od powierzchni, nie są narażone na skażenia pochodzenia antropogenicznego (Bielecka, 1997; Kieńć, 

1997). 

 

W piętrach tych wydzielono pięć jednostek hydrogeologicznych 4Q/bCr3/II/T2 (w części zachodniej 

i centralnej analizowanych wariantów), 5bCr3/T2/II (w części środkowej), 6bCr3/T2/T1/II 
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i 7QaCr3/T1/II w części wschodniej. W końcowym fragmencie, w rejonie potoku Malina wydzielono 

jednostkę 8aQ/T2/T1/III. Główne użytkowe piętro wodonośne stanowią utwory kredowe, jedynie 

w ostatniej z wymienionych jednostek użytkowe piętro wodonośne znajduje się w utworach 

czwartorzędu. Średnia wydajność studni wierconej wynosi 10 - 30 m
3
/h w bezpośredniej dolinie Odry 

i 30 – 50 m
3
/h w części zachodniej, stopień zagrożenia tych wód jest średni, izolacja jest określona 

jako słaba, zaś w części wschodniej zagrożenie jest wysokie ze względu na brak izolacji. Jakość wody 

jest średnia (II), woda wymaga prostego uzdatnienia.  

 

Głębokość zalegania głównego poziomu wodonośnego to 150 – 140 m n.p.m., a więc w warstwie 

najbliższej powierzchni.
4
 

 

Tabl. 25 Główne parametry jednostek hydrogeologicznych 

 

Według Mapy wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych (Skrzypczak [red], 

2003), materiałów Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 

2006 nr 126 poz. 878) wszystkie analizowane warianty przebiegają w granicach trzech Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: 

 Nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie (T2) – zbiornik triasu środkowego 

 Nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie (T1) – zbiornik triasu górnego 

 Nr 336 Niecka opolska (Cr3) – zbiornik kredowy 

 

Według podziału Polski na jednolite części wód podziemnych wszystkie analizowane warianty 

znajdują się w JCWPd nr 116. 

 

Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych 

Na terenach, przez które przebiegają warianty trasy nie znajdują się ujęcia wód powierzchniowych 

ani podziemnych oraz ich strefy ochronne. 

 

3.3 OCENA WALORÓW I ZASOBÓW ŚRODOWISKA ORAZ TENDENCJE ZMIAN 

 

3.3.1 Surowce mineralne 

 

Analizowane przedsięwzięcie nie narusza granic złóż surowców mineralnych (wg systemu 

MIDAS).  

 

Na terenach, przez które zaplanowano warianty Obwodnicy Południowej, ani w ich pobliżu nie 

występują złoża, obszary i tereny górnicze. 

 

 

                                                           

 
4
 Klenć D. Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Opole Południe, PIG, Warszawa, 1997 r. 

Symbol jednostki 

hydro-

geologicznej 

Piętro 

wodo-

nośne 

Głębokość 

występowania 

Miąższość 

[m] 

Współczynnik 

filtracji 

[m/24h] 

Przewodność 

warstwy 

wodonośnej 

[m2/24h] 

Moduł 

zasobów 

odnawialnych 

[m3/24h/km2] 

Moduł 

zasobów 

dyspo-

zycyjnych 

[m3/24h/km2] 

4Q/bCr3/II/T2 Cr3 15 – 50 m 54,6 2,6 142 136 136 

5bCr3/T2/II Cr3 15 – 50 m 26,7 7,4 198 136 136 

6aCr3/T2/T1/II Cr3 15 – 50 m 25 6,0 150 136 136 

7QaCr3/T1/II Cr3 15 – 50 m 25 6,0 150 136 136 

8aQ/T2/T1/III Q <5 12 18,4 221 357 250 
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3.3.2 Warunki glebowo-rolnicze 

 

W obrębie miasta Opole występuje stosunkowo duże zróżnicowanie typologiczne gleb, które jest 

wynikiem szczególnych i dość różnorodnych uwarunkowań geologicznych, geomorfologicznych, 

hydrologicznych oraz klimatycznych. Zdecydowanie dominującymi typami gleb są tu rędziny oraz 

mady. Stan taki wynika przede wszystkim z budowy geologicznej w obrębie miasta, która odznacza 

się obszarową dominacją wychodni skał górnokredowych, z którymi związane są rędziny oraz 

terenów dolinnych i tarasów rzecznych, w zasięgu których działalność akumulacyjna wód 

powierzchniowych warunkuje występowanie mad rzecznych (Kowalczyk (red.) 2005). Oprócz 

wymienionych stosunkowo duży odsetek zajmują czarne ziemie. 

 

Analizowane warianty Obwodnicy Południowej przebiegają w dolinie Odry, gdzie występują 

głównie gleby w typie mad. Po wschodniej stronie Odry, aż do rejonu ul. Groszowickiej występują 

rędziny. Na terenie składowiska odpadów elektrownianych występują gleby silnie zmienione, 

antropogeniczne. Od rejonu ul. Groszowickiej do ul. Podlesie występują gleby w typie czarnych 

ziem. W dolinie Maliny ponownie występują mady.  

 

Na zdecydowanej przewadze wszystkie warianty przecinają grunty rolne, które pozostają 

w użytkowaniu. Klasy gleb, które się tu wydziela to głównie grunty klasy IVa i IVb, miejscami 

w dolinie Odry występują grunty klasy IIIa i IIIb, są to jednak niewielkie płaty. W rejonie pomiędzy 

ul. Podlesie i ul. Strzelecką dominują gorsze klasy gleb – klasa V, przy czym i one są użytkowane.  

 

3.3.3 Walory przyrodniczo – krajobrazowe  

 

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzono w miesiącach marzec – wrzesień 2013 roku. Uwagę 

skupiono głównie na poznaniu rozmieszczenia środowisk awifauny i ornitofauny, ocenie ich 

różnorodności i naturalności. Rejestrowano w szczególności te środowiska, które są ostoją 

taksonów uznanych za rzadkie i zagrożone: starodrzew, obszary zalewowe, wilgotne łąki, duże 

połacie szuwarów. Zwracano uwagę, na obecność koncentracji ptaków, większe żerowiska, 

pierzowiska, występowanie gatunków uznanych za rzadkie i zagrożone, z załącznika 1 Dyrektywy 

Ptasiej i Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce (Głowaciński red. 

2002).  

 

Obserwacje fauny prowadzono metodą pośrednią i bezpośrednią (ślady bytowania, głosy). 

W przypadku płazów dotyczy ona jedynie osobników dorosłych. Korzystano także z danych 

faunistycznych pochodzących z źródeł literaturowych, w tym z Inwentaryzacji przyrodniczej miasta 

Opola. Inwentaryzacja miasta Opola obejmuje swym zakresem również tereny poza naszym 

opracowaniem, dlatego wymieniona w Inwentaryzacji flora i fauna nie musi pokrywać się 

z inwentaryzacją przeprowadzoną przez autorów Raportu. Celem inwentaryzacji było wykazanie 

obecnie istniejących siedlisk przyrodniczo cennych oraz stanowisk roślin i zwierząt podlegających 

prawnej ochronie, zagrożonych w skali regionu, kraju oraz wymienionych w załącznikach 

Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. 

 

Wariant I - W początkowym odcinku wariant ten aż do koryta rzeki Odry przecina uprawiane 

grunty rolne. Na tym odcinku znajduje się jedno cenne siedlisko, jest to staw wraz z otaczającymi 

go zadrzewieniami wierzbowymi nawiązującymi do powszechnie niegdyś występujących w dolinie 

Odry nadrzecznych łęgów wierzbowych Salicetum albo-fragilis. Wszystkie trzy warianty 

przekraczają ten staw i jego zadrzewienia obiektem inżynierskim, dzięki czemu dotychczasowy 

system przyrodniczy zostanie zachowany. Wewnątrz koryta Odry trawa jest koszona w związku 

z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem cieków. Wzdłuż Odry rosną pojedyncze wierzby, 

również stanowiące siedliska kadłubowe nadrzecznych łęgów wierzbowych. Po przekroczeniu Odry 

wariant I prowadzi również po gruntach ornych. Po przekroczeniu linii kolejowej aż do rejonu 
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bocznicy kolejowej przy składowisku odpadów trasa przecina rozległą plantację wierzby wiciowej 

Salix viminalis. Począwszy od tego miejsca, aż do końca trasy, droga przecina uprawiane tereny 

rolne. Przy ul. Podlesie rośnie aleja starych drzew złożona z dębów szypułkowych i lip 

szerokolistnych. Wzdłuż potoku Malina rośnie pas różnogatunkowych drzew. Rośnie tu głównie 

robinia akacjowa, ale także dąb szypułkowy i olcha czarna.  

 

Wariant II - W początkowym odcinku przekracza opisany już wyżej staw z zadrzewieniem 

łęgowym, a następnie odbija na południe i biegnie aż do ul. J. Popiełuszki po terenach rolnych. Po 

przekroczeniu linii kolejowej wariant przebiega po terenach składowiska odpadów 

elektrownianych, gdzie dominują siedliska ruderalne z nawłocią, wrotyczem i trzcinnikiem 

piaskowym. Miejscami rosną tu również formy krzewiaste z wierzba kruchą, wierzbą iwą, wierzbą 

szarą, różą dziką (Rosa canina) i głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna). Od terenu 

składowiska do rejonu ul. Strzeleckiej przecina tereny rolne oraz aleje drzew opisane już przy 

wariancie I. 

 

Wariant III – jest kombinacją wariantu I i II i na większości terenów przecina siedliska opisane już 

przy opisie wariantów I i II. Jedynie w rejonie ul. Podmiejskiej wariant III przecina dawny 

kamieniołom tzw. Groszowickie Skały. Teren ten był proponowany do objęcia ochroną jako 

stanowisko dokumentacyjne. Dno dawnego kamieniołomu porastają zbiorowiska ruderalne, 

natomiast jego skarpy porasta głównie wierzba biała, krucha i iwa oraz tarnina.  

 

W opracowaniu p.t. „Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opole” z 2012 r. w międzywalu Odry 

oraz w rejonie ul. Strzeleckiej oznaczono łąki o kodzie 6510. Wykonana w terenie inwentaryzacja 

przyrodnicza nie potwierdziła na terenie międzywala łąk o kodzie 6510. Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) to antropogeniczne, niżowe i górskie, 

wysokoproduktywne, bogate florystycznie łąki świeże, użytkowane kośnie. W „Inwentaryzacji 

przyrodniczej” z 2012 r. brak jest szerszych informacji na temat tych siedlisk. Znalazło się jedynie 

lakoniczne stwierdzenie, że są to „zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie” oraz, że „zaprzestanie 

wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami 

trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp. oraz 

wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare.” Naszym zdaniem, po przeprowadzeniu inwentaryzacji 

terenowej, nie można tych zbiorowisk zaliczyć, nawet jako postaci bardzo zubożonej do łąk 

świeżych. Zbiorowiska występujące na tym obszarze są koszone bardzo nieregularnie, zapewne 

w zależności od potrzeb, możliwości finansowych i przerobowych podmiotu użytkującego teren 

międzywala. Zachowanie łąk świeżych wymaga koszenia w tradycyjnym rytmie i w tradycyjny 

sposób, co na analizowanym terenie nie występuje. Na analizowanym terenie obserwowano 

zarówno powierzchnie wykoszone, jak i powierzchnie z bardzo dużym udziałem roślin ruderalnych, 

o których inwentaryzacja wspomina (cytat powyżej). Występujących na terenie międzywala 

roślinności nie sposób zakwalifikować do któregoś szczególnego zbiorowiska. Występują tu 

zbiorowiska zastępcze, koszone nieregularnie, silnie przekształcone antropogenicznie, często 

również uzupełniane mieszankami traw. Zdaniem wykonawców raportu najbliżej jest tym 

zbiorowiskom do siedlisk ruderalnych, natomiast w miejscach regularnie koszonych zbiorowisk nie 

sposób bliżej zakwalifikować. Należy również zwrócić uwagę, że w „Inwentaryzacji przyrodniczej 

miasta Opole” tereny te nie były wskazywane jako przyrodniczo cenne. W związku z brakiem ich 

wartości nie wskazuje się ich na mapach załączonych do opracowania.  

Podobnie ma się sprawa z łąkami wykazanymi w rejonie ul. Strzeleckiej. Co prawda reprezentują 

one nieco wyższy walor niż zbiorowiska międzywala, to jednak nie mogą one być zakwalifikowane 

jako łąki o kodzie 6510. Raczej zbiorowiska te należy przyrównać do łąki wyczyńcowej 

(Alopecurion pratensis), jednak również mocno odkształconej ze względu na prowadzone zabiegi 

pratotechniczne takie jak nawożenie czy podsiewanie. Łąki te nie były wskazywane do ochrony. 

 

Z kolei po północnej stronie zbiornika Kamionka w Groszowicach w „Inwentaryzacji 

Przyrodniczej” z 2012 r. wskazano występowanie zespołu Caucalido-Scandicetum czyli zespołu 
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włóczydła i czechrzycy grzebieniowej. Jest to zespół chwastów upraw zbożowych, który pojawia 

się wraz z zasiewem, a następnie po sianokosach zanika, jako, że zanika także jego siedlisko. 

Zespół ten jest efemeryczny i w pełni uzależniony od gospodarki rolnej prowadzonej przez 

człowieka. Jednocześnie należy zauważyć, że nie jest on wskazywany do ochrony w Dyrektywie 

Siedliskowej, jak również nie był wskazywany do ochrony w Polskim ustawodawstwie. W zespole 

tym nie występują rośliny prawnie chronione. Jak stwierdzono w „Inwentaryzacji przyrodniczej” 

zespół ten występuje fragmentarycznie w niektórych uprawach w Groszowicach. Jednocześnie 

autorzy „Inwentaryzacji” nie wskazują tego terenu do ochrony. Zdaniem autorów raportu 

oddziaływania na środowisko zespół ten nie zasługuje na ochronę głównie ze względu na jego 

ścisłe powiązanie z rodzajem gospodarki prowadzonej na uprawach. W jednym roku zbiorowiska te 

mogą wystąpić, w następnym zaś, gdy prowadzone będą inne uprawy niż zboża nie.  

Zbiorowiska łęgowe wzdłuż Odry stanowią siedliska kadłubowe o bardzo niewielkim zasięgu, który 

ograniczają się do najbliższego koryta rzeki i są to w zasadzie pojedyncze drzewa. Zbiorowiska te 

należy wykazywać jako siedliska łęgowe, ale należy mieć jednocześnie świadomość ich bardzo 

ograniczonego i niepełnego wykształcenia. Kontynuują się one na całej długości Odry. 

 

Na terenie przebiegu wszystkich wariantów w „Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole” 

z 2012 r. wskazywano stanowiska roślin naczyniowych uznanych za interesujące z punktu widzenia 

„Inwentaryzacji”: miłek letni Adonis aestivalis, przetacznik rolny Veronica agrestis, przęstka 

pospolita Hippuris vulgaris, rdestnica grzebieniasta Potamogeton pectinatus, okrężnica bagienna 

Hottonia palustris, niezapominajka różnobarwna Myosotis discolor, przetacznik lśniący Veronica 

polita, kiksja(lnica) oszczepowata Kickxia elatine, tobołki przerośnięte Thlaspi perfoliatum. Żaden 

z tych gatunków nie jest objęty na terenie Polski ochroną gatunkową. Niewątpliwie mogą one 

stanowić botaniczną ciekawostkę, jednak z formalnego punktu widzenia (brak ochrony prawnej) 

brak jest przeciwskazań by stanowiska tych gatunków zostały zniszczone. 

 

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania chronionych gatunków 

grzybów. Również rodzaje siedlisk przyrodniczych, które przecinają warianty projektowanej trasy 

nie wskazują, by mogły one stanowić siedliska dla chronionych gatunków grzybów. W 

„Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole” z 2012 r. na terenach, które przecinają proponowane 

warianty nie zinwentaryzowano gatunków grzybów chronionych.  

 

3.3.3.1 INWENTARYZACJA ENTOMOLOGICZNA 

 

Badaniem objęto pas terenu o szerokości ok. 200 m położony wzdłuż osi poszczególnych 

wariantów inwestycji. Planowana droga przebiega w południowej części Opola, w sąsiedztwie 

terenów zabudowanych, wykorzystując przestrzenie między płatami zabudowy. Na tych 

powierzchniach dominują uprawy rolne oraz nieużytki. Wszystkie warianty przecinają także dolinę 

Odry. Teren badań pokrywają głównie zbiorowiska synantropijne, związane z obszarami 

zabudowanymi. W dolinach rzecznych, przy korytach cieków stwierdzono występowanie wąskich 

pasów roślinności o charakterze łęgów, mocno zdegradowanych, ograniczających się głównie do 

pojedynczych okazów wierzb i topoli, ze zubożoną, lub w ogóle nie występującą warstwą 

roślinności niskiej w otoczeniu. Bardzo rzadko występują biocenozy o niskim stopniu 

przekształcenia, z naturalną strukturą gatunkową i wiekową osobników. Przykładem takiego 

siedliska jest łęg położony w pobliżu zachodniej granicy opracowania, w sąsiedztwie wału 

przeciwpowodziowego przy korycie Odry. 

 

Badania terenowe poprzedzono analizą danych literaturowych dotyczących obszaru objętego 

waloryzacją. Szczególny nacisk położono na dane o stwierdzeniu gatunków rzadkich i chronionych, 

stwierdzonych na terenie Opola i w jego sąsiedztwie. Przed rozpoczęciem szczegółowych badań 

entomologicznych, przeprowadzono rozpoznanie pod kątem siedlisk, które pozwoliło wytypować 

miejsca o wysokich walorach środowiskowych, sprzyjających występowaniu gatunków 
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chronionych i rzadkich. Miejsca te następnie poddano bardziej szczegółowym obserwacjom 

i badaniom.  

 

Badania faunistyczne o charakterze jakościowym, mające określić zróżnicowanie biologiczne 

prowadzono od połowy czerwca do początków września 2013 roku w wytypowanych stanowiskach, 

stosując standardowe metody odłowu, zależne od specyfiki określonych taksonów: 

 Czerpakowanie. W metodzie tej, w celu gromadzenia owadów stosowano czerpak 

entomologiczny standardowy oraz o wydłużonej, teleskopowej rączce. Metoda ta pozwala na 

pozyskiwanie grup zasiedlających runo, podszyt, podrost oraz niskie partie drzew. 

W przypadku tych ostatnich prowadzono otrząsanie gałęzi. Metoda czerpakowania jest 

najbardziej rozpowszechnioną w badaniach faunistycznych, ze względu na łatwość 

stosowania i możliwość odłowu znacznej liczby osobników z różnych jednostek 

taksonomicznych. 

 Pułapki Barbera. Służyły one do odłowu owadów zasiedlających i penetrujących 

powierzchnię gleby. Przy ich pomocy odławiano głównie chrząszcze z rodziny 

biegaczowatych, żukowatych, kłusakowatych, oraz niektóre pluskwiaki różnoskrzydłe. 

 Przesiewanie ściółki. Przy pomocy sita entomologicznego pobierano próby glebowe i ściółkę, 

które następnie umieszczano w aparacie Tullgrena. W ten sposób zbierano niektóre 

chrząszcze i pluskwiaki różnoskrzydłe. 

 Przeszukiwanie i wybieranie spod kory martwych drzew, butwiejących pni, kamieni itp.  

 Przesiewanie próchna za pomocą sita w celu zlokalizowania stanowisk pachnicy dębowej 

(Osmoderma eremita), chrząszcza podlegającego ochronie zarówno prawem krajowym jak 

i wspólnotowym. Zwracano uwagę na obecność w próchnie larw, szczątków owadów, 

odchody oraz fragmenty kokolitów. 

 Bezpośrednia obserwacja. Stosowano tę metodę głównie w przypadku niektórych, 

pospolitych gatunków motyli, chrząszczy i ważek. 

 Za pomocą siatki odławiano owady wodne. 

 

Odłowione owady nie podlegające ochronie konserwowano w 70% alkoholu etylowym i oznaczano 

później za pomocą specjalistycznych kluczy (m.in. Galewski & Tranda 1978, Watała, 1995, 

Wróblewski 1980, Dijkstra, K-D, B. 2006, Wachman et al. 2006 ). Niektóre, charakterystyczne 

gatunki oznaczano na miejscu przez bezpośrednią obserwację. Nazewnictwo systematyczne 

przyjęto za serią „Fauna Polski” (Bogdanowicz i inni 2004, 2007, 2008). Jeżeli nie było możliwe 

ustalenie gatunku podawano jedynie nazwę rodzajową ze skrótem „sp.”, kiedy mieliśmy do 

czynienia z jednym nieoznaczonym gatunkiem z danego rodzaju lub ze skrótem „spp.”, gdy była 

pewność, że w próbie znajduje się kilka nieoznaczonymi gatunkami z wymienionego rodzaju. 

 

W celu obrazowego przedstawienia wyników badań, Autorzy postanowili podzielić je na dwie 

części. W pierwszej zamieszczono ogólne wyniki inwentaryzacji entomofauny dla całego obszaru 

inwestycji, ograniczając się do gatunków charakterystycznych dla poszczególnych typów siedlisk. 

Druga część obejmuje wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w wytypowanych wcześniej 

siedliskach, gdzie panują warunki sprzyjające występowaniu gatunków chronionych. 

 

WYNIKI OGÓLNE  

 

W trakcie prowadzenia badań wykazano na całym obszarze ponad 130 gatunków owadów 

reprezentujących prawie wszystkie rzędy występujące w Polsce. Teren na którym prowadzono 

inwentaryzację przyrodniczą nie jest zbyt zróżnicowany. Dużą jego powierzchnię zajmują tereny 

uprawne, zbiorowiska synantropijne czy nieużytki. Najcenniejsze z przyrodniczego punktu 

widzenia są fragmenty starych zadrzewień oraz łęgi nadrzeczne. Oczywiście lista przedstawionych 

nie jest pełna bowiem sporządzenie takiej wymagałoby kilku sezonów badań z udziałem wąsko 

wyspecjalizowanych entomologów. 
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Tabl. 26 Niektóre gatunki owadów stwierdzone na badanym terenie 

Nazwa łacińska Nazwa polska 

INSECTA OWADY 

Blattodea Karaczany 

Ectobius sp.  Zadomka 

Odonata  Ważki 

Lestes sp. Pałątka 

Aeshna sp. Żagnica 

Libellula depressa L.  Ważka płaskobrzucha 

Libellula quadrimaculata L.  Ważka czarnoplama 

Libellula fulva Mull.  Ważka ruda 

Sympetrum spp.  Szablak 

Megaloptera  Wielkoskrzydłe 

Sialis sp. Żylenica  

Orthoptera  Prostoskrzydłe 

Tettigonidae  Pasikonikowate 

Tettigonia viridissima L.  Pasikonik zielony 

Meconema thalassinum (Deg.)  Nadrzewek 

Acrididae  Szarańczakowate 

Hortippus spp. Konik  

Dermaptera  Skorki 

Forficula sp.  

Heteroptera  Pluskwiaki różnoskrzydłe 

Gerridae  Nartniki 

Gerris spp.  

Nepidae  

Nepa cinerea Płoszczyca szara 

Naucoridae  

Ilyocoris cimicoides Żyrytwa pluskwowata 

Corixidae Wioślaki 

Sigara sp.  

Corixa sp. Wioślak 

Plea sp.  

Notonectidae  Pluskolce 

Notonecta glauca (L.)  Pluskolec 

Miridae  Tasznikowate 

Deraeocoris lutescens  

Leptopterna dolobrata (L.)  

Stenodema calcarata (Fall.)  

Stenodema laevigata (L.)  

Stenotus binotatus (L.)  

Megaloceroea recticornis (Geoff.)  

Trigonotylus caelestialium (Kirk.)  

Adelphocoris linneolatus (Goez.)  

Adelphocoris seticornis (Fab.)  

Rhabdoscytus striatellus (Fieb.)  

Phytocoris varipes Boh.  

Phytocoris longipennis Flor  
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Nazwa łacińska Nazwa polska 

Lygocoris pabulinus (L.)  

Lygocoris contaminatus (Fall.)  

Lygocoris lucorum (M.D.)  

Lygus rugulipennis (Popp.)  

Lygus pratensis (L.)  

Blepharidopterus angulatus (Fall.)  

Cyllocoris histrionicus (L.)  

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De 

Geer) 
 

Psallus ambiguus (Fall.)  

Psallus variabilis (Fall.)  

Psallus perisi Muls.  

Psallus confusus Rieg.  

Psallus haemathodes  

Megalocoelus molliculus (Fall.)  

Harpocera thoracica (L.)  

Plagiognathus arbustorum  

Plagiognathus chrysanthemii  

Phylus melanocephalus  

Phylus coryli  

Nabidae  

Himacerus apterus (Fab.)  

Nabis sp.   

Lygaeidae  

Lygaeus equestris (L.)  

Nithecus jacobaeae (Schill.)  

Nysius thymi (Wff.)  

Kleidocerys resedae (Pz.)  

Pentatomidae  Tarczówkowate 

Graphosoma linneolata  

Aelia acuminata (L.)  

Dolycoris baccarum (L.)  

Palomena prasina (L.)  

Pentatoma rufipes (L.)  

Pentatoma rufipes (L.)  

Eurydema oleraceum (L.)  

Picromerus bidens (L.)  

Homoptera Pluskwiaki równoskrzydłe 

Pterocoma sp.  

Tuberolachnus salignus  

Aphis spp.  

Macrosiphum sp.  

Acyrtosiphum spp.  

Aphrophora alni Pienik olchowiec 

Philaenus spumarius  Pienik ślinianka 

Coleoptera  Tęgopokrywe 

Haliplidae Flisakowate 

Haliplus sp. Flisak 
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Nazwa łacińska Nazwa polska 

Gyrinidae  Krętakowate 

Gyrinus spp.  Krętaki 

Dytiscidae  Pływakowate 

Dytiscus marginalis L.  Pływak żółtobrzeżek 

Acilius sp. Toniak 

Carabidae  Biegaczowate 

* Carabus spp.  

Harpalus sp.  Dzier 

Pterostichus spp.  Szykoń  

Cicindella spp. Trzyszcze 

Cerambycidae  Kózkowate 

Strangalia quadrifasciata L.  

Staphylinidae  Kusakowate 

Staphylinus sp.  Kusak  

Silphidae  Omarlicowate 

Silpha sp. Omarlica 

Scarabeidae  Żukowate 

Melolontha melolontha L.  Chrabąszcz majowy 

Phyllopertha horticola L.  Ogrodnica niszczylistka 

Amphimallon solstitiale Guniak czerwczyk 

Curculionidae  Ryjkowcowate 

Deporaus betulae L.  Tutkarz czarny 

Bruchus sp.  Strąkowiec 

Chrysomelidae  Stonkowate 

Agelastica alni L.  Hurmak olchowiec 

Lepinotarsa decemlineata Stonka ziemniaczana 

Chrysomela populi Runnica topolówka 

Elatheridae  Sprężykowate 

Brachylacon murinus L.  Podrzut myszaty 

Elater sp. Sprężyk 

Coccinelidae  Biedronkowate 

Adalia bipunctata L.  Biedronka dwukropka 

Coccinella septempunctata L.  Biedronka siedmiokropka 

Chilocorus renipustulatus Sc.  Okrajka 

Mecoptera  Wojsiłki 

Panorpa communis L.  Wojsiłka pospolita 

Neuroptera  Sieciarki 

Chrysopa perla L.  Złotook 

Diptera  Dwuskrzydłe 

Acillisu spp. Łowiki 

Tipula sp..  Komarnica  

Culex pipens L. Komar 

Anopheles maculipennis Mg.  Widliszek 

Chaoborus sp.  Wodzień 

Syrphus ribessi L.  Mszycówka 

Chrysops sp.  Ślepak 

Tabanus sp.  Bąk 

Chironomus spp. Ochotka 

Hymenoptera  Błonkoskrzydłe 
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Nazwa łacińska Nazwa polska 

* Bombus spp.  Trzmiele 

Cimbex sp.  Bryzgun 

Episyrphus sp. Bzyg 

Cynips spp. Galasówki 

Vespa crabro L.  Szerszeń 

Vespa rufa L.  Osa 

Apis mellifica L.  Pszczoła miodna 

Formica spp.  

Myrmica spp.  

Lepidoptera  Łuskoskrzydłe (Motyle) 

Triphaena pronuba L.  Rolnica tasiemka 

Leucoma salicis (L.)  Białka wierzbówka 

Zygaena filipendulae Kraśnik sześcioplamek 

Hesperia comma L.  Karłątek klinek 

Clossiana euphrasia Lew.  Dostojka selene. 

Lycaena phlaeas L.  Czerwończyk żarek 

Polyommatus icarus (Rott.)  Modraszek ikar 

Nymphalis polyhloros L.  Rusałka wierzbowiec 

Aglais urticae L.  Rusałka pokrzywnik 

Nymphalis antiopa L.  Rusałka żałobnik 

Inachis io L.  Rusałka pawik 

Vanessa atalanta L.  Rusałka admirał 

Apatura iris (L.)  Mieniak tęczowiec 

Antchocharis cardamines L.  Zorzynek rzeżuchowiec 

Gonopteryx rhami L.  Latolistek cytrynek 

Papilio machaon Paź królowej 

Pierris spp. Bielinek kapustnik 

! Cameraria ohridella Szrotówek kasztanowiaczek 

Artogeia spp. Bielinki 

Abraxas sylvatica Plamiec 

Objaśnienia: * – gatunki objęte ochroną prawną; ! – obce gatunki inwazyjne 

 

SIEDLISKA SPRZYJAJĄCE WYSTĘPOWANIU GATUNKÓW CHRONIONYCH 

 

W trakcie prac przygotowawczych, wykonano wstępne rozpoznanie terenowe, które pozwoliło na 

wytypowanie miejsc o szczególnie sprzyjających warunkach występowania gatunków chronionych 

i rzadkich. Siedliskami takimi są fragmenty łęgów z dużą ilością martwego drewna, aleje 

przydrożne z gatunkami o twardym drewnie, nasłonecznione i ciepłe powierzchnie terenów 

otwartych z bogatą roślinnością zielną, zbocza dolin oraz nasypów. 

 

Aleja drzew wzdłuż ulicy Podlesie. Planowana droga kończy się w miejscu skrzyżowania o ruchu 

kołowym dróg nr DK94 i DW435, wcześniej przebiega przez tereny rolnicze i przekracza 

ul. Podlesie, wzdłuż której stwierdzono rzędowe nasadzenia dębu szypułkowego oraz lipy 

drobnolistnej, z licznymi wypróchnieniami, ubytkami i dziuplami. Siedlisko wykazuje cechy 

sprzyjające występowaniu chronionych gatunków chrząszczy. Na omawianym stanowisku 

występowały, na nasłonecznionych powierzchniach, stare drzewa, z których część posiadała 

dziuple. Drzewa sprawdzano pod kątem występowania pachnicy dębowej oraz chronionych 

gatunków z rodziny kózkowatych (Cerambycidae). Nie znaleziono ani otworów wylotowych 

pozostawionych przez kózki ani śladów bytowania pachnicy. W koronach dębów stwierdzono 

błonkówki z rodziny galasówek (Cynips spp.) oraz liczne pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera). 
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Wśród tych ostatnich często spotykano Driophilocoris flavoquadrimaculatus, Cyllocoris histronius, 

Harpocera thoracica oraz gatunki z rodzaju Psallus. Na lipach odnaleziono Deraeocoris lutescens, 

Phytocoris longipennis  oraz przedstawiciela wojsiłek - Panorpa communis.  

 

Nie wykazano gatunków chronionych. 

 

Fragmenty łęgu w dolinie Odry Po przejściu przez tereny przemysłowe Elektrowni Opole oraz 

w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Opolu-Groszowicach, planowane warianty 

drogi przekraczają dolinę Odry. Koryto rzeki wykształcone jest w szerokiej terasie zalewowej, 

gdzie zlokalizowane są pola uprawne. Wąski, ok. 5-8 m pas terenu wzdłuż koryta zajmuje 

roślinność o charakterze łęgu, w której składzie stwierdzono kępy wierzby białej oraz pojedyncze 

olchy czarne i kępy trzmieliny brodawkowatej oraz bzu czarnego. Na brzegu obserwowano ślady 

żerowania bobra. Pojedyncze osobniki drzew zostały przewrócone w wyniku działalności bobrów, 

co pozwoliło na rozwój mikroekosystemów związanych z martwym drewnem. Niektóre osobniki 

wierzb zostały ponadto przewrócone w wyniku działalności erozyjnej rzeki, co również stwarza 

warunki sprzyjające wkroczeniu entomofauny związanej z drzewami. Na omawianej powierzchni 

znajdowało się kilka starych wierzb, które potencjalnie mogły być miejscem rozwoju chronionych 

chrząszczy. Pomimo wielokrotnego sprawdzania próchna nie natrafiono na ślady gatunków prawnie 

chronionych. Natomiast na ziemi, pod kłodami martwych drzew, odnaleziono chronione gatunki 

z rodzaju biegacz (Carabus sp.). Na olchach występował licznie Blepharidopterus angualatus, 

pluskwiak reprezentujący rodzinę tasznikowatych. Na innych drzewach, krzewach i roślinach 

zielnych wykazano również Kleidocerys rosede, Aphrophora alni oraz Philenus spumarius. Na 

powierzchni wody w strefie brzegowej obserwowano polujące nartniki (Gerris sp.). Ponieważ 

znajdują się tu potencjalne stanowiska pachnicy dębowej oraz występują podlegające ochronie 

chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabidae) to, w razie podjęcia prac w tym rejonie, zaleca 

się prowadzić stały nadzór przyrodniczy. 

 

Dno terasy zalewowej – międzywale Odry. Poza terenami rolniczymi, w obrębie terasy 

zalewowej występują siedliska nasłonecznione, w przypadku zboczy terasy, ograniczonej wałami, 

również eksponowane w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Lokalnie, w miejscach 

nie wykorzystywanych rolniczo rozwijają się zbiorowiska z roślinnością zielną, gdzie panują 

warunki korzystne dla występowania zróżnicowanej entomofauny. Tereny nasłonecznione, 

porośnięte roślinnością zielną odznaczają się zwykle zróżnicowaną entomofauną. Na stanowisku 

tym stwierdzono występowanie przedstawicieli wielu rzędów owadów. Motyle reprezentowane 

były przez przedstawicieli rodziny modraszków (Lycaenidae), zorzynka rzeżuchowca (Anthocharis 

cardamines), kraśnika sześcioplamka (Zygaena filipendulae), rolnicę tasiemkę (Noctua pronuba) 

i wiele innych. Zalatywały tu też ważki z rodzaju szablak (Sympetrum sp.), żagnica (Aeschna) czy 

ważka płaskobrzucha (Libellula depressa). Bardzo licznie występowały muchówki oraz błonkówki. 

Pluskwiaki różnoskrzydłe to w większości owady związane z roślinami zielnymi i trawami, 

spotykano tu m.in. Trigonotylus caelestialium, Stenodema laevigata, Lygus pratensis 

i L. rygulipennis. Chrząszcze reprezentowały m.in. żerujące na kwiatostanach roślin 

baldaszkowatych kózki (Cerambycidae). Oprócz zalatujących tu trzmieli nie wykazano na tym 

stanowisku gatunków chronionych. 

 

Łęg w otoczeniu stawu przy ul. Krapkowickiej na początkowym odcinku Obwodnicy 

Południowej, w sąsiedztwie drogi nr 45, przy granicy z miejscowością Winów. Warianty 

przechodzą tam po północnej stronie zbiornika będącego pozostałością po starorzeczu. Teren 

pokrywają zarośla wierzbowe oraz szuwar trzcinowy i pałkowy z pojedynczymi okazami wierzby 

kruchej i wierzby białej. Drzewa mają po kilkadziesiąt lat i pojawiają się wśród nich okazy 

z ubytkami i dziuplami, które stanowią potencjalne siedlisko chrząszczy.  

 

Na stanowisku tym obserwowano stosunkowo duże zróżnicowanie entomofauny. Wykazano tu 

gatunki z rodzaju trzmiel (Bombus spp.), z których prawie wszystkie podlegają w Polsce ochronie 
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prawnej. Występowały tu też chronione chrząszcze z rodzaju biegacz (Carabus spp.). Oprócz nich 

stwierdzono motyle takie jak rusałka pawik (Inachis io), rusałka żałobnik (Nymphalis antiopa) czy 

rusałka admirał (Vanessa atalanta). W toni pobliskiego zbiornika żyły pluskolce (Notonecta sp, 

pływaki żółtobrzeżki (Ditiscus marginalis), a na powierzchni wody także nartniki (Gerris). 

Zalatywały tu też ważki z rodzaju szablak (Sympetrum sp.), ważka (Libellula sp.) czy pałątka 

(Lestes sp.). Częste były pluskwiaki  związane z drzewami liściastymi (Blepharidopterus angulatus, 

Phylus melanocephalus, Phytocoris longipennis) oraz z roślinami zielnymi (Lygocoris pabulinus, 

Lygus pratensis, Plagiognathus arbustorum czy P. chrysantchemi). Oprócz wspomnianych już 

trzmieli błonkówki reprezentowały szerszenie (Vespa carbo) oraz osy (Vespa rufa). Na omawianym 

stanowisku było kilka starych drzew będących potencjalnym miejscem rozwoju pachnicy dębowej. 

Nie stwierdzono jednak śladów bytowania tego gatunku. Pomimo to, ponieważ są potencjalne 

miejsca jej występowania oraz ze względu na obecność innych owadów podlegających ochronie 

w Polsce, wszelkie ewentualne prace na omawianym terenie powinny przebiegać pod nadzorem 

przyrodniczym. 

 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzając badania faunistyczne starano się zwracać szczególną uwagę na obecność 

gatunków zagrożonych czy też chronionych prawem krajowym oraz wspólnotowym. Starano się 

wykazać czy na waloryzowanym terenie nie ma gatunków, których potrzeby ochrony są nadrzędne 

wobec działalności gospodarczej człowieka. Wykazano jedynie przedstawicieli dwóch rodzajów, 

których gatunki chronione są prawem krajowym. Były to chrząszcze z rodzaju Carabus oraz 

przedstawiciele błonkówek należące do rodzaju trzmiel (Bombus). Pomimo potencjalnych siedlisk 

nie udało się stwierdzić, ani wykazać śladów obecności chronionego prawem unijnym żuka, a 

mianowicie wspominanej często pachnicy dębowej. Duże zacienienie, bliskość rzeki czy 

starorzeczy mogły sprawić, że ten ciepłolubny chrząszcz nie zasiedlił spróchniałych drzew.  

 

Kolejnym gatunkiem na którego obecność zwracano uwagę była ważka zalotka większa 

(Leucorrhinia pectoralis). Gatunek ten przechodzi przeobrażenie w zbiornikach wodnych o bogatej 

roślinności (Bernard i inni 2009). Również tej ważki nie wykazano na waloryzowanym terenie.  

 

Ze względu na obecność krwiściąga lekarskiego (Sanguisorba officinalis) będącego rośliną 

żywicielską dla pierwszych stadiów larwalnych modraszka telejus (Maculinea teleius)  

i modraszka nausitous (Maculinea nausitous) zwracano szczególną uwagę na możliwość napotkania 

tych motyli. Są to bowiem gatunki chronione prawem wspólnotowym wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej. Nie stwierdzono ich występowania.  

 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków mrówek, zarówno 

tych objętych ochroną całkowitą, jak i ochroną częściową. Na terenie Polski objęte ochroną 

całkowitą są następujące gatunki mrówek: mrówka łąkowa Formica pratensis, mrówka pniakowa 

Formica truncorum, mrówka północna Formica aquilonia, mrówka smętnica Formica lugubris. 

Natomiast ochroną częściową objęte są: mrówka ćmawa Formica polyctena oraz mrówka rudnica 

Formica rufa. Są to gatunki rzadkie i zajmujące siedliska, których na terenie planowanych tras 

brak, w związku z czym w pełni można wykluczyć możliwość ich występowania na analizowanym 

terenie.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że pozostałe nieliczne przyrodniczo cenne fragmenty są tu 

niewielkie i bardzo rozproszone. Może właśnie ta fragmentaryzacja siedlisk sprawia, że są one 

stosunkowo ubogie. Tym niemniej są miejscem bytowania gatunków podlegających w Polsce 

ochronie prawnej, nie stwierdzono tu jednak gatunków szczególnie cennych czy rzadkich. 

Chrząszcze z rodzaju biegacz oraz trzmiele są na terenie Opola, jak i w całej Polsce szeroko 

rozpowszechnione.  

 

Na mapie uwarunkowań przyrodniczych oznaczono tereny cenne dla owadów. 
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3.3.3.2 ICHTIOFAUNA I HERPETOFAUNA 

 

Ryby Na terenie miasta Opole nie występują siedliska wodne, które mogłyby być zasiedlane przez 

rzadkie i chronione gatunki ryb. W opracowaniu p.t. „Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opole” 

z 2012 r. nie wykazywano stanowisk ryb chronionych. Analiza rozmieszczenia ryb chronionych 

zamieszczona w Poradnikach ochrony siedlisk pozwala stwierdzić, że na analizowanym terenie nie 

występują siedliska ryb chronionych. Informacje o braku cennych siedlisk ryb potwierdzają również 

publikacje zawarte w Rocznikach Naukowych Polskiego Związku Wędkarskiego, w tym artykuł 

„Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry”
5
. Z kolei z opracowania p.t. „Aktualizacja danych 

dotyczących rozmieszczenia stanowisk rzadkich i chronionych gatunków ryb rzecznych na terenie 

województwa opolskiego”
6
 wynika, że rzeka Odra może być siedliskiem śliza Barbatula barbatula. 

 

Płazy W trakcie inwentaryzacji prowadzono obserwacje siedlisk pod kątem wytypowania miejsc 

przydatnych dla rozrodu płazów i ich zimowania. W pełni sezonu wykonano obserwacje miejsc 

rozrodu, oszacowano skuteczność rozrodu oraz dokonano obserwacji w miejscach żerowania 

płazów. W trakcie jesiennej wizji terenowej obserwacje prowadzono pod kątem wskazania szlaków 

migracji płazów do miejsc zimowania. Termin wiosenny roku 2013 pozwolił na obserwację 

wczesnej fazy okresu godowego i potwierdzenie lokalizacji głównych stref migracji płazów.  

 

Rozpoznanie pod kątem płazów prowadzono w oparciu o nasłuchy odgłosów godowych samców, 

obserwację zachowań godowych, obserwację skrzeku i larw w miejscach rozrodu, obserwację 

dorosłych osobników. Monitoring prowadzono w różnych porach dnia, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresów świtu i zmroku, aby uchwycić ewentualne przypadki migracji w czasie jej 

największego nasilenia. Dla określenia składu gatunkowego, a także oszacowania liczebności 

płazów w miejscach ich występowania, jak również w celu wykluczenia faktu zasiedlania 

zbiorników, wykonano kontrolne odłowy czerpakiem herpetologicznym. Bezpośrednio po 

oznaczeniu gatunku osobniki wypuszczano w miejscach odłowu.  

 

W trakcie wizji terenowych wytypowano miejsca szczególnie cenne dla występowania populacji 

płazów. Zaleca się zabezpieczenie tych miejsc zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi. 

Na etapie budowy zabezpieczenie placu budowy odbywa się poprzez budowę tymczasowych 

płotków grodzących. Uniemożliwią one wchodzenie płazów na teren budowy, gdzie mogłyby 

zginąć, bądź wykorzystać powstałe kałuże lub rozlewiska jako miejsca lęgowe. Na etapie 

eksploatacji zaleca się stosowanie przejść dla zwierząt wraz z naprowadzeniem na te przejścia. 

 

Gromada płazów dość licznie reprezentowana na terenie objętym analizą występuje w kilku 

punktach. W trakcie badań stwierdzono tu występowanie ropuchy szarej Bufo bufo, żab z grupy 

zielonych Pelophylax esculentus compl., żaby trawnej Rana temporaria oraz żaby moczarowej 

Rana arvalis. W mniejszych zbiornikach wodnych zaobserwowano osobniki traszki zwyczajnej 

Lissotriton vulgaris. Na terenach otwartych doliny Odry słychać odgłosy ropuchy zielonej Bufotes 

viridis. W „Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole” w rejonie zbiornika Kamionka 

wykazywano występowanie kumaka nizinnego, jednak nie stwierdzono tego gatunku w trakcie 

inwentaryzacji przyrodniczej dla tego terenu. 

 

Zarośla wzdłuż dolin rzecznych Odry zasiedlają nielicznie płazy, głównie żaba trawna Rana 

temporaria i sporadycznie ropucha szara Bufo bufo.  

 

Miejsca występowania płazów w rejonie analizowanych wariantów obwodnicy południowej: 

                                                           

 
5
 Witkowski i in. Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry, Roczniki Naukowe PZW, 2007 r. 

6
 Kuśnierz J., Aktualizacja danych dotyczących rozmieszczenia stanowisk rzadkich i chronionych gatunków ryb 

rzecznych na terenie województwa opolskiego, 2012 r. 
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Wariant 1: 

- km 0+300 – 0+450 - obie strony,  

- km 1+350 – 1+400 – strona lewa – zbiornik wodny w odległości ok. 60 m, 

- km 2+250 – 2+450 – strona prawa – zbiornik wodny w odległości ok. 20 m, 

- km 3+000 – 3+900 – strona prawa – zbiornik (Kamionka Groszowice) w odległości od 40 m, 

- km 5+500 – 6+000 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m, 

 

Wariant 2: 

- km 0+250 – 0+400 - obie strony,  

- km 5+850 – 6+550 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m, 

 

Wariant 3: 

- km 0+200 – 0+400 - obie strony,  

- km 1+250 – 1+400 – strona lewa – zbiornik wodny w odległości ok. 110 m, 

- km 2+2300 – 2+400 – strona lewa – zbiornik wodny w odległości ok 20 m, 

- km 3+450 – 3+600 – strona prawa – zbiornik (Kamionka Groszowice) w odległości od 100 m, 

- km 5+300 – 5+600 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m. 

 

W miejscach tych zaleca się rozważenie stosowania zabezpieczeń płazów na etapie budowy oraz na 

etapie eksploatacji drogi. 

 

Gady Spośród gadów na analizowanym terenie mogą występować następujące gatunki:  

 jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)  

 jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)  

 padalec (Anguis fragilis)  

 zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)  

 żmija zygzakowata (Vipera berus)  

 

Są to gatunki, które były wykazywane w „Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole” z 2012 r. 

Gatunki te mogą występować stosunkowo często na analizowanym terenie. Jaszczurka zwinka była 

obserwowana stosunkowo często na całym analizowanym terenie. Zaskroniec zwyczajny 

obserwowany był parokrotnie w rejonie stawu w ok. km 1+400 oraz w rejonie zbiornika Kamionka. 

Wydaje się, że może on być w tych siedliskach stosunkowo częsty. Nie można wykluczyć 

występowania żmij, padalców i jaszczurki żyworodnej, jednak w trakcie inwentaryzacji terenowej 

nie zaobserwowano tych gatunków, za co w dużej mierze odpowiada skryty charakter ich życia. 

 

3.3.3.3 INWENTARYZACJA ORNITOLOGICZNA 

 

Celem pracy jest przedstawienie składu ornitofauny terenu planowanej inwestycji w postaci 

Obwodnicy Południowej na terenie miasta Opola, z uwzględnieniem gatunków chronionych w myśl 

ustawy z dnia 12 października 2011 o ochronie gatunkowej zwierząt, ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997, o ochronie zwierząt oraz  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii 

Europejskiej 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

 

Badaniem objęto pas terenu o szerokości ok. 200 m położony wzdłuż osi poszczególnych 

wariantów inwestycji. Planowana obwodnica przebiega po południowej stronie Opola, po terenach 

obecnie nie zabudowanych, gdzie dominują uprawy rolne oraz nieużytki. W sąsiedztwie 

planowanej obwodnicy znajdują się ponadto tereny przemysłowe Elektrowni Opole oraz 

komunalne, wykorzystywane jako miejskie składowisko odpadów. Wszystkie warianty przecinają 

także dolinę Odry, wraz z terasą zalewową i kanałami zlokalizowanymi w jej płaskim, 

akumulacyjnym dnie.  
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Teren badań pokrywają głównie zbiorowiska synantropijne, zarówno związane z obszarami 

rolniczymi, jak również z terenami przemysłowymi i komunalnymi. W dolinach rzecznych, przy 

korytach cieków stwierdzono występowanie wąskich pasów roślinności o charakterze łęgów, 

mocno zdegradowanych, ograniczających się głównie do pojedynczych okazów wierzb i topoli, ze 

zubożoną, lub w ogóle nie występującą warstwą roślinności niskiej w otoczeniu. Istotne jest 

również występowanie alei drzew wzdłuż dróg przecinających teren badań, które stanowią 

potencjalne miejsca lęgowe niektórych gatunków ptaków. Bardzo rzadko występują biocenozy 

o niskim stopniu przekształcenia, z naturalną strukturą gatunkową i wiekową osobników. 

Przykładem takiego siedliska jest łęg położony w pobliżu zachodniej granicy opracowania, na 

terenie miejscowości Winów.  

 

Badania terenowe poprzedzono analizą danych literaturowych dotyczących obszaru objętego 

waloryzacją. Screening ornitologiczny został przeprowadzony na początku marca. W celu zbierania 

danych oraz ich analizy zastosowano metodę transektową oraz kartograficzną. Transekty zostały 

wyznaczone w sposób jak najbardziej zbliżony do wariantów budowy obwodnicy. Ich 

rozmieszczenie w pobliżu wariantów zostały przedstawione na mapach. 

 

Kontrole terenowe dostosowano do aktywności ptaków. Podczas każdej kontroli notowano gatunki 

w promieniu 200 m od transektu . Obserwacje prowadzono za pomocą lornetki oraz lunety. Została 

zastosowana również stymulacja głosowa w celu wykrycia gatunków o skrytym trybie życia. 

W godzinach porannych nasłuchiwano gatunków wróblowych, w godzinach południowych oraz 

popołudniowych notowano ptaki szybujące (głównie gatunki drapieżne), ale także mewy oraz 

bociany. W godzinach wieczornych notowano głównie drozdy. W godzinach nocnych 

nasłuchiwano sów oraz gatunków o nocnym trybie życia. 

 

W czasie przeprowadzonego screeningu ornitologicznego stwierdzono występowanie 55 gatunków 

ptaków na obszarze planowanej inwestycji. Oprócz stwierdzonego gołębia grzywacza oraz bażanta, 

wszystkie gatunki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.  

 

Wśród zinwentaryzowanych ptaków stwierdzono 7 gatunków objętych szczególnymi środkami 

ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, które mają na celu zapewnienie przetrwania 

i rozrodu tych gatunków w ich obszarach występowania. Są to gatunki znajdujące się w załączniku 

I Dyrektywy Ptasiej. Należą do nich: bączek Ixobrychus minutus, błotniak stawowy Circus 

aeruginosus, jerzyk Apus apus, zimorodek Alcedo atthis, gąsiorek Lanius collurio.  

 

Z dostępnych danych literaturowych wynika ponadto, że na obszarze planowanej inwestycji 

stwierdzono również występowanie bociana białego Ciconia alba, zaliczanego do gatunków 

ważnych o randze europejskiej.  

 

Tabl. 27 Zestawienie gatunków ptaków występujących na terenie planowanej inwestycji 

Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona Siedlisko 

Gatunki stwierdzone w trakcie badań terenowych 

bażant Phasianus colchicus L,  O,  

bączek Ixobrychus minutus S, D,  P,  

błotniak stawowy Circus aeruginosus S, D,  O, P,  

bogatka Parus major S,  L,  

cierniówka Sylvia communis S,  O, Z,  

czapla siwa Ardea cinerea S,  P,  

drozd śpiewak Turdus philomelos S,  L, Z,  
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona Siedlisko 

dymówka Hirundo rustica S,  Z,  

dzierzba gąsiorek Lanius collurio S, D,  O,  

dzięcioł duży Dendrocopos major S,  L,  

dzwoniec Chloris chloris S,  O, Z,  

gawron Corvus frugilegus S,  O,  

grzywacz Columba palumbus L,  O, L,  

jerzyk Apus apus S,  O, Z,  

kapturka Sylvia atricapilla S,  O, L, Z,  

kawka Corvus monedula S,  Z,  

kląskawka Saxicola rubicola S,  O,  

kokoszka wodna Gallinula chloropus S,  P,  

kopciuszek Phoenicurus ochruros S,  Z,  

kormoran czarny Phalacrocorax carbo S,  P,  

kos Turdus merula S,  L, Z,  

kowalik Sitta europaea S,  L,  

kruk Corvus corax S,  O, L,  

krzyżówka Anas platyrhynchos S,  P,  

kulczyk Serinus serinus S,  O,  

kwiczoł Turdus pilaris S,  O, Z,  

łozówka Acrocephalus palustris S,  P,  

makolągwa Carduelis cannabina S,  O, Z,  

mazurek Passer montanus S,  O, Z,  

mewa srebrzysta Larus argentatus S,  O, P,  

mewa żółtonoga Larus fuscus S,  O, P,  

modraszka Cyanistes caeruleus S,  L, Z,  

myszołów Buteo buteo S,  O,  

oknówka Delichon urbicum S,  Z,  

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus S,  P,  

piecuszek Phylloscopus trochilus S,  O, Z,  

pierwiosnek Phylloscopus collybita S,  L,  

pliszka siwa Motacilla alba S,  O, Z,  

pokląskwa Saxicola rubetra S,  O,  

potrzeszcz Emberiza calandra S,  O,  

potrzos Emberiza schoeniculus S,  O, P,  

pustułka Falco tinnunculus S,  O,  
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona Siedlisko 

rudzik Erithacus rubicola S,  L,  

skowronek Alauda arvensis S,  O,  

słowik szary Luscinia luscinia S,  L,  

sójka Garrulus glandarius S,  O, Z,  

szczygieł Carduelis carduelis S,  O,  

szpak Sturnus vulgaris S,  O, Z,  

śmieszka Larus ridibundus S,  L,  

świerszczak Locustella naevia S,  O, P,  

trzciniak Acrocephalus arundinaceus S,  P,  

trznadel Emberiza citrinella S,  O, Z,  

wilga Oriolus oriolus S,  L,  

wrona siwa Corvus cornix S,  O, Z,  

wróbel Passer domesticus S,  O, Z,  

zimorodek Alcedo atthis S, D,  P,  

Gatunki wymienione w literaturze terenu inwestycji 

bocian biały Ciconia ciconia S, D,  O,  

cyranka Anas querquedula S,  P,  

czernica Aythya fuligula S,  P,  

dziwonia Carpodacus erythrinus S,  L,  

krwawodziób Tringa totanus S,  P,  

łabędź niemy Cygnus olor S,  P,  

łyska Fulica atra S,  P,  

remiz Remiz pendulinus S,  L, P,  

rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus S,  P,  

świergotek polny Anthus campestris S, D O,  

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus S,  P,  

zausznik Podiceps nigricollis S,  P,  

oznaczenia:  

ochrona: L – gatunek łowny, S – ochrona ścisła, D – Załącznik I Dyrektywy Ptasiej  

siedlisko: L – lasy, O – tereny otwarte, Z – tereny zabudowane, P – tereny podmokłe 

 

Na podstawie analizy materiałów literaturowych oraz obserwacji przeprowadzonych w terenie, 

wytypowano siedliska cenne z punktu widzenia środowiska życia ptaków. Są to tereny, gdzie 

stwierdzono warunki wybitnie sprzyjające rozrodowi zarówno gatunków pospolitych, jak 

i gatunków objętych ochroną czynną, których liczebność na terenie Polski i regionu jest niewielka.  

 

W przypadku pospolitych gatunków ptaków objętych ochroną pozwala to na stworzenie stabilnych 

i licznych populacji lokalnych, decydujących o wysokiej bioróżnorodności terenu inwestycji. 
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W przypadku gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, wytypowane siedliska 

stanowią elementy decydujące o spójności obszarów o znaczeniu dla zachowania wysokiego 

poziomu bioróżnorodności, położonych w dolinie Odry, w tym obszarów sieci Natura 2000. Poniżej 

przedstawiono lokalizację wytypowanych cennych siedlisk. Użyta numeracja oznacza kolejno:  

1 – zbiornik przy Elektrowni Opole, 2 – terasy zalewowe w dolinie Odry.  

 

Tereny nie wymienione w poniższym zestawieniu również charakteryzują się zróżnicowanym 

składem ornitofauny, jednakże mają one głównie charakter żerowisk dla gatunków pospolitych. 

Tereny zabudowy, nieużytki, użytki zielone i pola uprawne stanowią bazę pokarmową wielu 

gatunków ptaków, lecz są elementem powtarzalnym i zmniejszenie ich powierzchni nie wpłynie 

znacząco niekorzystnie na środowisko życia ornitofauny. 

 

Zbiornik przy Elektrowni Opole. Jest to zbiornik o zróżnicowanej głębokości, zarastający, 

o szerokim pasie roślinności szuwarowej oraz trzcinowej. Stanowi on ostoję do gniazdowania 

gatunków błotnych oraz wodno-błotnych (bączek, perkoz dwuczuby, czernica, cyranka, łyska, 

remiz). Na obszarze znajdującym się na południe od zbiornika zanotowano polujące ptaki drapieżne 

(myszołów, błotniak stawowy) oraz dzierzbę gąsiorka.  

 

Wszystkie analizowane warianty omijają zbiornik, najbliżej niego przebiega wariant północny, 

oddzielony groblą oraz pasem lasu o charakterze sztucznych nasadzeń ochronnych terenu 

Elektrowni. Z uwagi na swoje rozmiary oraz parametry wody (podwyższona temperatura zimą, 

zarośnięte szuwarem brzegi) siedlisko to jest cennym żerowiskiem oraz miejscem lęgowym dla 

ptaków wodnych. Mimo antropogenicznego charakteru zbiornika stanowi on cenny walor dla 

środowiska życia ornitofauny. Ze względu na prowadzenie wariantów drogi – zwłaszcza wariantu 

północnego – w pobliżu zbiornika, zaleca się wykonywanie prac przygotowawczych oraz 

budowlanych pod nadzorem ornitologicznym. 

 

Terasy zalewowe w dolinie Odry. Rzeka Odra stanowi bardzo ważny korytarz migracyjny ptaków. 

W okresie przelotów wiosennych oraz jesiennych spotkać można tutaj wiele gatunków. Z danych 

zebranych przez Opolską Grupę Ornitologiczną wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowano 

około 195 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków rzadko spotykanych na terenie naszego kraju 

(np. sęp płowy oraz ptaki skandynawskie). Na terenie zalewiskowym licznie można spotkać 

żerujące siewki (czajka, krwawodziób, sieweczka rzeczna) oraz rzadziej czaple (czapla siwa, 

bączek). 

 

Wszystkie warianty projektowanej drogi w pewnym stopniu kolidują z terenami położonymi w dnie 

doliny. Kolizja inwestycji z doliną Odry jest nieunikniona i będzie wymagać budowy nowego 

mostu. Istotne jest, aby projektowane rozwiązania nie ograniczały swobody przelotów doliną oraz 

w jak najmniejszym stopniu ingerowały w siedliska nadrzeczne z szuwarami, gdzie stwierdzono 

tereny żerowiskowe bączka należącego do gatunków objętych ochroną prawem wspólnotowym. 

Terasa zalewowa Odry jest miejscem cennym na skalę regionu, dlatego realizacja inwestycji 

powinna uwzględniać środki minimalizujące niekorzystne oddziaływanie na środowisko życia 

ptaków.  

 

WYSTĘPOWANIE PTAKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DYREKTYWY PTASIEJ 

 

Na terenach przez które przebiegają analizowane warianty dróg stwierdzono występowanie czterech 

gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. W poniższej tabeli przedstawiono 

charakterystykę ich występowania na analizowanym terenie. 

 

Tabl. 28 Występowanie ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej 

Gatunek Miejsce występowania Charakter występowania 

Bączek Terasa zalewowa rzeki Odry, Nie gniazduje na terenie nad Odrą, 
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Trzcinowiska zalewiska Kamionka 

w Groszowicach 

możliwość okresowego żerowania 

w pasie przybrzeżnym. 

Gniazduje na trzcinowiskach zalewiska 

Kamionka w Groszowicach 

Błotniak 

stawowy 

Tereny rolne od DK45 do 

zachodniego brzegu Odry 

Prawdopodobnie gniazdujący na 

terenach polnych pomiędzy DK45, 

a zachodnim brzegiem Odry 

Dzieżba 

gąsiorek 

Okrajek wszystkich  zadrzewień na 

terenie przebiegu analizowanych 

wariantów 

Gniazduje na analizowanym terenie 

w rozproszeniu na dogodnych 

siedliskach 

Zimorodek Terasa zalewowa rzeki Odry, 

zbiornik Kamionka w Groszowicach 

Nielicznie gniazdujące osobniki zarówno 

w dolinie Odry, jak i na zbiorniku 

Kamionka w Groszowicach 

 

Należy podkreślić, że w przypadku żadnego z wariantów planowana trasa nie przecina gniazd 

gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, ani innych wartościowych dla ptaków 

terenów jak żerowiska czy miejsca wypoczynku. Poza siedliskami pospolicie występujących 

gatunków ptaków (jak np. drobne wróblowate) na analizowanym terenie brak jest cennych siedlisk 

ptaków.  

 

W „Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole” z 2012 r. wskazano, że w rejonie Kamionki 

Groszowice może występować bąk oraz dzięcioł czarny oraz w rejonie Skał Groszowickich może 

występować perkoz rdzawodszyji, cyraneczka oraz rybitwa zwyczajna. Na wschodnim brzegu Odry 

w „Inwentaryzacji” wykazano możliwość występowania turkawki, a na południe od Grudzic 

możliwość występowania świergotka polnego. Ptaków tych nie stwierdzono w trakcie prowadzenia 

inwentaryzacji terenowej, co oczywiście jednak nie przekreśla możliwości rzeczywistego ich 

występowania tamże. W każdym z wariantów trasy przecinają jedynie niewielkie skrawki 

potencjalnych siedlisk tych gatunków, a w przypadku zachodniego brzegu Odry na skutek realizacji 

estakady nie zostanie zajęta powierzchnia terenu. Tak jak to już wspomniano nie stwierdzono, by 

któryś z wariantów bezpośrednio kolidował z gniazdami którychkolwiek ptaków szczególnie 

rzadkich czy chronionych dyrektywą ptasią, w tym z gniazdami błotniaka stawowego i gąsiorka. 

Nie przewiduje się więc zagrożenia dla siedlisk ptaków, gdyż w każdym z przypadków 

pozostawiona zostanie duża część ich siedlisk w stanie bieżącym. Ptaki jako zwierzęta mobilne, 

będą miały możliwość migracji i znalezienia nowych siedlisk, których na analizowanych terenach 

jest wiele. 

 

PODSUMOWANIE I WYTYCZNE  

 

Wszystkie stwierdzone gatunki ptaków objęte są ochroną gatunkową, z wyłączeniem grzywacza 

i bażanta, które są gatunkami łownymi od 15 sierpnia do 30 listopada. W celu jak najmniejszej 

ingerencji w ornitofaunę tego regionu należy dostosować prace do sezonów aktywności ptaków. 

Należy w tym przypadku zastosować się do poniższych wytycznych: 

N Wycinka drzew powinna odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków tj. od dnia 

16 października do końca lutego (Ustawa o ochronie przyrody art. 52 ust. 2 pkt 2). W przypadku 

konieczności wycinki drzew w sezonie lęgowym ptaków należy uzyskać pozwolenie od 

odpowiedniego organu (wójt, burmistrz). W przypadku uzyskania pozwolenia wycinkę należy 

przeprowadzić pod nadzorem ornitologa oraz entomologa, którzy sprawdzą czy w drzewach 

przeznaczonych do wycinki nie znajdują się siedliska oraz nie jest założone gniazdo chronionych 

gatunków ptaków oraz owadów. 

N Główne prace ziemne o dużej uciążliwości dla środowiska należy przeprowadzić również poza 

okresem lęgowym ptaków. 
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N W przypadku, gdy na terenie planowanej inwestycji zostaną stwierdzone siedliska ptaków, które 

w trakcie realizacji ulegną zniszczeniu, należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska odpowiedniej dla regionu z wnioskiem o zniszczenie siedlisk oraz zastosować 

kompensację przyrodniczą odpowiednią dla gatunków, na podstawie ekspertyzy ornitologicznej. 

N W przypadku stwierdzenia lęgu ptaków podczas realizacji inwestycji należy przerwać prace 

w bliskim sąsiedztwie w celu umożliwienia wyprowadzenia lęgu. 

 

3.3.3.4 POZOSTAŁA FAUNA 

 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków mrówek, zarówno 

tych objętych ochrona całkowitą, jak i ochroną częściową. Na terenie Polski objęte ochroną 

całkowitą są następujące gatunki mrówek: mrówka łąkowa Formica pratensis, mrówka pniakowa 

Formica truncorum, mrówka północna Formica aquilonia, mrówka smętnica Formica lugubris. 

Natomiast ochroną częściową objęte są: mrówka ćmawa Formica polyctena oraz mrówka rudnica 

Formica rufa. Są to gatunki rzadkie i zajmujące siedliska, których na terenie planowanych tras 

brak, w związku z czym w pełni można wykluczyć możliwość ich występowania na analizowanym 

terenie. 

 

3.3.3.5 OBSZARY CHRONIONE 

 

W myśl ustawy o ochronie przyrody na terenach, po których zaplanowane zostały przebiegi 

wariantów Obwodnicy Południowej nie występują ustanowione formy ochrony przyrody. 

W dokumentach miejskich teren byłego kamieniołomu tzw. Groszowickie Skały był proponowany 

do objęcia ochroną w formie stanowiska dokumentacyjnego, a teren również byłego kamieniołomu 

Kamionka był proponowany do objęcia ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

Proponowany wariant III obwodnicy południowej przecina teren kamieniołomu Groszowickie 

Skały, natomiast wszystkie zaproponowane warianty omijają teren proponowanego ZPK 

Kamionka, wariant I od północy, a warianty II i III od południa.  

 

3.3.4 Krajobraz 

 

Począwszy od ul. Krapkowickiej do wałów przeciwpowodziowych występuje krajobraz rolniczy 

pól wielkoobszarowych. W dolinie Odry występuje krajobraz dolin rzecznych z bardzo ciekawymi 

otwarciami widokowymi na Odrę. Na wschodnim brzegu Odry rozciąga się krajobraz rolniczy, przy 

czym ciekawym elementem krajobrazu są otwarcia widokowe na dawny kamieniołom 

Groszowickie Skały. Również bardzo ciekawy krajobraz roztacza się na zalew Kamionka w rejonie 

przebiegu wariantu I z odsłaniającymi się ponad linią lustra wody skałami węglanowymi. Na 

terenie składowiska odpadów mamy do czynienia z krajobrazem ruderalnym. Od rejonu 

składowiska, aż do ul. Strzeleckiej roztacza się mało interesujący krajobraz rolniczy pól 

wielkoobszarowych.  

 

3.3.5 Przebieg drogi w odniesieniu do programu Natura 2000 

 

Teren analizowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami ostoi wchodzących w skład 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci to: 

 Obszar Natura 2000 – Łąki w okolicach Chrząstowic PLH 160010, będący ostoją 

siedliskową, oddalony o około 6 km w kierunku wschodnim. 

 Obszar Natura 2000 – Bory Niemodlińskie PLH 160005 – oddalony około 11 km na zachód, 

 Obszar Natura 2000 – Grądy Odrzańskie PLB 020002, będący ostoją ptasią, odległe o ok. 

11 km. 
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Analizowane warianty przebiegu inwestycji nie kolidują w żaden sposób z elementami środowiska, 

które mogłyby stworzyć ryzyko przeniesienia oddziaływań na przedmioty ochrony obszarów ostoi.  
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4 DOBRA KULTURY OBJĘTE OCHRONĄ 

 

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 1 lipca 2013 roku, 

znak: RZ.5135.56.2.2013.SO (pismo w załączeniu) w analizowanym obszarze nie zlokalizowano 

zabytków kultury materialnej. 

 

W oparciu o Studium uwarunkowań występują dwa miejsca gdzie warianty trasy stykają się ze 

stanowiskami archeologicznymi: 

Obszar nr 100: pas drogowy obwodnicy w wariancie nr 1 przylega bezpośrednio do tego obszaru; 

Obszar nr 105: trasa obwodnicy w wariancie nr 2 przebiega przez część tego obszaru, który 

w stanie istniejącym użytkowany jest pod uprawę rolną. 

 

W nieco dalszym sąsiedztwie inwestycji znajdują się ponadto obszary nr: 72, 88, 93 102, 108.  

 

Ze względu na niewielką odległość inwestycji od tych stanowisk archeologicznych należałoby 

przeprowadzić weryfikację ich lokalizacji w stosunku do planowanego przebiegu drogi. 

 

Na terenach przez które przebiegają wszystkie warianty Obwodnicy Południowej nie występują 

obiekty zabytkowe.  

 

Trasa obwodnicy w wariancie nr 2 przebiega obrzeżem strefy „B” ochrony konserwatorskiej 

obejmującej układ urbanistyczny Groszowic, jednak nie koliduje z budynkami tej strefy.  

 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane jest również wpisane do rejestru zabytków 

stanowisko archeologiczne 71 w rejonie skrzyżowania ul. Krapkowickiej (DK 45) i obwodnicy 

południowej. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   94 

 

5 CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA 

5.1 USTALENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH 

 

Na analizowanym terenie na niektórych obszarach obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zamieszczono w załączniku do opracowania. 

 

5.2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA 

 

Wariant I - W początkowym odcinku wariant ten aż do koryta rzeki Odry przecina uprawiane 

grunty rolne. Przy ul. Krapkowickiej znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. 

Wszystkie trzy warianty przekraczają obiektem inżynierskim staw przy ul. Krapkowickiej i jego 

zadrzewienia. Po przekroczeniu Odry wariant I prowadzi również po gruntach ornych. W rejonie 

ul. Podmiejskiej mija w niewielkiej odległości zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Po 

przekroczeniu linii kolejowej aż do rejonu bocznicy kolejowej przy składowisku odpadów trasa 

przecina rozległą plantację wierzby wiciowej. Począwszy od tego miejsca, aż do końca trasy trasa 

przecina uprawiane tereny rolne.  

 

Wariant II w początkowym odcinku przekracza już wyżej opisany staw a następnie odbija na 

południe i biegnie aż do ul. J. Popiełuszki po terenach rolnych. Po przekroczeniu linii kolejowej 

wariant przebiega po terenach składowiska odpadów elektrownianych. Od terenu składowiska do 

rejonu ul. Strzeleckiej przecina tereny rolne oraz aleje drzew opisane już przy wariancie I. 

 

Wariant III jest kombinacją wariantu I i II i na większości terenów przecina siedliska opisane już 

powyżej. Jedynie w rejonie ul. Podmiejskiej wariant III przecina dawny kamieniołom 

tzw. Groszowickie Skały.  
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6 ANALIZA WARIANTÓW  

 

Analizę wykonywano dla etapów: wykonywania prac budowlanych i etapu eksploatacji 

przedsięwzięcia. W analizie uwzględniono prawidłową realizację drogi z możliwością wystąpienia 

awarii. 

 

Dla potrzeb oceny wpływu budowy trasy drogowej przeprowadzono analizę porównawczą 

w zakresie: 

 zagrożenia powierzchni ziemi, 

 zagrożenia jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego, 

 zagrożenia klimatu akustycznego środowiska, 

 oddziaływania na klimat, 

 zagrożenia wód powierzchniowych, 

 zagrożenia wód podziemnych, 

 oddziaływania na gleby i rolniczą przestrzeń produkcyjną,  

 oddziaływania na środowisko przyrodnicze, 

 gospodarkę odpadami, 

 wpływu na krajobraz, 

 wpływu na zdrowie ludzi, 

 oceny zagrożeń dziedzictwa kulturowego archeologicznego i architektonicznego, 

 możliwych konfliktów społecznych, 

 poważnych awarii. 

 

6.1 ZAGROŻENIE POWIERZCHNI ZIEMI  

FAZA REALIZACJI  

 

Podstawowym kryterium oceny zagrożenia powierzchni ziemi był wskaźnik zajętości terenu dla 

potrzeb budowy trasy drogowej. Dla potrzeb budowy projektowanej inwestycji przewiduje się 

trwałe przekształcenie terenów na obszarze: 

 wariant 1: 13,02 ha,  

 wariant 2: 13,8 ha,  

 wariant 3: 12,3 ha,  

 

Niektóre zaburzenia funkcjonalne oraz zaburzenia środowiskowe w aspekcie przekształceń 

powierzchni ziemi będą miały charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych 

(np. wymiana podłoża i związane z tym wykopy i nasypy, koleiny na drogach dojazdowych placu 

budowy). Mimo czasowego charakteru będą to oddziaływania o dużym nasileniu. Są one jednak nie 

do uniknięcia przy realizacji tego typu przedsięwzięcia. 

 

Prace ziemne prowadzące do trwałego przekształcenia powierzchni ziemi będą związane z budową 

nasypów i wykopów drogowych, przebudową skrzyżowań w celu nawiązania do istniejącego 

układu komunikacyjnego oraz realizacją urządzeń ochrony środowiska. W czasie prowadzenia prac 

ziemnych powstanie problem zagospodarowania ziemi pochodzącej z wykopów. 

 

Niekorzystne, okresowe oddziaływanie na powierzchnię ziemi podczas wykonywania prac 

budowlanych może być również wynikiem poruszania się ciężkiego sprzętu po terenie. Plastyczne 

w przypadku zawodnienia podłoże, będzie sprzyjać powstawaniu kolein, znacznie utrudniać 

przemieszczanie się sprzętu i ludzi. 
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Prace budowlane, wykonywane na budowie dróg to: usuwanie zieleni, wykonywanie wykopów, 

budowa nasypów, usuwanie infrastruktury kolidującej z przedsięwzięciem, wykonywanie 

nawierzchni, likwidacja obiektów kubaturowych, budowa zapleczy itp. Wykorzystywany w tym 

celu sprzęt to: koparki, spycharki, równiarki, ładowarki, dźwigi, rozściełacze do mas bitumicznych, 

skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, frezarki do nawierzchni, przecinarki, narzędzia udarowe 

ręczne, maszyny do stabilizacji gruntów, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, walce drogowe, 

samojezdne malowarki znaków na jezdni itp. 
 

Miejsca lokalizacji baz sprzętowo-materiałowych nie są możliwe do ustalenia na tym etapie 

projektowania. Wyznaczenie baz sprzętowo-materiałowych będzie ustalane na etapie projektu 

wykonawczego. Lokalizacja tego typu bazy uzależniona jest od skomunikowania terenu z bazą – 

dowóz materiałów budowlanych, dowóz sprzętu itp. Przejazdy drogami publicznymi ciężkich 

maszyn budowlanych wymagają uzgodnienia z administratorami dróg. 

 

Miejsca, gdzie nie mogą być zlokalizowane bazy sprzętowo-materiałowe: 

 

Wariant 1: 

- km 0+000 – 0+500 – po obu stronach drogi – staw, miejsce migracji płazów, 

- km 1+200 – 1+600 – strona lewa – zbiornik wodny – miejsce migracji płazów, 

- km 2+100 – 2+600 - strona prawa – zbiornik wodny, 

- km 2+800 – 4+100 – strona prawa – zbiornik (Kamionka Groszowice), 

- km 5+300 – 6+200 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II, 

 

Wariant 2: 

- km 0+000 – 0+600 – po obu stronach drogi,  

- km 5+600 – 6+700 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m, 

 

Wariant 3: 

- km 0+000 – 0+600 - po obu stronach drogi, 

- km 1+000 – 1+600 – strona lewa – zbiornik wodny, 

- km 2+100 – 2+600 – strona lewa – zbiornik wodny, 

- km 3+200 – 3+800 – strona prawa – zbiornik (Kamionka Groszowice), 

- km 5+100 – 5+800 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II. 
 

Poza tym, należy wyłączyć z propozycji lokowania baz sprzętowo-materiałowych: 

- tereny składowisk odpadów popaleniskowych i komunalnych, 

- poza wałami przeciwpowodziowymi rzeki Odry, 

- poza aleją lip przy ul. Podmiejskiej. 

 

Na obecnym etapie analizy nie jest możliwe dokładne określenie czasu trwania prac budowlanych 

pasa drogowego i infrastruktury towarzyszącej. Wszelkie prace budowlane wykonywane będą 

w pasie drogowym. Czasokres zależy od frontu robót zaplanowanego przez Wykonawcę robót. 

Prace drogowe realizowane są etapami i odcinkami. Po wykonaniu danego odcinka drogowego 

(200-500 m) dalsze prace drogowe realizowane są na następnym odcinku, aż do zakończenia prac. 

Przeciętnie, budowa odcinka drogowego o długości ok. 6 km realizowana jest w cyklu 2-3 lat. Taki 

też będzie okres oddziaływań akustycznych na danym odcinku roboczym (200-500 m). 

Doświadczenia wskazują, że hałas emitowany z pracy ciężkiego sprzętu nie wykracza poza granice 

pasa drogowego. 

 

Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdowe (techniczne) zorganizowane będą w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i jak najmniejsze przekształcenie jego powierzchni. 

Przewiduje się w miarę możliwości lokalizować zaplecza budowy, a w szczególności magazyny, 

składy i bazy transportowe przede wszystkim na terenach już zagospodarowanych. 
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Dla zapewnienia minimalizacji przekształcenia i zanieczyszczenia powierzchni terenu materiały 

budowlane, sprzęt, masy ziemne gromadzone będą w linii rozgraniczeniowej przewidzianej dla 

wykonania pasa drogowego. Wykonany bilans ziemny wykazał, że w każdym wariancie występuje 

niedobór mas ziemnych, ze względu na brak ziemi z wykopów, w związku z tym, problem 

nadmiaru składowanych mas ziemnych przy budowie analizowanej drogi nie występuje.  

 

Oddziaływanie na powierzchnię terenu może wystąpić również w przypadku skażenia gruntu 

w razie wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub środków i maszyn transportowych 

prowadzących prace budowlane oraz podczas składowania materiałów budowlanych i parkowania 

maszyn transportowych na placach budowy. Będą to zagrożenia typu fizykochemicznego, innego 

rodzaju, niż wyżej opisywane (mechaniczne), zwykle związane jednak z usunięciem w ramach 

działań ratunkowych skażonej warstwy gruntu o określonej miąższości, co okresowo wpływa na 

zmianę ukształtowania powierzchni ziemi. 

 

Możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie będzie zmienna, ściśle uzależniona od 

wykształcenia litologicznego podłoża oraz nachylenia terenu. 

Ekspertyza geotechniczna wykazała, że z geotechnicznego punktu widzenia możliwe jest także 

poprowadzenie trasy przez składowisko popaleniskowe. Wiąże się to jednak z koniecznością 

zabezpieczenia składowanych odpadów. 

 

Po wyborze wariantu Obwodnicy Południowej do realizacji, który będzie przechodził przez 

składowisko PGE Opole zostanie wszczęta procedura zamknięcia części składowiska. W uzyskanej 

decyzji o zamknięciu będą podane warunki jakie należy spełnić przy rozwiązaniach zabezpieczenia 

składowiska odpadów. W ramach Projektu budowlanego i wykonawczego sposób ten zostanie 

uszczegółowiony. Wszelkie czynności prowadzone w obrębie obecnego składowiska odpadów 

paleniskowych PGE po zamknięciu jego części należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w decyzji o zamknięciu i sposobie rekultywacji. 
 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem będzie przewidziane wykonanie nasypu drogowego 

z wykorzystaniem odpadów paleniskowych spełniających wymagania PN-S-02205. Skarpy nasypu 

drogowego przewiduje się wykonać o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3, uszczelniając je na wysokość 

odpowiadającą rzędnym istniejącej drogi dojazdowej obwodowej – poniżej składowania odpadów 

paleniskowych. Uszczelnienie terenu może być w postaci bentonitowej maty. Można przewidzieć 

na etapie Projektu budowlanego i wykonawczego inny sposób, który będzie musiał być uzgodniony 

przez Elektrownię Opole. Nasyp budowlany będzie wykonany z założeniem nienaruszenia 

istniejącego zabezpieczenia podłoża i odpadów folią. W przypadku uszkodzenia będzie 

konieczność jego odtworzenia. Szczegóły rozwiązania będą również przedmiotem Projektu 

budowlanego i wykonawczego. Na etapie opracowywania Projektu budowlanego i wykonawczego 

rozwiązania będą wymagały uzgodnień ze strony Elektrowni Opole. Prace w trakcie realizacji 

inwestycji będą musiały być prowadzone pod nadzorem przedstawicieli Elektrowni Opole. 

 

W przypadku realizacji obwodnicy południowej wg wariantu nr 2 lub 3 zajdzie konieczność 

wyłączenia z eksploatacji części terenu składowiska odpadów paleniskowych i zamknięcia jej. Dla 

wydzielonego terenu będzie musiała być uzyskana decyzja o zamknięciu i sposobie rekultywacji 

składowiska. Sposób rekultywacji tego terenu może być częścią realizowanego zadania na etapie 

Projektu budowlanego i wykonawczego. Na analizowanym terenie może być skrócony okres 50 lat 

zakazu budowania na terenie składowiska odpadów od jego zamknięcia, o którym mowa w § 18 

ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 523) jeśli ekspertyza geotechniczna i sanitarna wykaże, 

iż inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. W ramach 

raportu wykonano ekspertyzę geologiczną i sanitarną, która została zaopiniowana pozytywnie przez 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ekspertyzy wykazują, że inwestycja nie 
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spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Ze względu na charakter 

składowania odpadów paleniskowych (w postaci emulgatu) nie ma przeciwskazań na 

poprowadzenie drogi – Obwodnicy Południowej po terenie, na którym odbywało się składowanie 

odpadów. Procedura przeprowadzenia zamknięcia składowiska odpadów paleniskowych będzie 

wszczęta po uzyskaniu decyzji środowiskowej i wyborze wariantu do realizacji. 

 

Przebieg Obwodnicy Południowej na terenie składowiska odpadów paleniskowych koliduje 

z urządzeniami uzbrojeni terenu i urządzenia te będą musiały zostać przebudowane lub 

zabezpieczone. Dokładna inwentaryzacja infrastruktury zlokalizowanej na działkach będących 

w zarządzaniu PGE Opole zostanie uszczegółowiona na etapie Projektu Budowlanego. Przebudowa 

i zabezpieczenie systemu odwodnienia, urządzeń uzbrojenia terenu Elektrowni Opole, drenażu 

podfoliowego i nadfoliowego zostanie uwzględniona w Projekcie budowlanym i Wykonawczym 

zadania zgodnie z uzyskanymi na tym etapie warunkami. Urządzenia uzbrojenia terenu mogą 

pozostać pod nasypem, lecz zabezpieczone w rurach osłonowych. W przypadku uszkodzenia folii 

zabezpieczającej poletka. 

 

Na etapie wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien przestrzegać następujących 

zaleceń: 

 Minimalizacja przekształceń terenu,  

 Wymóg rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych, 

 Organizacja prac budowlanych uniemożliwiająca wystąpienie niekontrolowanych skażeń 

gruntu, posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn 

budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu. 

 

Ponadto wymagane będą następujące działania związane z zabezpieczeniem podłoża: 

 W przypadku gruntów nawilgoconych i słabonośnych – przewidzieć ich wymianę lub 

wzmocnienie geowłókniną, 

 Podczas prac budowlanych nie dopuszczać do zawodnienia den i skarp wykopów oraz 

gruntów po zdjęciu gleby, szczególnie tam, gdzie występują grunty podatne na nasiąkanie, 

 Ściany wykopów i skarpy nasypów niezwłocznie zabezpieczyć przed niszczącą działalnością 

wód opadowych, roztopowych i gruntowych (za pomocą biowłókniny, geowłókniny lub 

hydroobsiewu), 

 Masy ziemne z materiału uzyskanego z wykopu wykorzystać do wbudowania w nasypy, po 

wcześniejszym ustaleniu ich przydatności i ewentualnym wymieszaniu z materiałem 

pochodzącym z kopalń kruszywa dla drogownictwa – zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi. 

 

W związku z lokalizacją odcinka Obwodnicy Południowej na terenach zalewowych Wykonawca 

Robót musi być w stałym kontakcie z IMiGW w celu pozyskiwania aktualnych danych i prognozy 

pogody. Wykonawca także musi opracować plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania 

robót, określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji sprzętu i zabezpieczenia 

innych urządzeń, a wystąpieniem określonych stanów na rzece Odrze i uzgodnienia 

z odpowiednimi organami. Szczegółowe wymagania prowadzenia robót zostaną określone 

w decyzji zwalniającej na prowadzenie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

wydawanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu na etapie 

Projektu Budowlanego. W razie wystąpienia stanów alarmowych Wykonawca musi uporządkować 

teren i ewakuować sprzęt poza teren zagrożenia powodzią zgodnie z w/w planem ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

Ocenia się, że przyjęty sposób ochrony powierzchni ziemi na etapie prowadzenia prac budowlanych 

w pełni zabezpieczy przed występowaniem opisanych niekorzystnych zjawisk. 
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FAZA EKSPLOATACJI  

 

Przy prawidłowym zaprojektowaniu odcinka drogi, nie przewiduje się jej oddziaływania na 

powierzchnię ziemi na etapie eksploatacji. 

 

Na trasie przebiegu projektowanych odcinków dróg nie stwierdzono występowania osuwisk. Brak 

jest również predyspozycji zarówno litologicznych, jak i morfologicznych obszaru do powstawania 

tego typu zjawisk. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ze względu na mało 

urozmaiconą rzeźbę terenu zagrożenie takie praktycznie nie wystąpi. 

 

Na etapie eksploatacji zagrożenia powierzchni ziemi mogą wystąpić także w czasie awarii, katastrof 

lub wypadków z udziałem pojazdów samochodowych poruszających się po analizowanym odcinku 

drogowym i przewożących substancje niebezpieczne, powodujące skażenie powierzchni terenów 

przyległych do trasy drogowej.  

Okresowe zmiany powierzchni terenu w tym wypadku mogą być spowodowane wylaniem 

substancji toksycznym wprost do gruntu lub pożarem. Wiąże się z tym zwykle konieczność 

wymiany gruntu. 

 

Obsługa samochodów przewożących substancje niebezpieczne wyposażona jest w środki 

neutralizujące. Sposób postępowania w sytuacji wystąpienia poważnych awarii z udziałem 

substancji niebezpiecznych regulowany jest ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej [Dz. U. nr 81, poz. 351 wraz z późniejszymi zmianami] wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi. 
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6.2 ZAGROŻENIE JAKOŚCI SANITARNEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonywaniem nawierzchni, prac 

rozbiórkowych, budowy skrzyżowań i lokalnych połączeń drogowych występować będą też 

okresowe uciążliwości związane z emisją substancji ze spalin maszyn wykonujących prace 

budowlane, a także ze zmianą ciągłości ruchu na odcinkach przebudowywanej drogi 

(np. ograniczenie potoku ruchu do jednego pasa ruchu).  

 

Emisja zanieczyszczeń występująca w trakcie budowy ze względu na zakres - prace prowadzone 

będą odcinkowo oraz ograniczony czas występowania do miejsca prowadzenia robót drogowych 

będzie stanowić niewielki procent emisji generowanych w trakcie eksploatacji drogi.  

 

Ponadto, mogą wystąpić także emisje z ruchu pojazdów przewożących substancje powodujące 

pożar lub wybuch substancji w czasie awarii, katastrof lub wypadków drogowych tzw. poważne 

awarie. W tych sytuacjach rutynowe działania polegające na usunięciu skutków awarii reguluje 

ustawa „Prawo ochrony środowiska”. 

 

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca winien podjąć działania zmierzające do ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: 

a) używać sprawnego sprzętu wykonującego roboty budowlane, 

b) wszelkie materiały sypkie, gromadzone na terenie budowy zabezpieczać przed 

rozprzestrzenianiem się w środowisku; dotyczy to niekorzystnych sytuacji 

meteorologicznych: pogody wietrznej i wysokich temperatur powietrza, sprzyjających 

rozwiewaniu zanieczyszczeń pyłowych poza obszar pracy budowlanych (zakrywanie, 

zasłanianie powierzchni gromadzonych materiałów sypkich, zraszanie), a także pogody 

deszczowej, sprzyjającej do wymywania zanieczyszczeń do gruntu, a także do wód 

powierzchniowych i podziemnych (zakrywanie, zasłanianie powierzchni gromadzonych 

materiałów sypkich). 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

Do określenia poziomów dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin zgodnie 

z rozporządzeniem MŚ z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

[Dz.U./2012 poz.1031] przyjęto wartości tła przedstawione przez WIOŚ w Opolu w piśmie z dnia 

07.08.2014 r. (w załączeniu). 

 

Tabl. 29 Wartości odniesienia substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne  

Nazwa substancji 

Oznaczenie 

numeryczne 

substancji  

(numer CAS) 

Wartości odniesienia [g/m3] 

Tło [g/m3] 
1 godzina Rok 

Benzen 71-43-2 30 5 1,5 

Ditlenek azotu  

(dwutlenek azotu) 
10102-44-0 

200 40
1
 

30
2
 

18 

Ditlenek siarki  

(dwutlenek siarki) 
7446-09-5 

350 20
2 

2
3
 

Pył zawieszony PM10 - 280 40
1
 32 

Pył zawieszony PM2,5 - - 25 20 
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Nazwa substancji 

Oznaczenie 

numeryczne 

substancji  

(numer CAS) 

Wartości odniesienia [g/m3] 

Tło [g/m3] 
1 godzina Rok 

Tlenek węgla 630-08-0 30000   

1 –  dopuszczalne stężenia substancji według kryterium ochrony zdrowia (rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

3 marca 2008 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. Nr 47, poz. 281]. 

2 - dopuszczalne stężenie substancji według kryterium ochrony roślin (rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

3 marca 2008 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. Nr 47, poz. 281]. 

3 - 10% wartości odniesienia substancji dla roku 

 

Wielkość emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z trzech wariantów projektowanego 

odcinka drogowego obliczono metodyką zalecaną przez Ministerstwo Środowiska [Wskazówki dla 

wojewódzkich inwentaryzacji emisji; IOS W-wa 2003] w oparciu o przewidywane na rok 2015, 

2025 i 2035 (opracowane przez prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopka) (Tabl. 31, Tabl. 32 

i Tabl. 33) w zależności od prędkości poruszania się pojazdów po analizowanej drodze, (tu: 100 

km/h i 80 km/h na trasie głównej, 40km/h i 50 km/h na łącznicach, 50 km/h na drogach 

poprzecznych) oraz ilości pojazdów przewidywanych w godzinie szczytu i średniej.  

 

W obliczaniu wielkości emisji uwzględniono następujące elementy: 

a) Procentowy udział pojazdów ciężkich w potoku ruchu, 

b) Reprezentatywną prędkość jazdy samochodów po drodze, 

c) Lokalizację drogi względem terenu (wykop, nasyp, przebieg po terenie), 

d) Zagospodarowanie sąsiedztwa trasy (współczynnik szorstkości). 

 

Wielkość emisji dla analizowanych odcinków drogi dla prognozowanego natężenia ruchu w 2016, 

2026 i 2036 roku obliczono według następującego wzoru: 

 

E
s
 = Wi

s
 x L x Ni 

gdzie : 

E
s
 - emisja substancji s[g/h]; 

Wi
s
 - wskaźnik emisji substancji s kategorii pojazdu i [g/km]; 

L - długość odcinka drogi [km]; 

Ni
   

-  natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/godzinę];  

 

Zastosowano model EK100W obliczeń dyspersji zanieczyszczeń emitowanych z samochodów 

zmodyfikowany dla źródeł liniowych, zgodnie z metodyką referencyjną według Załącznika 4 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku dotyczącego wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 16/2010, poz.87]. 

 

Długości odcinków dróg poprzecznych na połączeniu z proj. trasą obwodnicy uwzględnione 

w obliczeniach zanieczyszczeń do powietrza zestawiono tabelarycznie w poniższej tabeli. 

 

Tabl. 30 Długości odcinków dróg poprzecznych na połączeniu z proj. trasą obwodnicy 

Lp. Nazwa odcinka drogi W1 W2 W3 

1 ul. Krapkowicka (DK45) - odc. północny 50,0 m 50,0 m 50,0 m 

2 ul. Krapkowicka (DK45) - odc. południowy 50,0 m 50,0 m 50,0 m 

3 ul. Popiełuszki (DW423) - odc. północny 270,0 m 38,1 m 45,0 m 

4 ul. Popiełuszki (DW423) - odc. południowy 45,0 m 333,1 m 45,0 m 

6 ul. Popiełuszki (DW423) – rondo/rondo - - 390,0 m 

7 ul. Strzelecka - (DK94) - odc. wschodni 300,0 m 300,0 m 300,0 m 

8 ul. Strzelecka - (DK94) - odc. zachodni 40,0 m 40,0 m 40,0 m 
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Tabl. 31 Wskaźniki emisji z silników pojazdów [g/km]; 2015 rok 

100 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,003280 0,139838 0,524838 0,003147 0,001217 0,002014 

DOSTAWCZE 0,006207 0,380076 0,355456 0,024566 0,000573 0,015722 

80 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

CIĘŻKIE 0,014550 1,370513 0,370774 0,032303 0,007031 0,020674 

50 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,004340 0,096028 0,649591 0,003639 0,001778 0,002329 

DOSTAWCZE 0,005192 0,306210 0,255228 0,021932 0,000818 0,014037 

CIĘŻKIE 0,011756 1,384615 0,410105 0,036466 0,009893 0,023338 

40 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,004623 0,106741 0,728967 0,003593 0,001947 0,002299 

DOSTAWCZE 0,005724 0,333603 0,257893 0,020534 0,000902 0,013141 

CIĘŻKIE 0,013750 1,360503 0,475997 0,043548 0,013708 0,027871 

 

Tabl. 32 Wskaźniki emisji z silników pojazdów [g/km]; 2025 rok 

100 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,002900 0,125596 0,002403 0,002403 0,001164 0,001538 

DOSTAWCZE 0,005450 0,239985 0,301409 0,011197 0,000408 0,007166 

80 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

CIĘŻKIE 0,014550 0,669682 0,294938 0,012982 0,005635 0,008309 

50 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,003836 0,074080 0,592595 0,002418 0,001548 0,001547 

DOSTAWCZE 0,004562 0,189960 0,188582 0,009986 0,000570 0,006391 

CIĘŻKIE 0,011756 0,676350 0,326023 0,014561 0,009314 0,009319 

40 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,004087 0,080919 0,661890 0,002359 0,001702 0,001510 

DOSTAWCZE 0,005028 0,206493 0,186667 0,009348 0,000638 0,005983 

CIĘŻKIE 0,013750 0,664659 0,376451 0,017293 0,012039 0,011068 

 

Tabl. 33 Wskaźniki emisji z silników pojazdów [g/km]; 2035 rok 

100 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,002630 0,108610 0,504800 0,001818 0,001114 0,001164 

DOSTAWCZE 0,004925 0,168100 0,251836 0,005089 0,000322 0,003257 

80 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

CIĘŻKIE 0,014550 0,457501 0,256512 0,007662 0,005208 0,004903 

50 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,003479 0,058894 0,551597 0,001657 0,001430 0,001061 

DOSTAWCZE 0,004123 0,131100 0,145107 0,004531 0,000442 0,002900 

CIĘŻKIE 0,011756 0,462056 0,283444 0,008593 0,008584 0,005500 

40 km/h SOX NOX CO PM10 BENZEN PM2,5 

OSOBOWE 0,003706 0,063627 0,614707 0,001601 0,001569 0,001025 

DOSTAWCZE 0,004545 0,142238 0,141638 0,004241 0,000494 0,002714 

CIĘŻKIE 0,013750 0,454070 0,326279 0,010206 0,011084 0,006532 
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Tabl. 34 Sumaryczna emisja maksymalna i średnia z odcinka proj. Obwodnicy Południowej 

w Opolu (etap I)- 2016 rok 

Zanieczyszczenie Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnia [Mg/rok] 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

SOx  0,020 0,027 0,024 0,093 0,124 0,109 

NOx 0,959 1,293 1,102 4,375 5,898 5,027 

CO 2,558 3,377 3,013 11,669 15,409 13,750 

PM10 0,031 0,041 0,035 0,140 0,186 0,161 

PM2,5 0,020 0,026 0,023 0,090 0,119 0,103 

C6H6 0,008 0,010 0,009 0,036 0,047 0,042 

 

Tabl. 35 Sumaryczna emisja maksymalna i średnia z odcinka proj. Obwodnicy Południowej 

w Opolu (etap docelowy- rok 2026)  

Zanieczyszczenie Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnia [Mg/rok] 

Wariant 

0 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

Wariant 

0 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

SOx  0,232 0,046 0,054 0,048 1,059 0,210 0,245 0,219 

NOx 6,566 1,851 2,145 1,883 29,957 8,443 9,789 8,589 

CO 28,409 1,719 2,052 2,016 129,619 7,842 9,362 9,197 

PM10 0,196 0,044 0,051 0,045 0,895 0,201 0,233 0,206 

PM2,5 0,126 0,028 0,033 0,029 0,573 0,128 0,149 0,132 

C6H6 0,108 0,017 0,020 0,018 0,492 0,080 0,093 0,083 

 

Tabl. 36 Sumaryczna emisja maksymalna i średnia z odcinka proj. Obwodnicy Południowej 

w Opolu (prognoza)- rok 2036 

Zanieczyszczenie Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnia [Mg/rok] 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

SOx  0,070 0,076 0,069 0,321 0,348 0,317 

NOx 2,562 2,768 2,519 11,688 12,629 11,492 

CO 9,667 10,598 9,592 44,107 48,355 43,761 

PM10 0,048 0,051 0,047 0,217 0,235 0,214 

PM2,5 0,030 0,033 0,030 0,139 0,150 0,137 

C6H6 0,027 0,029 0,026 0,122 0,133 0,121 

 

Dane o wielkości emisji do programu obliczeniowego (EMISJA W WARIANTACH, EMISJA 

ŚREDNIA) uzyskano w oparciu o własnego autorstwa arkusz kalkulacyjny EXCEL, w podziale 

na odcinki wg poniższego zestawienia: 
 

PROGNOZA 2016 

WARIANT 1  – ZBIÓR PD4 
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WARIANT 2  – ZBIÓR PD5 

WARIANT 3  – ZBIÓR PD6 

 

PROGNOZA 2026 

WARIANT 1  – ZBIÓR PD1 

WARIANT 2  – ZBIÓR PD2 

WARIANT 3  – ZBIÓR PD3 

 

PROGNOZA 2036 

WARIANT 1  – ZBIÓR PD7 

WARIANT 2  – ZBIÓR PD8 

WARIANT 3  – ZBIÓR PD9 

 

WARIANT „0” 

AL. PRZYJAŹNI – UL. KRAPKOWICKA  – ZBIÓR PD10 

UL. POPIEŁUSZKI – UL. OBROŃCÓW STALINGRADU  – ZBIÓR PD11 

GRANICA MIASTA – UL. NIEMODLIŃSKA – ZBIÓR PD12 

 

Analizowane odcinki drogi stanowiące źródło liniowe, zgodnie z Załącznikiem 3 Rozporządzenia 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87] 

podzielono na zespoły źródeł liniowych (źródła cząstkowe), każdemu przyporządkowując procentowo 

określoną wielkość emisji.  

 

Usytuowanie obszarów wrażliwych na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w stosunku do 

źródła emisji określono przy pomocy metod GIS-u w programie MapInfo: 

 ze względu na ochronę zdrowia ludzi – terenów zamieszkania ludzi, budynków mieszkalnych, 

użyteczności publicznej, przebywania dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali w obszarze 

10xh (wg zestawienia w Tabl. 37 i Tabl. 38) 

 ze względu na ochronę roślin - terenów upraw, łąk, pól, terenów cennych przyrodniczo, 

zieleni urządzonej, 

 obszarów ochrony parków narodowych i ochrony uzdrowiskowej w obszarze 30 x h – brak.  

 

Tabl. 37 Analiza narażenia obszarów w sąsiedztwie analizowanych wariantów Obwodnicy 

Południowej na oddziaływanie zanieczyszczeń do powietrza 

km/ strona drogi 

Rodzaj obszaru/ 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa 

Minim. 

odległość 

od drogi 

[m] 

Zasięg oddziaływań poza krawędzią 

drogi [m] 
Uwagi 

kryterium zdrowia 

ludzi 

kryterium ochrona 

roślin 

W A R I A N T  1 

0+000÷0+120/L  
Tereny mieszkaniowe  

(6MNU)  

ul. Krapkowicka 61, 61a  
2÷30 

0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
–  

0+000÷0+060/ P 
Tereny mieszkaniowe 

(7MNU) 
ul. Krapkowicka 61, 61a 

10 
0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
–  

0+120÷0+240//P Tereny upraw 10÷50 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+240÷0+450/L i P 
Staw z zadrzewieniami 

łęgowymi 
30÷115 

0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+450÷1+400/P Tereny upraw 10÷50 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+450÷0+600/L Tereny upraw 10÷50 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+600÷0+800/L Starorzecze Odry  20÷23 0 m 0 m  
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z siedliskami cennymi 

przyrodniczo 

(w pasie drogowym) (w pasie drogowym) 

0+800÷1+400/L Tereny upraw 10÷50 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

1+400÷2+200/L i P 
Międzywale i tereny 

upraw 
    

      

2+200÷2+498/L Tereny upraw 20÷23 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+200÷2+320/P Tereny upraw 27÷35 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+200÷2+320/L 

Tereny mieszkaniowe 

(MN) 

ul. Podmiejska 33÷37 

25÷60 
0 m 

(w pasie drogowym) 
–  

2+498÷2+535/L 

Tereny mieszkaniowe 

(MN) 

ul. Podmiejska 52, 53 

18÷25 
0 m 

(w pasie drogowym) 
–  

2+450÷2+720/L Tereny upraw 10÷40 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+450÷2+770/P Tereny upraw 13÷44 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+720÷2+760/L 

Tereny mieszkaniowe 

(MN)  

ul. Popiełuszki 120÷124 

15÷75 
0÷3 m 

(w pasie drogowym) 
–  

2+900÷5+140/L  Tereny upraw 20÷35 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+900÷4+100/P 

Zbiornik wodny 

Kamionka w 

Groszowicach 

70÷130 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

4+200÷5+720/P Tereny upraw 15÷40 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0÷1 m 

(w pasie drogowym) 
 

5+140÷5+240/L 
Tereny mieszkaniowe 

ul. Groszowicka 66, bn 
23 

0 m 

(w pasie drogowym) 
–  

5+720÷5+820/P 

Tereny zabudowy 

usługowo-turystycznej 

(2UT) ul. Olimpijska 

34 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

5+240÷6+480/L i  

5+820÷6+480/P 
Tereny upraw 15÷40 

0 m 

(w pasie drogowym) 

0÷4 m 

(w pasie drogowym) 
 

W A R I A N T  2 

0+000÷0+120/L  
Tereny mieszkaniowe  

(6MNU)  

ul. Krapkowicka 61, 61a  
2÷30 

0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
–  

0+000÷0+060/ P 
Tereny mieszkaniowe 

(7MNU) 
ul. Krapkowicka 61, 61a 

10 
0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
–  

0+060÷0+240/P Tereny upraw 14÷60 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+240÷0+420/L i P 

Kamionka  

z siedliskami cennymi 

przyrodniczo  

14÷60 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+420÷2+450/L i P Tereny upraw 14÷75 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+450÷2+900/L i P 
Międzywale  

z terenami upraw  
12÷50 

0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+900÷3+900/P Tereny upraw 10÷30 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

3+500÷3+900/L Tereny upraw 14÷85 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0÷2 m 

(w pasie drogowym) 
 

3+940÷4+100/L i P 
Tereny mieszkaniowe 

(1MN, 2MN, 1MW)  
10÷110 

0÷6 m 

(w pasie drogowym) 
–  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   106 

 

ul. Popiełuszki 48-62 

4+285÷4+740 
Nieużytki 

poprzemysłowe 
18÷60 

0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

4+800÷6+870/L  Tereny upraw 12÷40 
0÷2 m 

(w pasie drogowym) 

0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
 

4+800÷6+100/ P Tereny upraw 15÷40 
0÷1 m 

(w pasie drogowym) 

0÷1 m 

(w pasie drogowym) 
 

6+100÷6+200/P 

Tereny zabudowy 

usługowo-turystycznej 

(2UT) ul. Olimpijska 

34 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

6+200÷6+870/P Tereny upraw 15÷40 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

W A R I A N T  3 

0+000÷0+120/L  
Tereny mieszkaniowe  

(6MNU)  

ul. Krapkowicka 61, 61a  
2÷30 

0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
–  

0+000÷0+060/ P 
Tereny mieszkaniowe 

(7MNU) 
ul. Krapkowicka 61, 61a 

10 
0÷5 m 

(w pasie drogowym) 
–  

0+060÷0+240/L iP Tereny upraw 10÷50 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

0+240÷2+150/L i P 

Międzywale z terenami 

upraw  

i siedliskami cennymi 

przyrodniczo  

30÷115 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+150÷2+250/L  Tereny upraw 20÷23 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+650÷3+040/L i P Tereny upraw 20÷30 
0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

2+980÷3+200/L i P 

Tereny mieszkaniowe 

ul. Popiełuszki 76, 78, 

82a,84, 86,  

ul. Mała 3,6,8 

0÷60 
0÷6 m 

(w pasie drogowym) 
–  

3+000÷3+140/L 
Tereny mieszkaniowe 

ul. Popiełuszki MN  
10÷110 

0÷6 m 

(w pasie drogowym) 
–  

3+140÷3+400/P 

Tereny mieszkaniowe 

ul. Popiełuszki  

(MN/U, MN, 1MN, 1MW) 

20÷160 
0÷6 m 

(w pasie drogowym 
–  

3+400÷4+100 
Nieużytki 

poprzemysłowe 
23÷38 

0 m 

(w pasie drogowym) 

0 m 

(w pasie drogowym) 
 

4+150÷6+140/L  Tereny upraw 12÷40 
0 m 

(w pasie drogowym 

0÷5 m 

(w pasie drogowym 
 

4+150÷5+380/ P Tereny upraw 15÷40 
0 m 

(w pasie drogowym 

0 m 

(w pasie drogowym 
 

5+380÷5+480/P 

Tereny zabudowy 

usługowo-turystycznej 

(2UT) ul. Olimpijska 

34 
0 m 

(w pasie drogowym 

0 m 

(w pasie drogowym 
 

5+480÷6+140/P Tereny upraw 15÷40 
0 m 

(w pasie drogowym 

0 m 

(w pasie drogowym 
 

 

Uzyskane wyniki obliczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia uśrednionego dla 1 godziny 

(Smm > 0,1*D1) wykazały, że dla wariantu „0” była konieczność obliczeń w pełnym zakresie dla 

wszystkich analizowanych substancji, a dla analizowanych wariantów przedsięwzięcia zarówno 

w roku planowanej realizacji etapu I (2016), etapu docelowego (2026), jak i w roku prognozy 

(2036) wymagane było przeprowadzenie obliczeń w pełnym zakresie tylko dla benzenu, NO2 i SO2 

a w wariancie 2 dodatkowo w roku 2016 - pyłu PM10. 
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Dla warunku kryterium zabudowy w odległości 10H od źródła, do których budynki kwalifikujące 

się (w tym niemieszkalne – w wariancie 2/ poz. 6, 8 i 10 i w wariancie 3 /poz.7) zestawiono  

w Tabl. 38. 

 

Tabl. 38 Stężenia maksymalne substancji w powietrzu na wysokości zabudowy w kryterium 

odległości 10H w sąsiedztwie wariantów Obwodnicy Południowej w Opolu – warianty 

1, 2 i 3 

Nr 

bud. 

Nr 

zbioru 

oblicze- 

niowego 

km/ strona 

drogi 
Adres 

współrzędna 

X 

współrzędna 

Y 

Kryterium stężenia 

maksymalnego  

dla zabudowy  

w odległości 10xh 

W A R I A N T  1 

1. 

r. 2016   

– PD4 

 

r. 2026   

– PD1 

 

r. 2036   

– PD7 

0+020/L ul. Krapkowicka 61a 6493764,6 5611845,3 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

2. 0+028/P ul. Krapkowicka 63 6493769,3 5611746,6 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

3. 2+242/L ul. Podmiejska 38 6495890,6 5611488,1 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

4. 2+248/L ul. Podmiejska 37 6495894,8 5611492,7 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

5. 2+265/L ul. Podmiejska 36 6495907,5 5611510,3 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

6. 2+269/L ul. Podmiejska 35 6495910,6 5611513,7 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

7. 2+735/L ul. Popiełuszki 124 6496311,1 5611715,5 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

8. 2+744/L ul. Popiełuszki 122 6496328,8 5611702,2 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

9. 2+748/L ul. Popiełuszki 120 6496345,9 5611677,0 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

W A R I A N T  2 

1. 

2016   

– PD5 

 

r. 2026   

– PD2 

 

r. 2036   

– PD8 

0+020/L ul. Krapkowicka 61a 6493764,6 5611845,3 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

2. 0+028/P ul. Krapkowicka 63 6493769,3 5611746,6 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

3. 3+967/L ul. Popiełuszki 46  6496892,4 5610816,3 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

4. 3+968/L ul. Popiełuszki 42 6496925,9 5610767,2 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

5. 4+030/L ul. Popiełuszki 54a  6497018,8 5610732,0 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

6. 4+052/P ul. Popiełuszki 52 6497130,3 5610630,0 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

7. 4+072/P ul. Popiełuszki 54  6497101,6 5610697,6 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

8. 4+125/L ul. Popiełuszki 64  6496949,3 5610943,9 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

9. 6+157/P ul. Olimpijska 633b2 6499039,0 5611345,5 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

W A R I A N T  3 

1. r. 2016   

– PD6 

 

r. 2026   

– PD3 

 

r. 2036   

0+020/L ul. Krapkowicka 61a 6493764,6 5611845,3 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

2. 0+028/P ul. Krapkowicka 63 6493769,3 5611746,6 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

3. 3+006/L ul. Popiełuszki 86 6496649,9 5611236,2 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

4. 3+043/L ul. Popiełuszki 82a 6496674,1 5611159,4 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  
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5. 
– PD9 

3+067/L ul. Popiełuszki 84 6496704,4 5611208,4 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

6. 3+170/P ul. Kasperka 5 6496783,8 5610964,1 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

7. 3+205/L 
ul. Popiełuszki  

dworzec PKP 
6496831,5 5611143,5 

Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

8. 3+231/P ul. Popiełuszki 74a 6496853,4 5611052,1 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

9. 3+240/P ul. Popiełuszki 74 6496861,4 5611047,9 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

10. 3+245/P ul. Popiełuszki 72 6496866,5 5611038,4 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

11. 3+261/P ul. Popiełuszki 70a 6496883,1 5611020,7 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

12, 3+325?P ul. Popiełuszki 64  6496949,3 5610943,9 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

13, 5+423/P ul. Olimpijska 633b2 6499039,0 5611345,5 
Stężenie dopuszczalne 

dotrzymane  

 

Z wyników zamieszczonych w załączniku obliczeniowym Ia w plikach PD(…)_ASM_P „Analiza 

stężeń uśrednionych dla 1 godziny – Punkty z przekroczeniami dopuszczalnych norm stężeń dla 

wybranych substancji” wynika że, poziomy dopuszczalne nie wykroczą poza pas terenu 

przewidziany dla obwodnicy i projektowane warianty obwodnicy wraz z krzyżującymi się z nimi 

drogami poprzecznymi (DK45, DW423) zarówno w roku realizacji etapu I - 2016, etapu 

docelowego – 2026, jak i w roku prognozy 2036 nie będą powodowały ponadnormatywnego 

oddziaływania dla zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 

 

Obliczenia wartości stężeń D1 na wysokościach co 1 m dla budynków w kryterium 10*H (wyniki 

obliczeń - zbiory PD(…)_ASM_P_budynki wykazały, że we wszystkich wariantach zarówno po 

realizacji etapu I, jak po realizacji docelowej trasy na wysokości wszystkich kondygnacji dla istniejącej 

zabudowy stężenia dopuszczalne będą dotrzymane. 

 

Tereny w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia nie wymagają podejmowania działań 

ochronnych. 

 

Przeprowadzone obliczenia zasięgów stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń do powietrza oraz ich 

graficzna prezentacja w postaci izolinii przekroczeń stężenia dopuszczalnego stężenia NO2 zostały 

przedstawione w Załączniku Ia – Obliczenia poziomów stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych 

do powietrza atmosferycznego.  

6.3 ZAGROŻENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

 

ETAP WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

 

Na etapie wykonywania prac budowlanych związanych z budową trasy drogowej, budową 

obiektów inżynierskich, przebudową połączeń lokalnych, przebudową sieci infrastruktury 

podziemnej i naziemnej oraz prac komplementarnych należy spodziewać się emisji hałasu z: 

 Pracy ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, rozbiórkowe, dowozu materiałów 

budowlanych, 

 Zmianą ciągłości ruchu na odcinkach przebudowywanych dróg, spowodowaną wyłączeniem 

określonych odcinków dróg, zatorami, nieciągłością ruchu lub budową dróg objazdowych. 

 

Na odcinku projektowanego przedsięwzięcia, dla którego prowadzone będą prace budowlane 

należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu. Uciążliwości te będą okresowe i po wykonaniu 

prac budowlanych uciążliwość ta ustanie. 
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Ocenia się, że emisja hałasu związana z pracą ciężkiego sprzętu oraz nieciągłością ruchu 

powodować będzie większą okresową uciążliwość akustyczną dla obszarów zabudowanych, na 

terenie, których prowadzone będą prace budowlane. Wskazane jest prowadzenie prac budowlanych 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze dziennej. 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

 

Wymagania klimatu akustycznego sąsiedztwa analizowanego przedsięwzięcia opracowano na 

podstawie pisma Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2013 roku, 

znak: OŚR.6251.3.2013.MCH (pismo w załączeniu). Zgodnie z ww. pismem Prezydent miasta 

Opola dokonał kwalifikacji terenów, zgodnie z art.115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo 

ochrony środowiska” oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 roku (Dz.U. nr 120, poz.826), zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

1 października 2012 roku (Dz.U. z 2012 roku, poz.1109). 

1. Dla terenu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 1 – z uwagi na lokalizację 

w potencjalnej strefie planowanej obwodnicy – terenów niezabudowanych, czyli terenów rolnych 

oraz część terenu miejskiego składowiska odpadów w Opolu, tj. obszar, który nie podlega ochronie 

akustycznej – nie ustalono dla tego terenu dopuszczalnych poziomów hałasu. 

2. Dla terenu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 2 – z uwagi na lokalizację 

w potencjalnej strefie oddziaływania planowanej obwodnicy – głównie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (ul. Podmiejska) oraz w niewielkiej ilości zabudowy usługowej – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 

dB. 

3. Dla terenu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 3 – z uwagi na lokalizację w strefie 

oddziaływania planowanej obwodnicy - terenów niezabudowanych, czyli terenów rolnych nie 

podlegających ochronie akustycznej – nie ustalono dla tego terenu dopuszczalnych poziomów 

hałasu. 

4. Dla terenu zaznaczonego na przesłanym załączniku granicznym nr 4 - z uwagi na lokalizację 

w potencjalnej strefie oddziaływania planowanej obwodnicy – zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (ul. Ks. Popiełuszki 120, 122, 124, 130) – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 dB. 

5. Dla terenu zaznaczonego na przesłanym załączniku granicznym nr 5 (z wyłączeniem terenu 

zamkniętego Polskich Kolei Państwowych) - z uwagi na lokalizację w potencjalnej strefie 

oddziaływania planowanej trasy – głównie terenu niezabudowanego, nie podlegającego ochronie 

akustycznej oraz terenu należącego do PGE Elektrownia Opole SA Składowisko Odpadów 

Paleniskowych (ul. Brzechwy 3) nie ustala się dla tego terenu dopuszczalnych poziomów hałasu,  

6. Dla terenu zaznaczonego na przesłanym załączniku granicznym nr 6 - z uwagi na lokalizację 

w potencjalnej strefie oddziaływania planowanej obwodnicy - zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (ul. Podmiejska) oraz w niewielkiej ilości zabudowy usługowej – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 

dB. 

7. Dla terenu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 7 ( z wyłączeniem terenu zamkniętego 

Polskich Kolei Państwowych) – z uwagi na lokalizację w potencjalnej strefie planowanej 

obwodnicy – terenów niezabudowanych, czyli terenów rolnych oraz kamionki nie podlegających 

ochronie akustycznej – nie ustalono dla tego terenu dopuszczalnych poziomów hałasu. Teren 

należący do kolei jest terenem zamkniętym, dla którego właściwym w sprawach przedsięwzięć 

i zdarzeń na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

8. Dla terenu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 8 (z wyłączeniem terenu zamkniętego 

Polskich Kolei Państwowych) – z uwagi na lokalizację w potencjalnej strefie planowanej 

obwodnicy – terenów niezabudowanych (kamionka przy ul. J. Popiełuszki), nie podlegających 

ochronie akustycznej – nie ustalono dla tego terenu dopuszczalnych poziomów hałasu. Teren 
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należący do PKP jest terenem zamkniętym, dla którego właściwym w sprawach przedsięwzięć 

i zdarzeń na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

9. Dla terenu zaznaczonego na załączniku graficznym nr 9 – z uwagi na lokalizację 

w potencjalnej strefie planowanej obwodnicy – terenów niezabudowanych (tereny rolne oraz część 

terenu miejskiego składowiska odpadów komunalnych) nie podlegających ochronie akustycznej – 

nie ustalono dla tego terenu dopuszczalnych poziomów hałasu.  

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny sąsiedztwa projektowanej Obwodnicy Południowej 

opracowano w oparciu o obliczenia symulacyjne wykorzystując w tym celu kompilację istniejącego 

numerycznego modelu terenu pozyskanego z zasobów CODGiK w Warszawie oraz numerycznych 

modeli zaprojektowanych dla poszczególnych wariantów trasy.  

 

Prace podzielono na trzy zasadnicze etapy: 

a) przygotowanie danych wejściowych do programu Sound Plan - obróbka mapy cyfrowej do 

programu MapInfo, w tym: podział na poszczególne warstwy - oddzielnie budynki w zależności od 

liczby kondygnacji oraz drogi w zależności od ich typu,  

b) opracowanie parametrów wejściowych terenu: 

 Geometrii układu - wzajemnego położenia źródeł i receptorów oraz wszelkich przeszkód 

znajdujących się na drodze propagacji fali akustycznej, zarówno naturalnych, jak i sztucznych 

- baza ekranów akustycznych,  

 Lokalne wprowadzenie układu wysokościowego; 

 Wprowadzenie parametrów wejściowych do programu SoundPlan, 

 Określenie parametrów receptorów i źródeł - moc akustyczną lub poziom emisji, 

charakterystykę kierunkową oraz czas oddziaływania danego źródła w zależności od pory 

dziennej i nocnej;  

 Wprowadzenie liczby pasów oraz ich szerokości oraz rodzaj nawierzchni. 

c) opracowanie bazy danych pojazdów samochodowych; 

d) opracowanie modeli akustycznych źródeł hałasu. 

 

Do wykonania Mapy Hałasu analizowanego obszaru cały obszar podzielono na kwadraty o boku 

10 metrów. Uzyskano w ten sposób siatkę punktów obliczeniowych. 

 

Obliczenia hałasu wykonywano na poziomie 4,0 m.  

 

Obliczenia poziomu równoważnego hałasu oraz poziomu hałasu w reprezentatywnych punktach 

obliczeniowych, opracowane na podstawie prognoz ruchu na rok 2016 –etap I (do ul. Popiełuszki), 

2026 –etap docelowy (do ul. Strzeleckiej) i 2036 (rok prognozy) zamieszczono w Załączniku I.b. do 

opracowania.  

 

Długości odcinków dróg poprzecznych na połączeniu z proj. trasą obwodnicy uwzględnione 

w obliczeniach oddziaływania hałasu zestawiono tabelarycznie w poniższej tabeli. 

 

Tabl. 39 Długości odcinków dróg poprzecznych na połączeniu z projektowaną trasą obwodnicy 

Lp. Nazwa odcinka drogi W1 W2 W3 

1 ul. Krapkowicka (DK45) - odc. północny 381,4 m 381,4 m 381,4 m 

2 ul. Krapkowicka (DK45) - odc. południowy 320,5 m 320,5 m 320,5 m 

3 ul. Popiełuszki (DW423) - odc. północny 484,8 m 611,0 m 258,9 m 

4 ul. Popiełuszki (DW423) - odc. południowy 1092,1 m 598,6 m 390,6 m 

6 ul. Popiełuszki (DW423) – rondo/rondo - - 390,0 m 

7 ul. Strzelecka - (DK94) - odc. wschodni 375,0 m 375,0 m 375,0 m 

8 ul. Strzelecka - (DK94) - odc. zachodni 278,5 m 278,5 m 278,5 m 
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Warianty 2 i 3 mają planowane połączenie z DW423 (ul. Popiełuszki) oraz z proj. Obwodnicą 

Wschodnią (3 odc. jednorodne ruchowo), natomiast Wariant 1 dodatkowo z projektowaną Trasą 

Gosławicką na przedłużeniu ul. Głogowskiej (4 odc. jednorodne ruchowo). 

W ramach węzła z Obwodnicą Wschodnią będzie możliwe również bezkolizyjne skomunikowanie 

planowanej rozbudowy ulicy Olimpijskiej z projektowanym układem drogowym. 

W ramach projektowanych wariantów przebiegu trasy obwodnicy nie ma połączenia 

z ul. Olimpijską, nad którą przejdzie wiaduktem w km 5+742  ÷ 5+764 (wariant 1); 6+125 ÷ 6+150 

(wariant 2); 5+395 ÷ 5+417 (wariant 3). 

 

6.3.1 Przewidywane oddziaływanie hałasu bez zabezpieczeń akustycznych 
 

Dla określenia wpływu hałasu na tereny sąsiadujące z projektowaną obwodnica wykonano 

obliczenia rozkładu klimatu akustycznego na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu a uzyskane 

obliczeniowo oddziaływania przedsięwzięcia przedstawiono graficznie na mapach w skali 1:10000 

w Zał. I.b. – Mapy hałasu (w roku planowanej realizacji etapu I (2016) - Zał. I.b.1.2, w roku 

planowanej realizacji etapu docelowego (2026) - Zał. I.b.1.4 i roku prognozy 2036 -Zał. I.b.1.6).  

 

Przeprowadzono także obliczenia dla istniejącego układu drogowego (Wariant „0”) w roku 

prognozy 2026 (Zał. I.b.1.1) oraz dla rozwiązań projektowych w roku prognozy 2036 r. wykonano 

także obliczenia oddziaływań skumulowanych (Zał. I.b.1.8).  

 

 

 

6.3.1.1 USTALENIE WPŁYWU HAŁASU NA TERENY CHRONIONE 

 

Określenie wpływu na obszary o ustalonych standardach akustycznych przeprowadzono na 

podstawie aktualnych dokumentów planistycznych i kwalifikacji organu zgodnie z art.115 POŚ 

terenów do ochrony (zamieszczonych w Załączniku II – Pisma, wykorzystując metody GIS-owe 

i oprogramowanie MapInfo. Po zwektoryzowaniu ich granic określono w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U./2012 poz.1109] następujące poziomy 

dopuszczalne: 

Tereny w sąsiedztwie projektowanej Obwodnicy Południowej: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w MPZP – MN: 

a) pora dzienna (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów mieszkaniowo-usługowych o symbolu w MPZP – MNU: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych o symbolu w MPZP –UT; ZP: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) – -. 

Tereny w sąsiedztwie istniejącego układu drogowego: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w MPZP – MN: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 
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b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, o symbolu w MPZP – 

MW, dla terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi, o symbolu 

w MPZP – MW/U, dla terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

z zielenią, o symbolu w MPZP – MW/Z dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 

i gospodarczej związanej z produkcją rolną, o symbolu w MPZP – MR/MN, oraz dla terenów 

przeznaczonych zabudowę zamieszkania zbiorowego i usługi, o symbolu w MPZP – MZ/U: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów mieszkaniowo-usługowych o symbolu w MPZP – MNU; MN/U; MNu: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów w strefie zabudowy śródmiejskiej : 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 68 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 60 dB. 

 dla terenów domów opieki społecznej o symbolu w MPZP – UZ/ZP oraz dla terenów szpitali 

o symbolu w MPZP – UZ/UK: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

o symbolu w MPZP – UO: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

 - 6
00

) - -. 

 dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych o symbolu w MPZP – ZP/U; ZP; ZPs; Z; ZD, 

US/ZP; U/Z: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - -. 

 

Na terenach, gdzie brak jest MPZP w oparciu o kwalifikację organu w trybie Art. 115 Prawa 

Ochrony Środowiska określono następujące poziomy dopuszczalne: 

Tereny w sąsiedztwie projektowanej Obwodnicy Południowej: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

Tereny w sąsiedztwie istniejącego układu drogowego: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów zabudowy mieszkaniowo-

usługowej:  
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a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenu szpitala: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 56 dB. 

 dla terenów strefie śródmiejskiej: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 68 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - 60 dB. 

 dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 61 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - -. 

 dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych: 

a) pora dzienna  (6
00

 - 22
00

) - 65 dB, 

b) pora nocna (22
00

  - 6
00

) - -. 

 

Lokalizację powyższych terenów zamieszczono na Mapach hałasu w skali 1:10000 w Tomie II: 

Część Obliczeniowa, w Załączniku I.b. oraz na Mapach zasięgów oddziaływania hałasu budowy 

Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej  w skali 1:5000 

w Załączniku Mapowym III. 

 

Uzyskane mapy były podstawą do przeprowadzenia analiz wpływu projektowanych wariantów 

trasy na klimat akustyczny.  

 

W oparciu o uzyskane zasięgi ponadnormatywnego oddziaływania hałasu określono dla 

poszczególnych wariantów trasy powierzchnię terenów o przekroczonych standardach 

akustycznych w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (Wariant „0”) – Tabl. 40 oraz 

w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy przed zastosowaniem urządzeń ochronnych – Tabl. 41.  

 

Tabl. 40 Zestawienie powierzchni obszarów narażonych na ponadnormatywny hałas 

w sąsiedztwie istniejącego układu drogowego na odc. między DK45 a ul. Popiełuszki 

(Wariant „0”). 

PORA DOBY 
WARIANT „0” 

R.2026 

PORA DZIENNA [61 dB] 11,64 ha 

PORA DZIENNA [65 dB] 9,85 ha 

PORA DZIENNA [68 dB] 14,65 ha 

PORA NOCNA [56 dB] 25,91 ha 

PORA NOCNA [60 dB] 19,92 ha 

 

Tabl. 41 Zestawienie powierzchni obszarów narażonych na ponadnormatywny hałas 

w sąsiedztwie projektowanych wariantów Obwodnicy Południowej w Opolu bez zastosowania 

urządzeń ochronnych. 

PORA DOBY 
STAN PROJEKTOWANY 

WARIANT  

1 

WARIANT  

2 

WARIANT  

3 

WARIANT  

1 

WARIANT  

2 

WARIANT  

3 

WARIANT  

1 

WARIANT  

2 

WARIANT  

3 
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R.2016 R.2026 R.2036 

PORA DZIENNA 

[61 dB] 
0 ha 0,12 ha 0,03 ha 0,05 ha 0,08 ha 0,05 ha 0,17 ha 0,09 ha 0 ha 

PORA DZIENNA 

[65 dB] 
0 ha 0,01 ha 0ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

PORA NOCNA [56 

dB] 
0 ha 0,20 ha 0,08 ha 0,04 ha 0,12 ha 0,11 ha 0,12 ha 0,13 ha 0,02 ha 

 

Wykonane obliczenia wykazały, że już w roku 2016, po realizacji etapu I obwodnicy, ochrony 

przed hałasem wymagają tereny w sąsiedztwie projektowanych rond na włączeniu 

w ul. Popiełuszki (DW423) w wariantach 2 i 3, natomiast w roku realizacji etapu docelowego 

(2026) dodatkowo w oddziaływaniu ponadnormatywnym znajdą się tereny mieszkalne 

w wariancie 1 - przy ul. Podmiejskiej, Popiełuszki i Groszowickiej, co przy wzroście ruchu w roku 

prognozy 2036 spowoduje, że najwięcej terenów narażonych na hałas będzie występowało 

w wariancie 1 a najmniej w wariancie 3.  

 

Usytuowanie sąsiadujących z trasą terenów o ustalonych standardach hałasu narażonych na jego 

ponadnormatywne oddziaływanie oraz występującej na nich zabudowy mieszkaniowej wraz 

z koncepcją zabezpieczeń zestawiono w Tabl. 42. 
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Tabl. 42 Zestawienie terenów wymagających ochrony w sąsiedztwie Obwodnicy Południowej w Opolu wraz z koncepcją zabezpieczeń. 

Lp. 

Kilometraż 

terenów 

chronionych 

Rodzaj obszaru 

(symbol w MPZP) 

Numer  

MPZP lub 

kwalif. organu 

zgodna  

z Art. 115 POŚ 

Poziomy 

dopuszcz

. 

hałasu  

dzień / 

noc 

[dB] 

Przekroczenia norm hałasu  

bez zastosowania 

 urządzeń ochronnych 

 dzień / noc 
Koncepcja  

zabezpieczeń 

Przekroczenia  

norm hałasu  

po zastosowaniu  

urządzeń 

ochronnych 

Uwagi / wskazania 

działań etapowych 

2016 r. 2026 r. 2036 r. 

CZĘŚĆ WSPÓLNA (WARIANTY 1, 2 ,3) 

STRONA  LEWA 

1 

0+000 

÷ 
0+120 

6MNU - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami  ( z istn. zabudową 

 – ul. Krapkowicka 61, 61a) 

NR XXXIII/343/08  

w spr. uchwalenia 

mpzp w rejonie 
Wójtowej Wsi  

w Opolu (B32). 

65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – 

Teren chroniony  

ekranami  E4/1-3, E5/1-

3 i E6/1-3 

projektowanymi  

w zakresie Obwodnicy 
Piastowskiej 

STRONA  PRAWA 

2 

0+000 

÷ 
0+060 

7MNU - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami  ( z istn. zabudową  
– ul. Krapkowicka 63, 65) 

NR XXXIII/343/08  

 w spr. uchwalenia 
mpzp w rejonie 

Wójtowej Wsi  

w Opolu (B32). 

65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – 

Teren chroniony  

ekranami  E1/1-3, E2/1-

3 i E3/1-3 

projektowanymi  

w zakresie Obwodnicy 

Piastowskiej  

Wymagane, bez zmiany 

parametrów długości i 

wysokości, 

dostosowanie ekranu 

E3/1-3  

do aktualnej lokalizacji 
pd-wsch. wylotu ronda  

WARIANT 1 

STRONA  LEWA 

3 

2+235 

÷ 
2+260 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ( z istn. zabudową  

– ul. Podmiejska 35-38) kwalifikacja 
wg Art. 115 POŚ 

61/56 NIE/NIE TAK/TAK TAK/TAK 
Ekran nr 

 E1/1 
BRAK – 

4 

2+498 

÷ 

2+535 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ( z istn. zabudową  

– ul. Podmiejska 52,53, 55) 

61/56 NIE/NIE TAK/TAK TAK/TAK 
Ekran nr 

 E1/1 
BRAK – 
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5 

2+720 

÷ 
2+763 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ( z istn. zabudową  

– ul. Popiełuszki 120) 

61/56 NIE/NIE NIE/NIE TAK/TAK 
Ekran nr 

 E2/1 
BRAK 

Realizacja  

po potwierdzeniu  

 w analizie 

porealizacyjnej 

lub pomiarach 

okresowych
1)

 

6 

5+140 

÷ 

5+240 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ( z istn. zabudową  

– ul. Groszowicka 66, bn) 

61/56 – NIE/NIE TAK/TAK 
Ekran nr 

 E3/1 
BRAK 

Realizacja ekranu 

po potwierdzeniu  

 w analizie 

porealizacyjnej 

lub pomiarach 

okresowych
1)

 

7 

5+240 

÷ 
5+600 

MNu -tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej  

( z istn. zabudową – ul. Łukaszewicza 

1-25a) 

NR XXV/269/00  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenów 

górniczego  
budownictwa miszk. 

Dzielnicy Grudzice-

Południe. w Opolu  

(B8) 

65/56 – NIE/NIE NIE/NIE – –  

8 

5+945 

÷ 
6+185 

1ZP – zieleń urządzona 

NR XXIX/436/12  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenów w rej. 
ul. Olimpijskiej  

w Opolu (B49) 

65/- – NIE/NIE NIE/NIE – – – 

STRONA  PRAWA 

7 

2+700 

÷ 

2+785 

MN/U- tereny zabudowy 

mieszkaniowej z usługami  

( z istn. zabudową – ul. Popiełuszki 

100, 104b, 106b) 

NR XXX/429/00  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenu 

górniczego  

Groszowice III w 

Opolu wraz z 
obrzeżem (B9) 

65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

8 

2+800 

÷ 
2+820 

Tereny zabudowy wielorodzinnej  

( z istn. zabudową – ul. Popiełuszki 

55, 57) 

kwalifikacja 

wg Art. 115 POŚ 
65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

9 

5+440 

÷ 
6+040 

1UT, 2UT - tereny przeznaczone  

na usługi turystyki 

NR XXIX/436/12  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenów w rej. 

ul. Olimpijskiej  
w Opolu (B49) 

65/- – NIE/NIE NIE/NIE – –  

WARIANT 2 
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STRONA  LEWA 

10 

3+480 

÷ 

3+660 

1Z/MN–  tereny zieleni wraz  

z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną (bez zabudowy) 

NR XI/105/07  

 w spr. uchwalenia 
mpzp  Groszowice 

Metalchemw Opolu 

(B27) 

65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

11 

3+950 

÷ 
4+125 

1MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

( z istn. zabudową – ul. Popiełuszki 

56-62, ul. Wawrzyńca Świerzego 42-

60 ) 

NR XI/105/07  

 w spr. uchwalenia 
mpzp  Groszowice 

Metalchemw Opolu 

(B27) 

61/56 TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK 

Ekrany 

nr E1/2,  

nr E2/Ł2, 

nr E4Ł/2 

BRAK Oddziaływania łącznicy 

12 

3+950 

÷ 

4+125 

1MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej  

(ul. Popiełuszki 64-70a) 

65/56 TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK 
Ekran 

nr E3Ł/2 
BRAK Oddziaływania  łącznicy 

13 

6+340 

÷ 
6+580 

1ZP – zieleń urządzona 

NR XXIX/436/12  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenów w rej. 
ul. Olimpijskiej  

w Opolu (B49) 

65/- – NIE/NIE NIE/NIE – – – 

STRONA  PRAWA 

14 

3+500 

÷ 
3+720 

1Z/MN, 2Z/MN–  tereny zieleni 

wraz z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną (bez zabudowy) 

NR XI/105/07  
 w spr. uchwalenia 

mpzp  Groszowice 
Metalchemw 

Opolu (B27) 

65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

15 

3+720 

÷ 
3+900 

7MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

(bez zabudowy) 

61/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – –  

15 

3+720 

÷ 
3+900 

2MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

(ul. Popiełuszki 50, 52) 

61/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

16 

5+810 

÷ 
6+430 

1UT, 2UT - tereny przeznaczone  

na usługi turystyki 

NR XXIX/436/12  

 w spr. uchwalenia 
mpzp terenów w 

rej. ul. 

Olimpijskiej  
w Opolu (B49) 

65/- NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

WARIANT 3 

STRONA  LEWA 

17 

2+980 

÷ 
3+060 

MN/U- tereny zabudowy 

mieszkaniowej z usługami  

( z istn. zabudową – ul. Popiełuszki 

84, 86, 88;   

NR XXX/429/00  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenu 
górniczego  

65/56 NIE/TAK NIE/TAK NIE/TAK 

Ekran  

nr E4Ł/3 

nr E5Ł/3 

BRAK Oddziaływania  łącznicy 
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1) 
wystąpienie przekroczeń będzie sprawdzane zarówno w analizie porealizacyjnej, jak również zgodnie z §3 pkt.1a) rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem .[Dz. U./2011 nr 140, poz. 824]  

w ramach pomiarów okresowych wymaganych co 5 lat.   

przewidziane wyburzenie budynków  

Popiełuszki 74, 76 oraz ul. Mała 

3,6,8) 

Groszowice III w 
Opolu wraz z 

obrzeżem (B9) 

nr E6Ł/3 

18 

6+340 

÷ 
6+580 

1ZP – zieleń urządzona 

NR XXIX/436/12  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenów w 
rej. ul. 

Olimpijskiej  

w Opolu (B49) 

65/- – NIE/NIE NIE/NIE – – – 

STRONA  PRAWA 

19 

3+050 

÷ 
3+200 

MN- tereny zabudowy 

mieszkaniowej niskiej z usługami  

( z istn. zabudową – ul. Popiełuszki 

76, 78, ul. Kasperka 3, 5) 

NR XXX/429/00  

 w spr. uchwalenia 
mpzp terenu 

górniczego  

Groszowice III w 
Opolu wraz z 

obrzeżem (B9) 

65/56 NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 

20 

3+050 

÷ 

3+300 

1MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej  

(ul. Popiełuszki 64-70a) NR XI/105/07  
 w spr. uchwalenia 

mpzp  Groszowice 
Metalchemw 

Opolu (B27) 

65/56 TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK 
Ekrany 

nr E3Ł/3 
BRAK Oddziaływania  łącznicy 

21 

3+050 

÷ 
3+300 

1MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

( z istn. zabudową – ul. Popiełuszki 

56-62, ul. Wawrzyńca Świerzego 42-

60 ) 

61/56 TAK/TAK TAK/TAK NIE/NIE 

- Ekrany 

nr E1/3,  

nr E2Ł/3 

BRAK Oddziaływania  łącznicy 

22 

5+600 

÷ 
5+840 

1UT, 2UT - tereny przeznaczone  

na usługi turystyki 

NR XXIX/436/12  
 w spr. uchwalenia 

mpzp terenów w 

rej. ul. 
Olimpijskiej  

w Opolu (B49) 

65/- NIE/NIE NIE/NIE NIE/NIE – – – 
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6.3.1.2 DOBÓR URZĄDZEŃ OCHRONY PRZED HAŁASEM 

 

Z uwagi na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach 

chronionych w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia stwierdzono konieczność zastosowania 

zabezpieczeń przeciwdźwiękowych w postaci ekranów akustycznych, których lokalizację 

przedstawiono na Mapach hałasu w skali 1:10000 – po zastosowaniu urządzeń ochronnych oraz na 

Mapach zasięgów oddziaływania hałasu i zestawiono w Tabl. 43. 

 

Tabl. 43 Zestawienie lokalizacji i parametrów projektowanych ekranów akustycznych 

w sąsiedztwie wariantów Obwodnicy Południowej w Opolu.  

W
a

ri
a

n
t 

Numer  

ekranu 

Kilometraż 

Strona 

drogi 
Droga 

Długość 

ekranu 

[m] 

Wysokość 

ekranu 

[m] 

Geometria 

ekranu 
Uwagi 

od km do km 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W
A

R
IA

N
T

 1
 

WARIANT 1 

E1/1 2+226 0+062 Lewa 
Trasa główna-

Łącznica Pn 
371,0 4,0 Prosty  

E2/1 2+716 2+764 Lewa 
Obwodnica 

Południowa 
48,0 4,0 Prosty  

E3/1 5+097 5+277 Lewa 
Obwodnica 

Południowa 
180,0 4,0 Prosty ) 

W
A

R
IA

N
T

  
2

 

WARIANT 2 

E1/2 9+630,5 9+644 Prawa ul. Popiełuszki 13,5 4,0 Prosty Kombinowany1, 2) 

E2Ł/2 0+538 9+626 Prawa 
Łącznica-

rondo   
84,0 4,0 Prosty Kombinowany1, 2) 

E3Ł/2 0+576 9+532 Lewa 
Łącznica-

rondo   
59,0 5,0 Prosty Kombinowany1, 2) 

E4Ł/2 0+390 0+490 Prawa 
Łącznica 

rondo-trasa gł. 
91,0 4,0 Prosty 

Na długość wpływ ma 

usytuowanie na łuku 

W
A

R
IA

N
T

 3
 

WARIANT 3 

E1/3 9+630,5 9+644 Prawa ul. Popiełuszki 13,5 4,0 Prosty Kombinowany1, 2) 

E2Ł/3 0+410 9+626 Prawa 
Łącznica Pd 

rondo-trasa gł. 
84,0 4,0 Prosty Kombinowany1, 2) 

E3Ł/3 0+447 9+532 Lewa 
Łącznica Pd 

rondo-trasa gł 
59,0 5,0 Prosty Kombinowany1, 2) 

E4Ł/3 9+210 0+035 Lewa 
rondo Pn - 

Łącznica  
51,0 4,0 Prosty 

Kombinowany1, 2) 

Na długość wpływ ma 

usytuowanie na łuku 

E5Ł/3 0+224 0+248 Prawa 
rondo Pn - 

Łącznica  
24,0 4,0 Prosty  

E6Ł/3 0+158 0+220 Prawa 
Łącznica Pn  

-trasa gł 
62,0 4,0 Prosty  

1) Dolny element do wysokości 1,5 m z panelu nieprzeźroczystego, pochłaniającego, powyżej panel 

przeźroczysty.   
2) Na elementach przeźroczystych ekranów należy zastosować pionowe paski o szerokości 2 cm w odległości 

10 cm od siebie w celu zabezpieczenia przed zderzeniami z ptactwem.   

 

Kryterium konieczności dotrzymania na granicy terenów o określonych standardach akustycznych 

dopuszczalnych poziomów dźwięku, decydowało o doborze ich parametrów geometrycznych. Ze 

względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w sąsiedztwie budynków w bliskiej 

odległości od krawędzi drogi nowo budowane ekrany powinny charakteryzować się 
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jednoliczbowym wskaźnikiem oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (DLR  

24 dB) mieszczącym je w klasie izolacyjności od dźwięków powietrznych B3 oraz właściwościami 

pochłaniającymi, dla których jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku powinien 

zawierać się w klasie A4 (DLα  11 dB). Parametry te odnoszą się do całej konstrukcji ekranu 

akustycznego.  

 

Skuteczność urządzeń ochronnych ustalono z uwzględnieniem żywotności realizowanych 

urządzeń – czyli dla oddziaływań w roku prognozy 2036. 

 

W wyniku analizy zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu po zastosowaniu środków 

ochrony przed hałasem określono ponownie powierzchnię terenów o przekroczonych standardach 

akustycznych – Tabl. 44. 

 

Tabl. 44 Zestawienie powierzchni obszarów chronionych przed hałasem w sąsiedztwie 

wariantów Obwodnicy Południowej w Opolu – rok 2016, 2026 i 2036 po zastosowaniu 

urządzeń ochronnych. 

PORA DOBY 
ETAP I  

r. 2016 

ETAP DOCELOWY  

r. 2026 

ETAP DOCELOWY  

r. 2036 

 K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 

PORA DZIENNA [61 dB] – 0,01 ha – – 0,01 ha – – 0,01 ha – 

PORA DZIENNA [65 dB] – – – – – – – – – 

PORA NOCNA [56 dB] – 0,05 ha 0,02 ha – 0,02 ha 0,01 ha – 0,02 ha – 

 

Jak to przedstawiono w Tabl. 44 po realizacji proponowanych ekranów przy nowoprojektowanym 

odcinku trasy dotrzymane dopuszczalne standardy hałasu będą miały tereny w wariancie 1 zaś 

w wariantach 2 i 3 w ponadnormatywnym oddziaływaniu pozostaną minimalne powierzchnie 

terenów w bezpośrednim sąsiedztwie rond. 

 

6.3.2 Wnioski i zalecenia 
 

Uwzględniając uwarunkowania związane z oddziaływaniem hałasu, realizacja przedsięwzięcia 

będzie wymagała spełnienia następujących szczegółowych warunków: 

 prowadzenie prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze dziennej 

(6
00

–22
00

), 

 prace w sąsiedztwie budynków w pasie do 30 m od drogi należy wykonywać przy użyciu 

walców statycznych, 

 lokalizacja baz zapleczy technicznych i magazynów materiałów budowlanych powinna 

znajdować się w dalszej odległości od zabudowań mieszkalnych, 

należy zastosować dostępne środki techniczne dla ochrony terenów o ustalonych standardach (Tabl. 

43 Tabl. 41) klasy B ze względu na jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej od 

dźwięków powietrznych i klasy A ze względu jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania 

dźwięku. 
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6.4 ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT 

 

Oddziaływanie na klimat lokalny rozpocznie się w momencie przystąpienia do prac budowlanych 

i stopniowo będzie narastać aż do ukończenia prac budowlanych. Poziom oddziaływania osiągnięty 

w momencie ukończenia prac budowlanych będzie utrzymany podczas eksploatacji projektowanej 

drogi. Oddziaływanie to jednak nie będzie znaczące i nie wpłynie istotnie na pozostałe elementy 

środowiska przyrodniczego oraz ich funkcjonowanie. 

 

Budowa nasypów drogowych oraz konstrukcja drogi w wkopach może wpłynąć na lokalne zmiany 

warunków klimatycznych obejmujących bezpośrednie sąsiedztwo drogi. Wiąże się to głównie 

z różnicami w nasłonecznieniu zboczy tworzonych sztucznie form terenu, takich jak wkopy czy 

nasypy. Stoki bądź zbocza o ekspozycji południowej otrzymywać będą nieco więcej 

promieniowania, co będzie skutkować lokalnie podwyższoną temperaturą przy podłożu oraz 

w płytszych warstwach gruntu. Powierzchnie eksponowane w kierunkach północnych ze względu 

na niższy bilans promieniowania będą wskazywać niższe wartości termiczne przy gruncie 

i w płytkich warstwach gruntu. Ponadto ekspozycja północna będzie sprzyjać lokalnemu 

utrzymywaniu się osadów atmosferycznych takich jak szron czy rosa. Położone na północ od 

nasypów pasy terenu o szerokości nieprzekraczającej kilka metrów i zależnej od pory roku będą 

charakteryzować się większym zacienieniem, co wpłynie na lokalny spadek temperatury w ciągu 

dnia.  

 

Wydłużone formy terenu, jakimi niewątpliwie są nasypy mogą powodować lokalne zmiany 

prędkości wiatru. W przypadku budowy dróg, gdzie nasypy nie przekraczają kilku metrów, zmiany 

te są praktycznie niezauważalne w szerszym zakresie.  

 

W przypadku wiatrów o kierunku poprzecznym do tworzonej przeszkody tworzą się lokalne strefy 

o niższej prędkości wiatru po stronie zawietrznej nasypu. biorąc pod uwagę wspomniany wyżej 

fakt, że strefy te w praktyce nie przekraczają szerokości kilku metrów.  

 

W przypadku pory zimowej z opadami śniegu, mogą się w tej części tworzyć strefy 

o zróżnicowanej grubości pokrywy śnieżnej: mniejszej po stronie zawietrznej – śnieg jest 

wywiewany przez powstające po tej stronie podciśnienie, oraz większe po stronie dowietrznej – 

zaspy tworzone przed przeszkodą w postaci nasypu.  

 

Lokalnie, przeszkody o przebiegu liniowym mogą powodować zmiany kierunku wiatru przy 

powierzchni ziemi. Zmiany te są niewielkie i nie mają istotnego znaczenia w lokalnym klimacie.  

 

Budowa obiektów inżynierskich o niwelecie wyniesionej ponad powierzchnię terenu może 

powodować szybsze oddawanie ciepła w okresach nocnych, co skutkuje osadzaniem rosy bądź 

szronu na powierzchni obiektu. Zjawisko takie, zwłaszcza w warunkach wzmożonej wilgotności 

powietrza (obiekty mostowe nad dolinami dużych rzek) może być przyczyną śliskości nawierzchni 

i stwarzać zagrożenie w ruchu pojazdów.  

 

Nawierzchnia utwardzona bitumicznie różni się zdolnością odbijania promieniowania słonecznego 

od naturalnego pokrycia terenu w postaci roślinności istniejącej obecnie na analizowanym terenie. 

Ciemne powierzchnie jezdni pochłaniają więcej promieniowania, przez co szybciej i silniej 

nagrzewają się w ciągu dnia. Wykazują zatem dodatni bilans promieniowania względem obszarów 

otaczających. Powolne oddawanie ciepła podczas godzin nocnych wpływa również dodatnio na 

bilans energetyczny tego obszaru. Lokalnie może to skutkować powstaniem swoistej wyspy ciepła 
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z nieco wyższymi średnimi temperaturami. Zasięg tego oddziaływania jest jednak ograniczony do 

najbliższego sąsiedztwa analizowanych obiektów drogowych.  

 

Skutki lokalnych zaburzeń warunków klimatycznych w postaci wzmożonego tworzenia się osadów 

atmosferycznych (rosa, szron) czy też powstawania zasp śnieżnych mogą oddziaływać na 

bezpieczeństwo ruchu. Standardowe procedury stosowane przy normalnym utrzymaniu dróg 

(głównie utrzymanie zimowe) skutecznie rozwiążą ten problem. 

 

Materiały opracowano na podstawie dokumentów, sygnowanych przez Ministerstwo Środowiska 

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030”, rozdział 3.3.8 Transport oraz  „Prognoza oddziaływania na 

środowisko dla projektu strategicznego adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. 

 

Sektor transportu jest szczególnie wrażliwy na kilka elementów klimatu, zwłaszcza na silne wiatry, 

ulewy, podtopienia i osuwiska, opady śniegu i zjawiska lodowe, burze, niską i wysoką temperaturę 

oraz brak widoczności (mgła, smog). Transport drogowy ze względu na przestrzenny charakter jest 

szczególnie wrażliwy na zmieniające się zjawiska klimatyczne. Silne wiatry powodujące m.in. 

tarasowanie dróg i zniszczenia infrastruktury drogowej i pojazdów mogą się w przyszłych latach 

nasilać. Analogiczne zmiany będzie można zaobserwować w przypadku gwałtownych opadów 

zarówno deszczu, jak i śniegu, których występowanie zaburza płynność transportu. Problemy 

związane z nasilającym się występowaniem wysokich temperatur również oddziałują negatywnie 

zarówno na pojazdy jak i na elementy infrastruktury drogowej. Szczególnie uciążliwe są dla nich 

długotrwałe upały. W związku z częstszym występowaniem temperatur bliskich zeru w porze 

zimowej, nasilać się będzie występowanie mgły, która poprzez ograniczanie widoczności wpłynie 

negatywnie na transport drogowy, a wielokrotne przechodzenie przez punkt 0oC przy braku 

pokrywy śnieżnej powoduje szybką degradację stanu nawierzchni (za: „Strategiczny plan 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 

do roku 2030”, rozdział 3.3.8 Transport).  

 

Unijna polityka rozwoju transportu, rozwijana zgodnie z przyjętą w 2011 r. Białą księgą zakłada 

w perspektywie 2050 roku rozwój sektora transportu i wspieranie mobilności przy jednoczesnym 

osiągnięciu celu obniżenia emisji o 60%. Ma się to odbywać przez poprawę efektywności 

energetycznej pojazdów we wszystkich rodzajach transportu, optymalizację działań logistycznych 

i bardziej wydajne wykorzystanie transportu i infrastruktury dzięki lepszy systemom zarządzania 

i informacji. Rozwijana ma być sieć transportu multimodalnego (integracja różnych systemów 

transportowych). W większości innych dokumentów dotyczących transportu, w tym polskich 

polskiej Transportowej Państwa na lata 2006–2025 omawia się wpływ transportu na klimat, 

a w mniejszym stopniu problem odwrotny. Oddziaływania chwilowych i długotrwałych stanów 

atmosfery na transport jest jednak istotne i zostało uwzględnione w Strategii Rozwoju Transportu 

do roku 2020. Przedstawiono je także dokładnie w dokumencie SPA 2020. Dotyczą one 

wszystkich rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego odbywającego się na lądzie, wodzie 

i w powietrzu. W skali kraju można zauważyć zróżnicowanie przestrzenne poszczególnych 

problemów, zarówno z uwagi na cechy infrastruktury, jak i występowanie zagrożeń pogodowych.  

 

Przy ocenie celu nr 3 Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu przyjęto kierunek działań 

3.1. - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu [za: 

„Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu strategicznego adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, rozdział 

2.1.5]: 
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a) działanie 3.1.1 - Wypracowanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany 

klimatu jest dobrym sposobem na polepszenie bezpieczeństwa infrastruktury, wymaga jednak 

sukcesywnej, długofalowej zmiany odpowiednich aktów prawnych, w tym Prawa budowlanego 

i odpowiednich rozporządzeń (także norm). Będzie to działanie ograniczające ryzyko – działanie 

priorytetowe - W perspektywie zmian klimatu przedstawionych w SPA 2020 (projekt KLIMADA) 

tworzona infrastruktura powinna być odporna na działania ekstremalnych zdarzeń pogodowych, 

a w mniejszym stopniu na globalny wzrost temperatury, co zresztą z uwagi na ograniczony czas 

funkcjonowania większości instalacji nie ma tak istotnego znaczenia. Wśród infrastruktury 

narażonej na procesy pogodowe (i w konsekwencji hydrologiczne) są mosty i drogi różnych 

kategorii. Zadanie wymaga znacznych środków finansowych, jasnych wytycznych projektowych 

i kontroli wykonania. Konieczna jest modernizacja istniejącej infrastruktury, także w zakresie 

organizacyjnym. W kontekście zakładanych scenariuszy działanie jest całkowicie uzasadnione 

i przyczyni się do ograniczenia potencjalnych strat wywołanych zjawiskami pogodowymi, 

b) działanie 3.1.2 - Monitoring prowadzony w SPA 2020 jest obowiązkiem instytucji 

odpowiedzialnych za transport w Polsce. Dla poprawy stanu obecnego monitoring należy 

usprawnić, a jego wyniki upublicznić. Bez tych warunków zakładane działanie może nie spełnić 

zakładanych oczekiwań. 

 

W przypadku analizowanej inwestycji, w każdym wariancie, droga wraz z obiektami inżynierskimi 

i wyposażeniem zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniającymi 

również działające siły natury oraz stany ekstremalne z określonym prawdopodobieństwem 

wystąpienia. 

 

Parametry obiektów inżynierskich uwzględniają możliwość występowania wezbrań rzeki w czasie 

powodzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi kategorii GP parametry obiektów 

inżynierskich uwzględniają wielkość wody 200-letniej (0,3% najwyższej wody maksymalnej – 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi w okresie 200-letnim). 

Parametry obiektów mostowych (wysokość, rozpiętość przęseł) będą uwzględniać specyfikę rzeki 

Odry z punktu widzenia wystąpienia powodzi. 

 

Zgodnie z uzyskanymi warunkami z RZGW Wrocław Obwodnicę Południową w wariacie I i III 

w zakresie czaszy polderu, nad obwałowaniem i międzywałem Odry należy poprowadzić 

w estakadzie wzniesionej o ok. 2 m ponad istniejące obwałowanie Odry. Natomiast w zakresie 

czaszy polderu Opole trasa Obwodnicy w wariancie II może zostać wykonana w nasypie, 

z uwzględnieniem w nim obiektów inżynierskich dla zachowania funkcji przepływowej polderu. 

Nasyp ten należy zaprojektować w szczególności z zapewnieniem ich stateczności w okresie 

kilkudniowego zalania polderu wodami powodziowymi. 

 

Na działanie wiatru narażone są w głównej mierze elementy wyposażenia dróg i mostów, tj. znaki 

drogowe, ekrany akustyczne, ogrodzenie, słupy oświetlenia itp., niemniej jednak w polskim 

klimacie występowanie huraganów jest niezwykle rzadkie.  

Powstałe uszkodzenia na wskutek działania huraganu w zakresie pasa drogowego, po ustaniu 

żywiołu będą na bieżąco usuwane przez Zarządcę drogi. 

 

6.5 ZAGROŻENIE STOSUNKÓW WODNYCH 

 

FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

W czasie wykonywania prac budowlanych, zmiana i przekształcenie powierzchni terenu może 

powodować okresowe zmiany stosunków wodnych – okresowe zmiany w drenażu wód gruntowych 
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oraz zmiany spływu powierzchniowego. Innym rodzajem okresowego oddziaływania na stosunki 

wodne może być zmiana poziomu wód gruntowych związana z kompakcją gruntu lub wykopami 

drogowymi.  

 

Kompakcja jest spowodowana zarówno powstaniem nasypów drogowych, jak również poruszaniem 

się ciężkiego sprzętu budowlanego.  

 

Oddziaływania te będą znaczące w czasie wykonywania prac ziemnych, lecz realizowane na krótkich 

odcinkach okresowe i po wykonaniu prac ziemnych przemijające. Wszelkie prace związane z budową 

obwodnicy stwarzają także zagrożenie dla jakości wód, co może być spowodowane: 

 Zamulaniem wskutek erozji gruntu podczas budowy drogi (zniszczenia erozyjne występują 

najczęściej na skarpach nasypów, wykopów i w rowach oraz w ich otoczeniu), 

 Wypłukiwaniem zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy dróg oraz materiałami 

z rozbiórki, 

 Przedostawaniem się produktów naftowych z maszyn pracujących, urządzeń budowlanych 

i pojazdów, 

 Odprowadzaniem do wód bez oczyszczania ścieków bytowych i technologicznych z baz 

budowy drogi. 

 

Obniżenia zwierciadła wód gruntowych będą miały charakter okresowy. Związane będą 

z ewentualnymi wykopami lub wymianą gruntu. Wzmocnienia podłoża i skarp nasypów drogowych 

powinny być prowadzone taką metodą, aby nie spowodować wahań wód gruntowych. 

 

Budowa obiektów mostowych nad ciekami nie będzie stanowiła przeszkody dla spływów wód ze 

zlewni cieków oraz nie będzie powodowała zatrzymania spływu wód korytem. Na obecnym etapie 

projektowania nie można określić dokładnie rozpiętości przęseł, rozstawu podpór. Zaleca się 

sporządzenie Projektu Budowlanego i wykonawczego w zakresie przekroczenia cieków w sposób 

bezpieczny dla środowiska. Przy konieczności zastosowania umocnień brzegu rzeki w obrębie mostu, 

umocnienia należy wykonać z materiałów naturalnych, nie naruszać w istotny sposób koryta i skarp 

oraz umocnić je wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji inwestycji. Należy przy 

tym unikać zanieczyszczenia i zamulania wód powierzchniowych. 

 

Budowa przepustów drogowych nie wpłynie niekorzystnie na przepływ wód w małych potokach 

i rowach melioracyjnych. 

 

Dla przeprowadzenia inwestycji nie przewiduje się regulacji jakichkolwiek cieków. 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

 

Na trasie całego analizowanego odcinka drogowego występują cieki o korycie naturalnym lub 

przekształconym. Prace związane z przejściem przez poszczególne cieki, polegające na budowie 

przepustów i mostów oraz umocnienia koryt, wynikające z prac projektowych na kolejnych etapach, 

wymagać będą uzgodnień z Administratorem cieków, kończących się uzyskaniem pozwoleń 

wodnoprawnych na etapie Projektu Budowlanego.  

 

W celu zabezpieczenie swobodnego przepływu wód w ciekach niezbędne jest wykonanie urządzeń 

mostowych na rzekach. Małe potoki i rowy melioracyjne należy ująć w przepusty drogowe. 

 

W celu zachowania funkcji biocenotycznych dolin cieków, należy Projekt Budowlany opracować 

w taki sposób, aby jak w jak najmniejszym stopniu ingerował w naturalne układy biocenotyczne. 
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Ewentualne umocnienie koryt należy poprzedzić badaniami hydrologicznymi, które ocenią 

wykonalność takiego rozwiązania.  

 

Prawidłowe wykonanie budowy mostu, przepustów wyeliminuje zaburzenia stosunków wodnych na 

etapie eksploatacji, które mogłyby spowodować niekorzystne zmiany w otoczeniu drogi. 

Niekontrolowane zmiany w postaci nagłych przypływów i odpływów, a także wysięków, stagnacji 

wody lub przesuszenia terenu nie będą występować. 

6.6 ZAGROŻENIE JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 

FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

 

Na etapie budowy mogą występować zagrożenia bezpośrednie przy prowadzeniu robót 

budowlanych w rejonie cieków, które będą kolidować z trasą projektowanych wariantów jak 

np. zamulenie, wypłukiwanie zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy czy emisja 

ścieków z baz. Trasa przekracza cieki powierzchniowe w wariancie 1: staw, rów i rzekę Odrę 

(3 cieki), w wariancie 2: staw, dwa razy rów, rzekę Odrę i rzekę Malinę (5 cieków), w wariancie 3: 

staw, rów, rzekę Odrę, „Groszkowickie Skały” i rzekę Malinę (5 cieków). Z punktu widzenia 

zagrożenia bezpośredniego zagrożenie cieków powierzchniowych jest potencjalnie większe przy 

realizacji wariantów 2 i 3. 

 

Dla zabezpieczenia wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami z baz itd. 

wymagane będzie uwzględnienie następujących rozwiązań: 

 Ujęcie ścieków sanitarnych z baz do tymczasowych zbiorników bezodpływowych 

i wywożeniem ścieków do oczyszczalni ścieków komunalnych, 

 Ujęcie wód deszczowych i gruntowych z odwodnienia wykopów i ich mechaniczne 

podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itd.), a następnie wprowadzenie tych wód do 

cieków powierzchniowych w obrębie obwodnicy. 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

 

Na etapie eksploatacji wpływ na wody powierzchniowe zaznacza się poprzez emisję ścieków 

z powierzchni szczelnych projektowanej budowy obwodnicy i możliwość zanieczyszczenia cieków 

w wyniku stałej eksploatacji drogi i odprowadzenia do cieków zanieczyszczonych spływów 

powierzchniowych, a także poprzez awaryjny wyciek substancji niebezpiecznych przewożonych 

samochodami, poruszającymi się po planowanej drodze. 

 

Ilość przekraczanych cieków powierzchniowych dla poszczególnych wariantów planowanego 

przedsięwzięcia przedstawiono w Tabl. 45.  

 

Tabl. 45 Ilość przekraczanych cieków powierzchniowych dla poszczególnych wariantów 

planowanego przedsięwzięcia 

Wariant budowy obwodnicy południowej Ilość przekraczanych cieków/długość 

przekroczenia [m] 

Wariant 1  3/250 

Wariant 2 5/250 

Wariant 3 5/450 

 

Dla wykonania oceny wariantów wykonano obliczenia stężeń zawiesin w ściekach emitowanych 

z analizowanego odcinka drogi przy założeniu prognozowanego natężenia ruchu w 2026 roku.  
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Dla projektowanej obwodnicy zastosowano wartości stężeń zawiesin ogólnych jak dla terenów 

zabudowanych z uwagi na prognozy na rok 2026 i analizę „Studium…”  

 

Obliczenia wykonywano na podstawie formuł obliczeniowych, zawartych w normie PN-S-02204 

Odwodnienie Dróg i Załączniku nr 5 Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań 

środowiskowych dla dróg krajowych w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych.  

 

Cytowana normowa metoda obliczeniowa może prowadzić w niektórych przypadkach do zawyżenia 

prognoz stężeń zawiesin w spływach  nieczyszczonych, co obserwuje się w prowadzonych pomiarach 

bezpośrednich. (Podręcznik dobrych praktyk, GDDKiA).  

 

Stężenia zawiesin ogólnych wyznaczono w spływach nieoczyszczonych dla drogi czteropasowej 

zgodnie z PN-S-02204. Przyjęto wg tabeli 3.1. Załącznika nr 5 Podręcznik dobrych praktyk 

wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych w odniesieniu do wód 

powierzchniowych i podziemnych (GDDKiA) z zastosowaniem interpolacji liniowej dla pośrednich 

wartości natężenia ruchu i roztopowych dobrze rozpuszczonych węglowodorów ropopochodnych. 

Nieznane jest także rozpoznanie warunków ich migracji w środowisku. Prowadzone badania 

zawartości substancji ropopochodnych [GDDKiA, 2005] wykazały, że ich zawartość w spływach 

opadowych nie przekraczała wartości dopuszczalnej (15 mg/l).  

 

W Tabl. 46 zamieszczono porównanie stężeń zanieczyszczeń w spływach opadowych 

z projektowanej drogi według wariantów 1,2, 3, dla prognozy ruchu dla 2026 roku. 

 

Tabl. 46 Stężenia w ściekach emitowanych z powierzchni zanieczyszczonych  

Odcinek drogowy  2026 rok   

Zawiesiny ogólne  

[mg /dm
3
] 

Stopień redukcji zanieczyszczeń przed ich 

odprowadzeniem do odbiorników [%] 

Wariant 1 

Odcinek I 280,2 87 

Odcinek II  301,54 88 

Odcinek III 306,2 88 

Odcinek IV 289,4 87 

Wariant 2 

Odcinek I 280,2 87 

Odcinek II  301,54 88 

Odcinek III 306,2 88 

Wariant 3 

Odcinek I 280,2 87 

Odcinek II  301,54 88 

Odcinek III 306,2 88 

 

Zaproponowano system odprowadzenia wód opadowych z projektowanego odcinka drogowego 

z zastosowaniem systemu odwodnienia, na który składać się będą: odcinki kanalizacji deszczowej 

oraz osadniki.  
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Dla osadników skuteczność oczyszczania przy systematycznej i właściwej eksploatacji dla zawiesin 

i substancji ropopochodnych kształtuje się na poziomie od 60%-80%. Prognozowany stopień 

redukcji zanieczyszczeń dla projektowanej budowy obwodnicy w zależności od odcinka (rok 2026) 

wynosi 63-67%.  

 

Prognozowane stężenie zawiesin po oczyszczeniu: 

 

So = E1×Szo 

So = (1-0,6)×306,2 = 49 m g/m
3 

gdzie: 

Szo =306,2mg/m
3 

E1=(1-0,6) – efekt oczyszczenia w osadniku. 

 

Przewiduje się, że przy zaproponowanym sposobie odwodnienia i oczyszczania wód opadowych 

w osadnikach przed odprowadzeniem do odbiornika spełnione zostaną warunki Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego [Dz.U. nr 137, poz.984 ze zmianami] tak, aby na odpływie zawartość 

zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l i 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

 

Przewiduje się na podstawie przeprowadzonej analizy i obliczeń, że zaproponowany sposób 

odwodnienia trasy przy zastosowaniu rozwiązań chroniących wody powierzchniowe będzie w pełni 

gwarantować ochronę środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych i podziemnych). 

 

Zawiesiny, zawarte w ściekach zostaną usunięte poprzez zastosowanie urządzeń do oczyszczania 

substancji mechanicznych (osadniki, zbiorniki retencyjne), zgodnie z warunkami podanymi przez 

administratorów cieków. W przypadku konieczności zastosowania urządzeń do separacji 

ropopochodnych zostaną zastosowanie dodatkowo separatory lub urządzenia zintegrowane do 

oczyszczania zawiesiny i substancji ropopochodnych. Dokładny system oczyszczania ścieków, 

ilość i rodzaj instalacji, niezbędnych do oczyszczania ścieków będzie podany na etapie projektu 

budowlanego, po uzgodnieniu z administratorami odbiorników oczyszczonych ścieków.  

 

6.7 ZAGROŻENIE WÓD PODZIEMNYCH 

 

Oddziaływanie drogi na wody podziemne związane jest przede wszystkim z możliwością infiltracji 

zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu, z drogi lub obiektów 

związanych z trasą. Potencjalne zagrożenia dla wód podziemnych mogą pojawić się zarówno 

w trakcie budowy jak i eksploatacji. 

 

Analizowany odcinek drogi znajduje się w wytypowanych obszarach GZWP. Projekt drogowy 

powinien uwzględniać rozwiązania techniczne w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego, 

w odniesieniu do jakości ujmowanych wód spływających z powierzchni trasy i odprowadzanych 

następnie do odbiornika, które winny spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego [Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984]. Stopień potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniami 

antropogenicznymi wód podziemnych wynika z uwarunkowań geologicznych. Kompleks 

wodonośny serii węglanowej kredy charakteryzuje się tu niską podatnością na zanieczyszczenie 

antropogeniczne. Czynne ujęcia wód dla miasta w tym poziomie znajdują się po drugiej stronie 
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Odry. Nie istnieją zatem warunki do potencjalnego obniżenia stanu jakościowego wód gruntowych, 

także w przypadku powstania zdarzeń o charakterze katastrofy drogowej z udziałem materiałów 

niebezpiecznych. Istnieje potencjalne zagrożenie dla wód w utworach czwartorzędu, są to jednak 

utwory wodonośne o podrzędnym znaczeniu, a zaopatrzenie ludności w wodę następuje z sieci 

wodociągowej. 

 

ETAP WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

 

Podczas normalnie przebiegających prac budowlanych nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia 

wód podziemnych. Wykonawca powinien zadbać o sprawny sprzęt budowlany oraz przestrzeganie 

porządku na budowie a także posiadać sorbenty na wypadek wycieku. 

 

Zaburzenie płytkiego krążenia wód podziemnych w wyniku kompakcji gruntu spowodowanej 

poruszaniem się bezpośrednio po terenie nieutwardzonym maszyn budowlanych będzie 

ograniczone do dolin cieków. Ocenia się jednak, że zjawisko to nie powinno być znaczące, z uwagi 

na fakt poruszania się maszyn w granicach linii rozgraniczeniowej.  

 

Niemniej jednak uwzględniając realia placów budowy, należy zwrócić szczególną uwagę na 

porządek i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu po wyznaczonych w dolinach cieków trasach. 

Zagrożenie przepływu wód podziemnych na etapie budowy może wystąpić w wyniku drenażu 

podczas prac ziemnych wymagających głębokich wykopów oraz podczas realizacji dużych 

nasypów i poruszania się ciężkiego sprzętu bezpośrednio po terenie gruntowym w wyniku 

kompakcji gruntu i zaburzenia płytkiego krążenia wód podziemnych. Zagrożenie to może wystąpić 

w rejonie budowy obiektu mostowego nad Odrą. Realizacja obiektów mostowych, może się wiązać 

z miejscowym oddziaływaniem na wody podziemne, przy czym wody te nie mają charakteru 

użytkowego. W zależności od lokalnych warunków hydrogeologicznych, podczas palowania może 

następować przebicie warstwy napinającej wody podziemne, z czym wiąże się ich samoistny 

wypływ na powierzchnię lub też przebicie soczewki gruntu nieprzepuszczalnego, co może 

spowodować lokalną ucieczkę wód podziemnych w głąb. Zagrożenie jakości wód podziemnych 

podczas realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim związane z sytuacją wystąpienia awarii 

z udziałem użytego sprzętu (np. wskutek wypadku lub nagłego wycieku płynów eksploatacyjnych) 

szczególnie na obszarach GZWP. W takim przypadku wymagane jest podjęcie niezbędnych 

czynności zabezpieczających przy użyciu środków uniemożliwiających rozprzestrzenianie 

(zabezpieczyć wyciek, ograniczyć przy zastosowaniu substancji sorbujących) i zawiadomienie 

odpowiednich służb ratowniczych. Zdarzenia tego typu są jednak bardzo rzadkie, zatem realne 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia w czasie budowy jest niewielkie. 

 

Biorąc pod uwagę rozwiązania i zabezpieczenia robót budowlanych przedstawione w projekcie, nie 

przewiduje się negatywnego wpływu na wody podziemne analizowanego terenu.  

 

ETAP EKSPLOATACJI 

 

Projektowana trasa przebiega w obszarach GZWP. Ochronę środowiska gruntowowodnego 

stanowić będzie odpowiednio zaprojektowany system odwodnienia, którego prawidłowe 

funkcjonowanie zagwarantuje brak zagrożenia dla zasobów oraz jakości wód podziemnych. 

 

ZALECENIA 

Uwzględniając wszystkie uwarunkowania związane z oddziaływaniem na wody podziemne, 

realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała spełnienia następujących szczegółowych warunków: 
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 odwodnienie na etapie eksploatacji odcinków biegnących w obszarze GZWP zbiorników 

nr 333, 335 i 336 systemem kolektorów zdolnych przejąć i zatrzymać w powiązanych z nimi 

urządzeniach ewentualne spływy awaryjne zawierające substancje mogące zanieczyścić 

środowisko gruntowo-wodne, 

 wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla projektowanych obiektów inżynierskich. 

 

6.8 GLEBY I ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

 

ETAP WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

 

Degradujące oddziaływanie będzie występować w czasie wykonywania prac budowlanych 

i związane jest z przekształceniem lub wręcz zniszczeniem pokrywy glebowej.  

 

Niektóre zaburzenia i zmiany pokrywy glebowej będą miały charakter przejściowy, do czasu 

zakończenia prac budowlanych (np. wymiana podłoża i związane z tym wykopy i nasypy, koleiny na 

drogach dojazdowych placu budowy). Mimo czasowego charakteru będą to jednak oddziaływania 

o dużym nasileniu. Są one jednak nie do uniknięcia przy realizacji tego typu przedsięwzięcia.  

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie bezpośrednio oddziaływała na pokrywę glebowo-rolniczą 

poprzez: 

 Fizyczne trwałe przekształcenia i wyłączenia z obecnego użytkowania rolniczego 

określonego fragmentu terenu, przewidzianego dla zajęcia na potrzeby trasy drogowej, 

 Czasowe zmiany profilu glebowego wynikające z jego zajęcia dla celów placów budowy, 

wykonania czasowych dróg dojazdowych itp., 

 Trwałe i okresowe przekształcenia struktury glebowej powodujące trwałe lub okresowe 

zmiany w budowie geologicznej (zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu, 

ewentualne zasypywanie terenów sąsiadujących z drogą, kompakcja gruntu) i stosunkach 

wodnych (czasowe lub stałe zakłócenie ustalonego spływu wód opadowych i gruntowych, 

zmiany w naturalnym drenażu terenu, zmiany w poziomie lustra wód gruntowych), 

 Okresową erozję (wodną i wietrzną). 

 

Największy ubytek przestrzeni rolniczej nastąpi przy realizacji wariantu 2 – ok. 0,92 [ha], 

a najmniejszy przy realizacji wariantu 3 – 0,4 [ha]. Ubytek gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

wynosi 0,8 [ha]. 

 

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy zapewnić: 

 Minimalizację przekształceń terenu, 

 Zdjęcie urodzajnej warstwy gleby w celu jej późniejszego wykorzystania, 

 Rekultywację terenu po zakończeniu prac budowlanych (m.in. z wykorzystaniem zdjętej 

uprzednio warstwy gleby), 

 Organizację prac budowlanych uniemożliwiającą wystąpienie niekontrolowanych skażeń 

gruntu, posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn 

budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.21.1 Ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) do gruntów rolnych i leśnych 

objętych decyzjami zgody na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. 
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ETAP EKSPLOATACJI DROGI 

 

Na etapie eksploatacji zagrożenia pokrywy glebowej objawiają się w oddziaływaniu zanieczyszczeń 

gazowych pochodzących z poruszających się pojazdów – za pośrednictwem powietrza i pośrednio 

opadów – oraz w emisji do środowiska substancji służących do zimowego utrzymania dróg – za 

pośrednictwem wód opadowych i roztopowych. 

 

Obecne badania gleb w sąsiedztwie autostrad (pomiary przeprowadzone w sąsiedztwie autostrady 

A4 w województwie opolskim w 2003 roku) dają odmienne wyniki, od prowadzonych w latach 80-

90, które wskazywały na możliwość zanieczyszczenia gleb metalami i węglowodorami 

w odległości nawet do 50 m od krawędzi autostrady. 

Przeprowadzone badania próbek gleby w sąsiedztwie autostrady A4 w odległości do 15m od 

krawędzi autostrady na różnych głębokościach (0,3 i 0,6 cm) nie wykazały przekroczeń wartości 

dopuszczalnych oznaczanych metali ciężkich oraz węglowodorów, w porównaniu ze standardami 

jakości gruntów grupy „B” (grunty zaliczone do użytków rolnych, grunty leśne oraz zadrzewione, 

nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, 

użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych), określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 09.09.2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359).  

 

Sytuacja ta jest wynikiem wycofania z eksploatacji benzyn ołowiowych i zmiany struktury zużycia 

paliw (zwiększenie w strukturze sprzedaży paliwa gazowego). Potwierdzają to wykonane dla 

potrzeb opracowania obliczenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne na 

podstawie, których można stwierdzić, że standardy węglowodorów mieścić się będą w granicach 

pasa drogowego. 

 

Zasolenie gleb związane z zimowym utrzymaniem dróg występuje dość intensywnie w odległości do 

10 m od drogi, ale bywa, że odpływ jonów Cl
-
 z wodami powierzchniowymi podczas topnienia śniegu 

rejestruje się nawet w odległości 400 m od trasy (w sytuacji braku zorganizowanego systemu 

odwodnienia oraz w sprzyjających warunkach ukształtowania terenu i wykształcenia litologicznego 

podłoża). Jony chlorkowe zostaną przejęte z nawierzchni i pobocza przez system odwodnienia. Przy 

zastosowaniu dostępnych obecnie urządzeń ochronnych nie ma w praktyce możliwości ich 

wyeliminowania. Zostaną one odprowadzone w sposób zorganizowany, praktycznie eliminując ich 

rozpraszanie w przestrzeni glebowej. W przypadku pozostałych substancji stanowiących zagrożenie 

dla pokrywy glebowej, powinny one zostać w całości zatrzymane w urządzeniach podczyszczających. 

 

Zagrożenia gleby mogą wystąpić w czasie awarii, katastrof lub wypadków z udziałem pojazdów 

samochodowych poruszających się po analizowanym odcinku drogowym i przewożących 

substancje niebezpieczne, powodując skażenie terenów rolnych przyległych do trasy drogowej.  

 

Trwałe lub okresowe zmiany pokrywy glebowej w tym wypadku mogą być spowodowane 

wylaniem substancji toksycznych wprost do gruntu. Zwykle ich zasięg jest lokalny i po usunięciu 

awarii oraz wymianie gruntów ustanie. 

 

6.9 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

FAZA BUDOWY 

 

Fauna 
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Realizacja planowanego przedsięwzięcia poza istniejącym szlakiem drogowym wiązać się będzie 

przede wszystkim z: przekształceniem terenu, usunięciem części roślinności oraz przecięciem 

lokalnych ciągów migracyjnych zwierząt. Inwestycja ta spowoduje przeobrażenie w naturalnych 

ekosystemach i w istniejącym krajobrazie. Największe zmiany w krajobrazie wynikać będą 

z prowadzonych prac makro- i mikroniwelacyjnych.  

 

Prace budowlane prowadzone na terenie nie przekształconym spowodują pojawienie się rozległych 

i wydłużonych form antropogenicznych w krajobrazie. Ich oddziaływanie będzie tym większe im 

wyższy nasyp zostanie wybudowany. Towarzyszyć temu będzie usuwanie roślinności, 

kształtowanie zboczy, nasypów i wykopów, budowa dróg dojazdowych, zakładanie obiektów i baz 

budowy. 

 

Położenie inwestycji w pobliżu aglomeracji Opola decyduje o braku licznych populacji osiadłych 

bądź migrujących dużych ssaków kopytnych i drapieżnych.  

 

Usuwanie drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem będzie miało znaczenie 

dla występującej fauny. Jest to związane z likwidacją miejsc bytowania, żerowania i rozrodu. Prace 

związane z usuwaniem zieleni będą oddziaływały poprzez hałas na tereny sąsiednie. Emisja hałasu 

oraz zwiększona penetracja terenu przez ludzi i maszyny mogą spowodować okresowe, ale bardzo 

intensywne oddziaływanie na awifaunę i pozostałe zwierzęta, co może skutkować porzuceniem 

lęgów.  

 

Należy zwrócić uwagę, że płazy są grupą zwierząt wrażliwą na warunki klimatyczne i siedliskowe. 

Dlatego też dynamika populacyjna płazów ulega ciągłym zmianom. Tak więc sytuacja populacyjna 

danego gatunku na określonym terenie, oraz skład i liczebność w określonym zbiornku lub cieku 

wodnym może być zdecydowanie inna niż w roku poprzednim. Strategia rozrodcza pozwala też 

płazom na szybkie odbudowanie populacji oraz dostosowanie jej liczebności do warunków 

środowiskowych. 

 

Tworzenie wykopów stwarza zagrożenie uwięzienia w nich drobnych zwierząt, takich jak płazy, 

ssaki owadożerne, czy też gryzonie, zwłaszcza w porze nocnej, gdy większa część zwierząt 

uaktywnia się i migruje nie niepokojona hałasem w poszukiwaniu pokarmu lub do miejsc rozrodu. 

 

Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

Na analizowanym terenie korytarzem migracyjnym jest dolina Odry, a w szczególności teren 

międzywala. Budowa trasy w każdym z wariantów będzie miała minimalny wpływ na dalsze 

funkcjonowanie tego korytarza ekologicznego. Nad doliną Odry zaplanowano budowę mostu, który 

nie będzie ograniczał możliwości migracyjnych zarówno ptaków i nietoperzy, jak i małych i dużych 

ssaków. Nie przewiduje się zagrożenia dla tego komponentu środowiska. 

 

W trakcie wizji terenowych wytypowano miejsca szczególnie cenne dla występowania populacji 

płazów. Zaleca się zabezpieczenie tych miejsc zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi. 

Na etapie budowy zabezpieczenie placu budowy odbywa się poprzez budowę tymczasowych 

płotków grodzących. Uniemożliwią one wchodzenie płazów na teren budowy, gdzie mogłyby 

zginać, bądź wykorzystać powstałe kałuże lub rozlewiska jako miejsca lęgowe. Na etapie 

eksploatacji zaleca się stosowanie przejść dla zwierząt wraz z naprowadzeniem na te przejścia. 

 

Gromada płazów dość licznie reprezentowana na terenie objętym analizą występuje w kilku 

punktach. W trakcie badań stwierdzono tu występowanie ropuchy szarej Bufo bufo, żab z grupy 
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zielonych Pelophylax esculentus compl., żaby trawnej Rana temporaria oraz żaby moczarowej 

Rana arvalis. W mniejszych zbiornikach wodnych zaobserwowano osobniki traszki zwyczajnej 

Lissotriton vulgaris. Na terenach otwartych doliny Odry słychać odgłosy ropuchy zielonej Bufotes 

viridis.  

 

Zarośla wzdłuż dolin rzecznych Odry zasiedlają nielicznie płazy, głównie żaba trawna Rana 

temporaria i sporadycznie ropucha szara Bufo bufo.  

 

Miejsca występowania płazów w rejonie analizowanych wariantów obwodnicy południowej. 

Wariant 1: 

- km 0+300 – 0+450 - obie strony,  

- km 1+350 – 1+400 – strona lewa – zbiornik wodny w odległości ok. 60 m, 

- km 2+250 – 2+450 – strona prawa – zbiornik wodny w odległości ok. 20 m, 

- km 3+000 – 3+900 – strona prawa – zbiornik (Kamionka Groszowice) w odległości od 40 m, 

- km 5+500 – 6+000 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m, 

 

Wariant 2: 

- km 0+250 – 0+400 - obie strony,  

- km 5+850 – 6+550 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m, 

 

Wariant 3: 

- km 0+200 – 0+400 - obie strony,  

- km 1+250 – 1+400 – strona lewa – zbiornik wodny w odległości ok. 110 m, 

- km 2+500 – 2+600 – obie strony – zbiornik wodny w odległości ok. 20 m, 

- km 3+450 – 3+600 – strona prawa – zbiornik (Kamionka Groszowice) w odległości od 100 m, 

- km 5+300 – 5+600 – strona prawa – zbiornik Malina I i Malina II w odległości <200 m, 

 

W miejscach tych zaleca się stosowanie zabezpieczeń płazów na etapie budowy oraz na etapie 

eksploatacji drogi.  

 

Planowana Obwodnica Południowa we wszystkich trzech wariantach przewiduje przekroczenie 

stawu zlokalizowanego przy ulicy Krapkowickiej obiektem mostowym, dzięki czemu 

dotychczasowy system przyrodniczy zostanie zachowany. 

 

Ze względu na budowę estakady nad doliną Odry, w tym też nad stawem przy ul. Krapkowickiej 

nie przewiduje się zagrożenia dla populacji płazów tego zbiornika. 

 

Jako formę zabezpieczenia populacji płazów na etapie eksploatacji drogi proponuje się 

wybudowanie przejść i przepustów dla płazów oraz zastosowanie grodzenia wraz 

z naprowadzeniem na przejścia. Poniżej przedstawiono miejsca przepustów dla płazów oraz 

grodzenie dla poszczególnych wariantów. 

 
Lokalizacje przejść dla płazów zostały ustalone zgodnie z zaleceniami, które zostały wskazane 

w opracowaniu p.t. „Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu 

inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” autorstwa Rafał Kurek, Mariusz Rybacki, Marek 

Sołtysiak. Lokalizacje poszczególnych przejść dla płazów wskazywane były w pobliżu zbiorników 

wodnych, pod uwagę brane były zbiorniki oddalone do 500 m od planowanej osi trasy. 

W niektórych przypadkach lokalizowanie przejść dla płazów można było uznać za kontrowersyjne 

(jak np. strome brzegi Kamionki Groszowickiej), jednakże w tych wypadkach posłużono się 

wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu nadzorów inwestorskich, gdzie okazywało się, że 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   133 

 

z pozoru mało mobilne zwierzęta, jakimi wydają się płazy pokonywały bardzo duże trudności 

terenowe. Przy projektowaniu przejść dla płazów kierowano się zasadą przezorności. Zgodnie 

z zaleceniami wspomnianego wyżej poradnika jako potencjalne miejsca rozrodu płazów i ich 

migracji wskazano wszystkie zbiorniki wodne i ich połączenia. Nie można bowiem wykluczyć, że 

nawet jeżeli na dzień dzisiejszy populacja płazów nie występuje lub też występuje w sposób bardzo 

nieliczny, to nastąpi w przyszłości poprawa stanu populacji. Wprowadzenie tej zasady wynika 

również z praktyki badań nad płazami w latach poprzednich, kiedy to w terenie uprzednio 

wydawało się bardzo ubogim nagle następowały masowe pojawy tych zwierząt. Zaproponowane 

przejścia nie były orientowane pod poszczególne gatunki, lecz generalnie dla całej grupy płazów 

w miejscach ich potencjalnych migracji. Przejścia tego typu wykorzystywane są również przez inne 

zwierzęta np. drobne ssaki. Lokalizację poszczególnych przejść dla płazów oraz miejsc wykonania 

grodzeń wskazano w tabelach poniżej oraz na załącznikach mapowych nr 7a – 7c.  
 

WARIANT I 

Tabl. 1 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty Wariant I 

Lp. Przepust 
km obiektu (od_do_)/ długość obiektu [m] 

Wariant 1 

16.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+990 ÷ 3+010/ 50 m 

17.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+090 ÷ 3+110/ 50 m 

18.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+190 ÷ 3+210/ 50 m 

19.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+290 ÷ 3+310/ 50 m 

20.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+390 ÷ 3+410/ 50 m 

21.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+490 ÷ 3+510/ 50 m 

22.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+590 ÷ 3+610/ 50 m 

23.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+690 ÷ 3+710/ 50 m 

24.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+790 ÷ 3+810/ 50 m 

25.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+890 ÷ 3+910/ 50 m 

26.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+990 ÷ 4+010/ 50 m 

27.  

Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych 

pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką Malina+ funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 

5+890 ÷ 5+915/ 65 m 

28.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 6+000 ÷ 6+020/ 50m 

29.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m  6+090 ÷ 6+110/ 50m 

30.  
Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
6+178 ÷ 6+203/ 50 m 

Grodzenie: 2+210 – 2+700, 2+900 – 4+100, 5+800  – 6+300 
 

WARIANT 2 

Tabl. 2 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty Wariant II 

Lp. Przepust 
km obiektu (od_do_)/ długość obiektu [m] 

Wariant 2 

14.  
Przepust pod koroną drogi na rowie RM.02 + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
0+635 ÷ 0+645/ 80 m 

15.  
Przepust pod koroną drogi na rowie RM.01 + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
0+770 ÷ 0+780/ 120 m 

16.  
Przepust pod koroną drogi na wysokości śluzy + funkcja 

przejścia małych zwierząt oraz płazów 
0+930 ÷ 0+940/ 80 m 

17.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 1+390 ÷ 1+410/ 80 m 

18.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 1+590 ÷ 1+610/ 80 m 

19.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 1+790 ÷ 1+810/ 80 m 
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20.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 4+390 ÷ 4+410/ 70 m 

21.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 4+490 ÷ 4+510/ 70 m 

22.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 4+590 ÷ 4+610/ 70 m 

23.  
Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych 

pomiędzy ul. Olimpijską a rzeką Malina+ funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 

6+280  ÷ 6+305/ 65 m 

24.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 6+390 ÷ 6+410/ 50 m 

25.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 6+490 ÷ 6+510/ 50 m 

26.  
Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja przejścia 

małych zwierząt oraz płazów 
6+568 ÷ 6+593/ 50 m 

Grodzenie: 0+600 – 2+000, 4+300 – 4+730, 6+200 – 6+700 
 

 

WARIANT 3 

Tabl. 3 Lokalizacja i parametry obiektów inżynierskich – przepusty Wariant III 

Lp. Przepust 

km obiektu (od_do_)/ 

długość obiektu [m] 

Wariant 3 

18.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+350 ÷ 2+370/ 50 m 

19.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+390 ÷ 2+410/ 50 m 

20.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+490 ÷ 2+510/ 50 m 

21.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+540 ÷ 2+560/ 50 m 

22.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+590 ÷ 2+610/ 50 m 

23.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 2+640 ÷ 2+660/ 50 m 

24.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+490 ÷3+510/ 70 m 

25.  
Przepust drogowy na terenie składowiska odpadów PGE Opole + funkcja 

przejścia małych zwierząt oraz płazów 
3+552 ÷ 3+569/ 50 m 

26.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+590 ÷ 3+610/ 70 m 

27.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+690 ÷ 3+710/ 70 m 

28.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+790 ÷ 3+810/ 70 m 

29.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+890 ÷ 3+910/ 70 m 

30.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 3+990 ÷ 4+010/ 70 m 

31.  
Przepust pod koroną drogi na rowie w rejonie pól uprawnych pomiędzy 

ul. Olimpijską a rzeką Malina+ funkcja przejścia małych zwierząt oraz płazów 
5+548 ÷5+573/ 65 m 

32.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 5+640 ÷5+660/ 50 m 

33.  Przepust pod koroną drogi dla płazów 1,5x1,0 m 5+740 ÷5+760/ 50 m 

34.  
Przepust pod koroną drogi na rz. Malina + funkcja przejścia małych zwierząt 

oraz płazów 
5+834 ÷ 5+856/ 50 m 

Grodzenie: 2+300 – 2+700, 3+420 – 4+080, 5+450 – 5+950 

 

W Tabl. 47 przedstawiono ocenę wpływu realizacji poszczególnych wariantów na siedliska 

zwierząt chronionych. Żaden z wariantów nie rozcina ani nie degraduje siedlisk cennych 

przyrodniczo. W zdecydowanej większości trasa prowadzona jest po gruntach rolnych. 

W niektórych przypadkach mogą być zagrożone korytarze migracyjne dla płazów, z tego też 

powodu zaproponowano przepusty i grodzenie. W związku z budową przeprawy mostowej nad 

doliną Odry nie przewiduje się zagrożenia dla stawu przy ul. Krapkowickiej oraz korytarzy 

migracyjnych doliny Odry. 

 

Tabl. 47 Analiza wpływu realizacji wariantów Obwodnicy Południowej na dalsze 

występowanie poszczególnych chronionych gatunków zwierząt 
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Gatunek Siedlisko Wariant I Wariant II Wariant III 
Rodzaj 

Biegacz 

 

Zadrzewienia 

łęgowe nad 

brzegiem Odry 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Łęg w otoczeniu 

stawu przy ul. 

Krapkowickiej 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Rodzaj 

Trzmiele 

 

Zadrzewienia 

łęgowe nad 

brzegiem Odry 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Dno terasy 

zalewowej – teren 

międzywala 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Łęg w otoczeniu 

stawu przy ul. 

Krapkowickiej 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Płazy 

 

Łęg w otoczeniu 

stawu przy ul. 

Krapkowickiej 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Pozostałe siedliska 

płazów 
Wpływ nieznaczny w 

razie realizacji 

zaproponowanych 

przejść dla płazów 

Wpływ nieznaczny w 

razie realizacji 

zaproponowanych 

przejść dla płazów 

Wpływ nieznaczny w 

razie realizacji 

zaproponowanych 

przejść dla płazów 
Gady 

 

Łęg w otoczeniu 

stawu przy ul. 

Krapkowickiej 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Dno terasy 

zalewowej – teren 

międzywala 

Brak wpływu – zwierzęta 

mają możliwość 

przemieszczenia się na 

pozostałą część siedliska 

w kierunku północnym 

lub południowym 

Brak wpływu – zwierzęta 

mają możliwość 

przemieszczenia się na 

pozostałą część siedliska 

w kierunku północnym 

lub południowym 

Brak wpływu – zwierzęta 

mają możliwość 

przemieszczenia się na 

pozostałą część siedliska 

w kierunku północnym 

lub południowym 
Ptaki 

 

Łęg w otoczeniu 

stawu przy ul. 

Krapkowickiej 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Dno terasy 

zalewowej – teren 

międzywala 

Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

Zalew Kamionka 

w Groszowicach 
Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 

 

Flora 

 

Planowana Obwodnica Południowa we wszystkich analizowanych wariantach nie wpłynie znacząco 

negatywnie na walory florystyczne i zbiorowiska roślinne. Na przebiegu żadnego z wariantów nie 

stwierdzono występowania roślin rzadkich, cennych lub chronionych. Natomiast w siedlisku lasu 

łęgowego, ze względu na swoją specyfikę nie występują rośliny chronione, jest ono natomiast 

niewątpliwie cenne jako pozostałość naturalnych lasów łęgowych doliny Odry . 

 

W trakcie wizji terenowej stwierdzono lęgi ptaków w rejonie projektowanej inwestycji. Podczas 

prowadzenia prac nastąpi utrata miejsc lęgowych gatunków pospolitych, zasiedlających tereny 

w niewielkiej odległości od drogi. Do gatunków tych należą głównie sikory, kos, pierwiosnek, 

dzięcioł duży. Gatunki te wyprowadzają maksymalnie dwa lęgi w okresie wiosenno-letnim, 

kończącym się w sierpniu. Aby ograniczyć wpływ na potencjalne siedliska, usunięcie drzew należy 

przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków (od 1 marca do 31 sierpnia). Konieczne będą 

również cięcia zieleni adaptowanej w projektowanym pasie drogowym w przypadku konieczności 
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zapewnienia wymaganych skrajni drogowych oraz dla zapewnienia właściwego stanu zdrowotnego 

i estetyki roślin oraz czyszczenia terenu powierzchniowych zadrzewień pozostawionych do 

adaptacji w ilościach do określenia w projekcie wykonawczym. 

 

W wyniku realizacji wariantów Obwodnicy Południowej może zaistnieć konieczność wycinki 

drzew i krzewów. Jak do tej pory nie zostało wykonane szczegółowe zestawienie wszystkich drzew 

i krzewów, gdyż winno ono zostać wykonane na etapie projektowym. Na obecnym etapie 

przedstawiono szacunkowe, mocno ogólne, zestawienie drzew i krzewów, których wycinka może 

być konieczna. 

Wariant I 

Ia) 0+250 – 0-320 – zadrzewienia o charakterze ruderalnym, w składzie zadrzewień dominuje 

topola osika oraz robinia akacjowa, pojawia się również topola czarna. Wiek drzew do 20 lat. Do 

wycinki szacuje się ok. 0,13 ha tych zadrzewień.  

Ib) 0+380 – 0+430 – wierzba krucha i wierzba biała, wiek ok. 30 – 40 lat, zadrzewienie ma 

charakter nadrzecznego łęgu wierzbowego. Do wycinki lub przycięcia szacuje się ok. 0,08 ha tych 

zadrzewień. W miejscu tym trasa przebiegać będzie na wiadukcie o wysokości ok. 7,5 m. Drzewa 

przekraczające tę wysokość będą musiały zostać wycięte lub przycięte, natomiast nie będą tu 

lokalizowane podpory, brak jest więc bezpośredniej kolizji.  

Ic) 5+750 – Wzdłuż ulicy rośnie tu aleja złożona z dębów szypułkowych i lip szerokolistnych. 

Drzewa dorodne, w wieku ok. 80 – 100 lat. Koniecznych do wycinki może być 5 – 8 drzew 

w zależności od szczegółowych rozwiązań projektowych. 

Id) 6+200 – Drzewa i krzewy porastające brzegi cieku. Zadrzewienie nie ma bliżej określonego 

charakteru. Występuje tu robinia akacjowa, dąb szypułkowy, topola czarna, olcha czarna. Wiek 

drzew to ok. 40 – 50 lat. W warstwie krzewów bez czarny, dereń świdwa i wierzba iwa oraz podrost 

drzew wyżej wymienionych gatunków. Do wycinki szacuje się ok. 0,03 ha tych zadrzewień. 

Wariant II 

Jak w wariancie I, przy czym nie przewiduje się konieczności wycinki drzew opisanych w punkcie 

Ib (wariant ten ich nie przecina). Natomiast dodatkowo wariant ten przecina zadrzewienia 

porastające składowisko odpadów paleniskowych z elektrowni Opole. 

IIa) 4+300 – 4+750  - Trasa przecina różnorodne zadrzewienia o charakterze ruderalnym 

porastające składowisko odpadów paleniskowych. Miejscami rosną tu formy krzewiaste z wierzbą 

kruchą, wierzbą iwą, wierzbą szarą, różą dziką, topolą osiką i głogiem jednoszyjkowym. Szacuje 

się, że koniecznością wycinki zostanie objęty tu teren ok. 0,67 ha, należy jednak zwrócić uwagę, że 

pokrycie terenu krzewami jest bardzo nierównomierne i rzeczywista powierzchnia krzewów do 

wycinki będzie zdecydowanie mniejsza. 

Wariant III 

Jak w wariancie I, przy czym dodatkowo wariant III przecina składowisko odpadów 

paleniskowych. Skład gatunkowy tych zadrzewień jest jak w wariancie II, przy czym trasa 

przebiega tu przez większą część składowiska niż w wariancie II, nieco na północ od niego. Szacuje 

się, że koniecznością wycinki zostanie objęty tu teren ok. 1,2 ha, należy jednak zwrócić uwagę, że 

podobnie jak w wariancie II pokrycie terenu krzewami jest bardzo nierównomierne i rzeczywista 

powierzchnia krzewów do wycinki będzie zdecydowanie mniejsza.  

Numery opisywanych powierzchni przedstawiono na mapach poniżej: 
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Rysunek 1 Numeracja opisywanych powierzchni, część zachodnia 

 
Rysunek 2 Numeracja opisywanych powierzchni, rejon składowiska odpadów paleniskowych 

 
Rysunek 3 Numeracja opisywanych powierzchni, część wschodnia  
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Usunięcie roślinności należy ograniczyć do niezbędnego minimum wynikającego z zakresu robót 

związanych z budową drogi. Usunąć należy tylko osobniki rosnące bezpośrednio w pasie 

projektowanej drogi. Pozostałą zieleń należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie 

wykonywania robót budowlanych oraz poddać koniecznym zabiegom pielęgnacyjnym.  

 

Przedmiotowe opracowanie w swym zakresie nie określa ilości drzew przeznaczonych do wycinki 

pod projektowaną inwestycję.  

 

Wszystkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 

m) drzew należy wykonać ręcznie. Poza tym w sąsiedztwie istniejących drzew nie wolno składować 

materiałów do budowy zawierających substancje szkodliwe dla roślin, ponieważ mogą one 

spowodować ich uszkodzenie lub zamarcie. 

 

Najlepszym sposobem ochrony pozostawionej roślinności jest ogrodzenie drzewa lub krzewu – 

należy ogrodzić teren obejmujący, co najmniej powierzchnię rzutu korony. Jeżeli nie ma 

możliwości ogrodzenia drzewa (np. droga dojazdowa musi być usytuowana w pobliżu drzewa) 

należy zastosować osłonę pnia (np. maty słomiane, szalunek z desek opasanych drutem itp.).  

 

Korona takiego drzewa powinna być odpowiednio przycięta (wg zasad obowiązujących w chirurgii 

drzew), tak, aby nie następowały uszkodzenia gałęzi w czasie transportu i pracy maszyn. 

Powierzchnia gleby w zasięgu systemu korzeniowego powinna być osłonięta – ochroniona powinna 

być gleba (przed niekorzystną zmianą właściwości fizycznych i chemicznych) i korzenie (przed 

zgnieceniem i rozerwaniem). Osłonę gleby można wykonać np. przez przykrycie czasowe płytami 

betonowymi, wysypanie ok. 20 cm warstwy żwiru, zrąbków itp. W obrębie systemu korzeniowego 

nie powinny być składowane materiały budowlane i palne mogące niekorzystnie zmienić 

właściwości chemiczne gleby. Nie powinien też być zmieniany poziom gruntu. W razie 

wykonywania wykopów w strefie korzeniowej drzew należy kierować się następującymi zasadami: 

 Korzystniejsze jest wykonywanie wykopów jesienią i na wiosnę niż latem i zimą, 

 Wykopy w zasięgu systemów korzeniowych drzew powinny być wykonywane ręcznie, 

 Przy wykopach uszkadzających ponad 20% systemu korzeniowego należy stosować „ekrany 

korzeniowe” (zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew). 

 

Przy konieczności nadsypania gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa na wysokość 

przekraczającą 25 cm należy założyć system napowietrzający korzenie (zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew). 

 

Zabiegi związane z budową ekranów korzeniowych oraz cięcia w koronie drzew powinny być 

wykonane przez specjalistyczną firmę zajmującą się chirurgią drzew. 

 

Opisany spadek bioróżnorodności na terenach otwartych przekraczanych przez projektowany 

odcinek Obwodnicy Południowej jest przejściowy. Ze względu na powtarzalność siedlisk 

w otoczeniu projektowanej inwestycji, zwierzęta zdołają je sobie zagospodarować w krótkim czasie 

po wybudowaniu drogi. Na terenach otwartych bytują gatunki synantropijne, związane 

z człowiekiem, habituacja do nowo powstałych warunków nastąpi w ciągu kilku sezonów 

wegetacyjnych.  

 

Należy monitorować plac budowy pod kątem uwięzionych zwierząt i usuwać na bieżąco powstałe 

problemy natury przyrodniczej. Należy odpowiednio zabezpieczać teren przed powstawaniem 

pułapek dla fauny (np. pozostawione otwarte studzienki), które mogą okazać się dla zwierząt 

śmiertelne. 
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W przypadku każdego z wariantów nie dojdzie do łamania zakazów, którymi objęte są zwierzęta 

chronione, w związku z czym nie zajdzie konieczność uzyskania zezwolenia RDOŚ czy GDOŚ na 

odstępstwo od zakazów. W żadnym z przypadków nie będą niszczone siedliska zwierząt 

chronionych lub roślin i grzybów chronionych. W każdym z wariantów trasy przecinają jedynie 

niewielkie skrawki potencjalnych siedlisk gatunków stwierdzonych na analizowanych terenach, 

a w przypadku zachodniego brzegu Odry na skutek realizacji estakady nie zostanie zajęta 

powierzchnia terenu. Tak jak to już wspomniano nie stwierdzono, by któryś z wariantów 

bezpośrednio kolidował z gniazdami którychkolwiek ptaków szczególnie rzadkich czy chronionych 

dyrektywą ptasią, w tym z gniazdami błotniaka stawowego i gąsiorka, ani z siedliskami innych 

gatunków zwierząt. Również owady stwierdzone na analizowanym terenie objęte ochroną, a więc 

trzmiele i biegacze mają pełną możliwość przemieszczenia się na siedliska dla nich odpowiednie, 

których w pobliżu nie brakuje. Nie przewiduje się więc zagrożenia dla zwierząt chronionych, gdyż 

w każdym z przypadków pozostawiona zostanie duża część ich siedlisk w stanie bieżącym. Ptaki 

jako zwierzęta mobilne, będą miały możliwość migracji i znalezienia nowych siedlisk, których na 

analizowanych terenach jest wiele.  

 

Zaleca się, aby plac budowy w rejonie miejsc masowych migracji płazów, oraz na odcinku korekty 

przebiegu drogi był odpowiednio zabezpieczony przed ich wtargnięciem: 

a) przed rozpoczęciem prac budowlanych teren budowy winien być przeszukany pod kątem 

obecności płazów. Odszukane płazy należy wynieść poza teren planowanych prac. Teren 

budowy powinien zostać ogrodzony w taki sposób, aby uniemożliwić wtargnięcie zwierząt na 

plac budowy; 

b) po zakończeniu robót budowlanych w określonym dniu roboczym sprawdzenie na placu 

budowy, czy istnieją miejsca, które stanowiłyby pułapki dla zwierząt – doły, niezabezpieczone 

studzienki itp.; po zakończonym dniu roboczym Kierownik robót winien dokonać inspekcji 

w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia, że na placu budowy istnieją miejsca, stwarzające 

niebezpieczeństwo uwięzienia zwierząt miejsca te powinny być zabezpieczone poprzez: 

przykrycie, zasłonięcie itp.; inspekcja na placu budowy winna być czynnością wykonywaną 

standardowo i opisana w protokole dziennym; 

c) sprawdzanie na bieżąco w trakcie wykonywanych robót faktów uwięzienia zwierząt na placu 

budowy; 

d) przed rozpoczęciem robót budowlanych, w każdym dniu roboczym sprawdzanie, czy na placu 

budowy zostały uwięzione zwierzęta. 

e) konieczne jest wykonanie przejść dla płazów w miejscu przekroczenia cieków. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

 

Analiza wartości przyrodniczych wariantów przebiegu Obwodnicy Południowej miasta Opola na 

przedmiotowym odcinku wykazała, że będą one miały zróżnicowane oddziaływania na florę, 

zbiorowiska roślinne i faunę. Wszystkie warianty przekraczają staw w rejonie ul. Krapkowickiej 

obiektem inżynierski (staw nie będzie zasypany). Pod względem środowiskowym są one równorzędne.  

 

Nie dojdzie do zniszczenia zadrzewień o charakterze łęgowym występujących w pobliżu stawu, gdyż 

nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na ten teren. Potencjalnym zagrożeniem mogłyby 

być zanieczyszczenia wód, zaprojektowano jednak szczelny system odprowadzania ścieków, który 

zabezpiecza teren stawu i zadrzewień łęgowych. Trasa w wariancie III przecina dwukrotnie siedliska 

nadrzecznych łęgów wierzbowych Salicetum albo-Fragilis w kilometrze 0+380 – 0+430 (rejon stawu 

przy ul. Krapkowickiej) oraz łęgi wierzbowe porastające brzegi Odry w okolicy kilometra 1+600 

i 1+800. W pierwszym przypadku może zaistnieć konieczność wycinki ok. 0,08 ha tych zadrzewień, 

(choć może okazać się, że wystarczy ich przycięcie). Cała powierzchnia tego zadrzewienia to ok. 1,1 
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ha, a więc ubytek siedliska jest niewielki. W przypadku przeprawy nad rzeką Odrą nie przewiduje się 

wycinki drzew, gdyż zaplanowany został tu wiadukt. Powierzchnia zadrzewień stanowiących 

nadodrzański łęg, które znajdą się pod wiaduktem to zaledwie 0,04 ha z każdej strony brzegu. 

Zadrzewienia te rosną właściwie na całym przebiegu rzeki Odry (być może za wyjątkiem terenów 

najbardziej zurbanizowanych), tak więc ewentualny ubytek jest tu znikomy. Poza tymi dwoma 

zbiorowiskami brak jest innych cennych zbiorowisk roślinnych na przebiegach poszczególnych 

wariantów.  

 

Obserwowane na trasie wariantu III populacje zwierząt należą do stosunkowo pospolitych na terenie 

miasta Opola i jego sąsiedztwa. Również pod względem planowanej wycinki oraz konieczności 

budowy przepustów najkorzystniejszy jest wariant III. 

 
 

 

 

Tabl. 48 Zestawienie siły negatywnego wpływu wariantów Obwodnicy Południowej na 

środowisko przyrodnicze 

Wpływ na Wariant I Wariant II Wariant III 

Florę *** *** *** 

Siedliska *** *** *** 

Faunę *** *** *** 

 

* WPŁYW POMIJALNY; ** WPŁYW BARDZO NIEWIELKI; *** WPŁYW NIEWIELKI; **** WPŁYW 

UMIARKOWANY; ***** WPŁYW ZNACZNY 

 

Warunki realizacji przedsięwzięcia: 

1. Wycinka drzew powinna odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków tj. od dnia 16 

października do końca lutego (Ustawa o ochronie przyrody art. 52 ust. 2 pkt 2). W przypadku 

konieczności wycinki drzew w sezonie lęgowym ptaków należy uzyskać pozwolenie od 

odpowiedniego organu (wójt, burmistrz). W przypadku uzyskania pozwolenia wycinkę 

należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologa oraz entomologa, którzy sprawdzą czy 

w drzewach przeznaczonych do wycinki nie znajdują się siedliska oraz nie jest założone 

gniazdo chronionych gatunków ptaków oraz owadów. 

2. Główne prace ziemne o dużej uciążliwości dla środowiska należy przeprowadzić również 

poza okresem lęgowym ptaków. 

3. W przypadku, gdy na terenie planowanej inwestycji zostaną stwierdzone siedliska ptaków, 

które w trakcie realizacji ulegną zniszczeniu, należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska odpowiedniej dla regionu z wnioskiem o zniszczenie siedlisk oraz 

zastosować kompensację przyrodniczą odpowiednią dla gatunków, na podstawie ekspertyzy 

ornitologicznej. 

4. W przypadku stwierdzenia lęgu ptaków podczas realizacji inwestycji należy przerwać prace 

w bliskim sąsiedztwie w celu umożliwienia wyprowadzenia lęgu. 

5. Wszystkie obiekty mostowe przystosować do migracji zwierząt średnich. 

6. Wszystkie przepusty przystosować do migracji małych zwierząt i płazów. 

 

6.10 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 
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W czasie prowadzenia robót budowlanych, związanych z budową obwodnicy wytwarzane będą 

odpady z operacji wykonywanych w czasie prac budowlanych z grupy 17 - Odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę 

i ziemię z terenów zanieczyszczonych); grupy 20 – Odpady komunalne włącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie: 

 Rozbiórki wierzchniej warstwy nawierzchni przebudowywanych dróg kolidujących 

z obwodnicą a mianowicie rozbiórki jezdni, poboczy, chodników; znaków drogowych; słupów 

drogowych, tablic informacyjnych, konstrukcji drogowych (mostów, wiaduktów); odpady 

powstawać będą z użyciem sprzętu budowlanego, narzędzi mechanicznych; będą to rodzaje 

odpadów - 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg; 17 01 01- odpady z betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01, 

 Rozbiórki budynków mieszkalnych, obiektów gospodarczych; odpady powstawać będą 

z użyciem sprzętu budowlanego, narzędzi mechanicznych; będą to rodzaje odpadów 17 01 02 – 

gruz ceglany; 17 02 01 - drewno (z rozbiórki budynków drewnianych), 

 Usuwania infrastruktury podziemnej – odpady z rodzaju 17 04 11- kable inne niż wymienione 

w 17  04 10; 17 02 03 – tworzywa sztuczne (rury wod-kan), 

44. Wykonywania prac ziemnych – usuwania gruntu; w przypadku nadmiaru gruntu odpady 

z rodzaju 17 05 04 – ziemia i gleba w tym kamienie inna niż wymienione w 17 05 03, 

45. Wycinki zieleni – odpady z rodzaju 17 02 01 - drewno (usunięte drzewa, krzewy);  

46. Budowy i likwidacji zapleczy budowlanych w różnych grupach odpadów, w tym odpady 

komunalne z rodzaju – 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 03 – 

odpady z czyszczenia ulic i placów, 20 03 07- odpady wielkogabarytowe. 

 

W czasie prowadzenia prac budowlanych powstawać będą także odpady niebezpieczne, w tym: 

wycieki z maszyn i urządzeń prowadzących prace budowlane. Na obecnym etapie nie ma 

możliwości ustalenia wielkości wytworzonych odpadów niebezpiecznych. Urządzenia i maszyny 

wykonujące prace budowlane winny być sprawne i tego typu odpadów być nie powinno. 

Wykonawca prac budowlanych winien posiadać sorbenty do mechanicznego unieszkodliwienia 

zanieczyszczonej gleby wskutek ewentualnego wycieku z maszyn lub urządzeń. 

 

Przy prowadzeniu prac budowlanych, zwłaszcza prac rozbiórkowych mogą pojawić się odpady 

zawierające azbest. Wykonawca prac budowlanych winien przestrzegać procedur, związanych 

z usuwaniem azbestu. Analiza danych w zakresie wystąpienia odpadów azbestowych wskazuje, że 

przy prowadzeniu prac budowlanych tego typu odpadów być nie powinno. Jednakże, uwzględniając 

zasadę polityki ekologicznej państwa – zasadę przezorności wskazuje się na możliwość wystąpienia 

tego typu odpadów (dachy budynków, nie zinwentaryzowane osłony rur ciepłowniczych itp). 

W przypadku podejrzenia Wykonawcy o możliwość wystąpienia odpadów azbestowych należy 

zastosować stosowne procedury wskazane w „Raporcie…”. 

W Tabl. 49 podano szacunkowe ilości odpadów. 

 

Tabl. 49 Zestawienie szacunkowej ilości odpadów powstających przy budowie trasy drogowej  

Kod klasyfikacji Wariant 1  Wariant 2 Wariant 3 

17 01 01- odpady z betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów (chodniki betonowe, 

krawężniki, przepusty) 

214,4263 227,2721 203,2274 

17 01 02 - gruz ceglany(z rozbiórki budynków,) 

 
1284,482 1361,432 1217,396 
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Kod klasyfikacji Wariant 1  Wariant 2 Wariant 3 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06 

520,6822 551,8751 493,4884 

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg  

(podbudowa drogi) 
5390,104 5713,013 5108,593 

17 02 01 - drewno (z rozbiórki budynków 

drewnianych) 
33,03222 35,01111 31,30704 

17 02 01 - drewno (usunięte drzewa, krzewy) 7211,878 7643,926 6835,221 

17 02 03 – tworzywa sztuczne (rury wod-kan) 3,3976 3,601143 3,220152 

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

(nawierzchnia bitumiczna) 
2708,642 2870,911 2567,177 

17 04 11- kable inne niż wymienione w 17  04 10  

(kable teletechniczne, kable elektroenergetyczne) 
2,170689 2,30073 2,05732 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 (nadmiar gruntu  

z budowy i przebudowy nieprzydatny do budowy 

nasypów) 

227920,4 241574,6 216016,7 

SUMA 245289,1 259983,8 232478,3 

* nie ma nadmiaru gruntów (przewiduje się dowóz gruntu) 

 

Podstawowym kryterium oceny poszczególnych wariantów budowy obwodnicy w kontekście 

wytwarzania odpadów będzie szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów ( 

Tabl. 49) w związku z tym zastosowano analizę ilościową. Według tego kryterium najmniej 

odpadogennym wariantem realizacji obwodnicy będzie wariant 3. Natomiast największa ilość 

odpadów będzie wytwarzana przy realizacji wariantu 2. 

 

Odpady z prac prowadzonych w trakcie budowy będą selektywnie gromadzone na placu budowy. 

Powstające odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w wyraźnie 

oznaczonych pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

 

Obecnie nie jest możliwe podanie ilości i rodzaju odpadów niebezpiecznych powstających na etapie 

budowy w czasie awarii maszyn i urządzeń. Wykonawca prac budowlanych winien używać 

sprawnego sprzętu budowlanego, który nie powoduje wycieków substancji niebezpiecznych do 

środowiska. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja się wydarzyła Wykonawca winien posiadać 

sorbenty do zneutralizowania tych wycieków. Zanieczyszczona gleba może zostać skażona na 

etapie prowadzenia prac ziemnych. Na dalszych etapach budowy po położeniu warstwy 

podpowierzchniowej nie dojdzie do sytuacji skażenia gleby, albowiem warstwa ta jest szczelna 

i uniemożliwia przedostanie się substancji do gleby. W sytuacji zanieczyszczenia gleby przy 

realizacji prac ziemnych Wykonawca powinien zneutralizować zanieczyszczoną glebę, wezwać 

stosowną jednostkę straży pożarnej do jej wywiezienia w miejsce wskazane przez gminę. 

 

Na obecnym etapie analizy (faza koncepcji) nie ma możliwości szczegółowego zbilansowania 

wytworzonych w czasie wykorzystywania zapleczy budowlanych wymienionych w punkcie c) 

ilości odpadów komunalnych. Ich ilość zależeć będzie od ilości jednocześnie pracujących na 
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budowie pracowników. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zapewnić pracownikom 

odpowiednią infrastrukturę (pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, pojemniki do zbierania 

odpadów zmieszanych) oraz częstość i sposób ich wywożenia z terenów zapleczy, w celu właściwej 

gospodarki odpadami. 

 

Sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na placu budowy 

winien zabezpieczać środowisko przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się odpadów np. dla 

odpadów z tworzyw sztucznych (folii) należy przewidzieć zamykane pojemniki. Odpady będą 

przekazywane posiadaczom odpadów uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie 

zbierania danego rodzaju odpadu, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania.  

 

Odpady mogą być również przekazywane innemu posiadaczowi odpadów bezpośrednio bez 

magazynowania na placu budowy - transportowane bezpośrednio z miejsca powstawania do 

posiadacza odpadów, który przejmie obowiązki w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów. 

 

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować teren baz zaplecza 

i przekazać Inwestorowi teren zaplecza bez pozostawienia odpadów. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 ; tekst jednolity Dz. U. 

2010 nr 185 poz. 1243) przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca robót winien posiadać 

uregulowany sposób postępowania z odpadami. 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

 

W czasie eksploatacji trasy drogowej wytwarzane będą odpady - osady ze zbiorników 

oczyszczających spływy opadowe - odpady niebezpieczne z grupy 13 – oleje odpadowe i odpady 

ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12, 19) z rodzaju 13 05 08 - 

mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (osady z czyszczenia 

osadników) oraz odpady z grupy 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywni) z rodzaju 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych).  

 

W fazie eksploatacji mogą być wytwarzane odpady z konserwacji urządzeń i obiektów drogowych 

(malowania, uzupełnienia konstrukcji), eksploatacji ekranów akustycznych (czyszczenia 

i konserwacji ekranów) oraz pielęgnacji zieleni. 

Na obecnym etapie nie ma możliwości zbilansowania rodzaju i ilości odpadów wytworzonych 

w czasie eksploatacji. Ich rodzaj i ilość zależeć będzie od ilości i rodzaju urządzeń gromadzących 

ścieki pochodzące ze spływów deszczowych, a ich specyfikacja wynikać także będzie 

z uzgodnienia z administratorami cieków. Kolejnym rodzajem odpadów są odpady pochodzące 

z koszenia trawy w rowach drogowych lub usuwanie drzew np. w czasie wichur. Innym rodzajem 

odpadów są uszkodzone bariery, znaki drogowe np. w czasie wypadków drogowych. Dokładny 

rodzaj i ilość urządzeń, a także ich pojemność będzie podana na etapie projektu wykonawczego. 

Odrębnym zagadnieniem są odpady powstające w czasie wypadków drogowych, których ilość 

i rodzaj obecnie nie jest możliwa do przewidzenia. Sposób postępowania z odpadami winien być 

zgodny z ustawą o odpadach. Odpady gromadzone w urządzeniach oczyszczających są okresowo 

usuwane. Częstość ich usuwania zależy od pojemności urządzenia, warunków pogodowych 

(zwłaszcza opadów deszczu, śniegu). Ich ilość jest zmienna w ciągu roku a także okresów 

wieloletnich. Zwykle dostawca urządzenia nieznany na etapie projektu wykonawczego, wybierany 

w drodze przetargu przez Wykonawcę usuwa osady z osadników, piaskowników, zbiorników 

retencyjnych i posiada stosowne zezwolenie na transport danego rodzaju odpadów. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, tekst jednolity Dz. U. 

2010 nr 185 poz. 1243) przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie projektowanej drogi 

administrator drogi winien posiadać uregulowany sposób postępowania z odpadami.  

 

6.11 WPŁYW NA KRAJOBRAZ 

 

Trasa drogowa stanowić będzie nowy element w krajobrazie i w bardzo istotny sposób będzie ten 

krajobraz kształtować.  

 

Trasa drogowa stanie się elementem krajobrazu zmieniającym i kształtującym przestrzeń 

urbanistyczną, nie tylko, jako jej zaburzenie, ale także, jako element ograniczający 

zagospodarowanie i wykorzystanie terenów sąsiedztwa trasy drogowej. Oddziaływania tego 

(bezpośredniego ukształtowania przestrzeni urbanistycznej) nie da się uniknąć. Otoczenie trasy 

drogowej powinno nawiązywać do ograniczeń, związanych z lokalizacją drogi. 

 

W związku z przebiegiem przez tereny miasta Opola projektowana inwestycja w każdym 

z wariantów nawiązywać będzie do ukształtowanego już krajobrazu przekształconego, 

wyposażonego w ciągi komunikacyjne (drogi krajowe, droga wojewódzka, drogi powiatowe, drogi 

lokalne). 

 

6.12 WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI 

 

Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia to nakładające się na siebie skutki pogorszenia 

poszczególnych elementów środowiska w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia oraz jego sąsiedztwa, 

a w szczególności [PORADNIK, 2007]: 

a) pogorszenie jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego, które może oddziaływać na ludzi 

drogą oddechową, 

b) pogorszenie jakości klimatu akustycznego, które będzie stanowiło dyskomfort i wpływ na 

samopoczucie ludzi, zamieszkujących w sąsiedztwie analizowanego układu drogowego, 

a przy pewnym poziomie hałasu nawet na zdrowie, 

c) możliwość pogorszenia jakości wód pobieranych do spożycia, 

d) pogorszenia jakości gleb sąsiedztwa układu drogowego, a tym samym pogorszenie jakości 

produktów żywnościowych, wytworzonych na tych glebach. 

 

Ujemny wpływ ruchu samochodowego polega głównie na wytwarzaniu hałasu i wibracji oraz 

zanieczyszczaniu powietrza, wody i gleby. Za najbardziej uciążliwe skutki eksploatacji drogi uważa 

się przede wszystkim hałas i skażenia powietrza. 

 

W czasie prowadzenia prac budowlanych mieszkańcy narażeni będą na krótkotrwałe, okresowe 

oddziaływanie, związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska (emisją hałasu, emisją substancji 

zanieczyszczających powietrze atmosferyczne). Oddziaływanie to będzie chwilowe i po 

zakończeniu prac budowlanych ustanie. Emisja zanieczyszczeń do powietrza, jak i emisja hałasu 

występująca w trakcie budowy ze względu na zakres - prace prowadzone będą odcinkowo oraz 

ograniczony czas występowania do miejsca prowadzenia robót drogowych będzie stanowić 

niewielki procent emisji generowanych w trakcie eksploatacji drogi. Występujące uciążliwości na 

etapie budowy można ograniczać poprzez dobór sprawnego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich 

eksploatację i właściwą organizację prac.  
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Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono: 

a) w zakresie ochrony jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego na podstawie wykonanych 

analiz można stwierdzić, że w zakresie kryterium ochrony zdrowia ludzi:  

 dla pyłu zawieszonego dla prognozy ruchowej w 2026 i podanego tła zanieczyszczeń nie 

występują przekroczenia wartości dopuszczalnej; 

 dla dwutlenku azotu dla prognozy ruchowej w 2026 i podanego tła zanieczyszczeń nie 

występują przekroczenia wartości dopuszczalnej. 

 

Oznacza to, że projektowane przedsięwzięcie spełnia warunki ochrony powietrza atmosferycznego 

w zakresie ochrony zdrowia ludzi. 

a) w zakresie ochrony klimatu akustycznego w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że 

budowa Obwodnicy Południowej będzie powodować największe ponadnormatywne 

oddziaływanie przy realizacji wariantu 2, a najmniejsze – przy realizacji wariantu 3.  

b) w zakresie ochrony istniejących ujęć wód podziemnych – stwierdzono brak oddziaływania. 

W rejonie przebiegu wariantów drogi nie ma ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. 

c) w zakresie ochrony gleb – wartości dopuszczalne mieścić się będą w granicach pasa 

drogowego; 

d) w zakresie oddziaływania na gleby w wyniku zasolenia związanego z zimowym utrzymaniem 

przewiduje się, że jony chlorkowe zostaną przejęte z nawierzchni i pobocza przez system 

odwodnienia. Przy zastosowaniu dostępnych obecnie urządzeń ochronnych nie ma w praktyce 

możliwości ich wyeliminowania. Zostaną one odprowadzone w sposób zorganizowany, 

praktycznie eliminując ich rozpraszanie w przestrzeni glebowej. Zagrożenia powierzchni ziemi 

typu fizykochemicznego mogą wystąpić także w czasie awarii, katastrof lub wypadków 

z udziałem pojazdów samochodowych poruszających się po analizowanych odcinkach 

drogowych i przewożących substancje niebezpieczne, powodujące skażenie powierzchni 

terenów przyległych. Okresowe zmiany powierzchni terenu w tym wypadku mogą być 

spowodowane wylaniem substancji toksycznych wprost do gruntu lub pożarem. Wiąże się 

z tym zwykle konieczność wymiany gruntu. Oddziaływania te mają jednak charakter 

okresowy i w niewielkim stopniu wpływającym na powierzchnię ziemi. 

e) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych - analiza wrażliwości środowiska 

gruntowo-wodnego obszaru lokalizacji przedsięwzięcia wskazuje, że jest to teren o wysokim 

stopniu zagrożenia. Retencję, a przede wszystkim odpowiednie oczyszczenie i zabezpieczenie 

przed ewentualną awarią zapewniać będą projektowane urządzenia oczyszczające wody 

opadowe przed odprowadzeniem do odbiorników - osadniki. W przypadku awarii przewiduje 

się działanie specjalnych służb. Dzięki zastosowaniu takiego sposobu odwodnienia, ułatwiona 

zostanie możliwość szybkiego zamknięcia odpływu, np. poduszką sorbentową, i zatrzymanie 

ewentualnego wycieku substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych. 

 

Wykonane analizy dla wariantu „0” (brak realizacji obwodnicy) i dla wariantu budowy drogi oraz 

wpływu na sieć dróg istniejących wskazują, że nastąpi zmniejszenie zagrożeń spowodowanych 

ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, zanieczyszczeń powietrza jak i stężeń zanieczyszczeń 

w spływach opadowych dla istniejącej sieci dróg.  

 

Wpłynie to na zmniejszenie ilości mieszkańców centrum miasta Opola narażonych na 

ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, zanieczyszczeń powietrza a tym samym, na jakość życia 

i zdrowie. Wynika to z przeniesienia części ruchu samochodowego na obwodnicę i tym samym 

zmniejszenia oddziaływań na sieci dróg istniejących. 
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Budowa trasy obwodnicy niesie za sobą skutki pozytywne związane ze zmianą natężenia ruchu na 

istniejącej sieci drogowej.  

 

Podstawowym kryterium oceny wpływu budowy drogi na zdrowie ludzi jest oddziaływanie hałasu 

i zanieczyszczeń powietrza. Inwestycje drogowe posiadają dodatkowy aspekt i specyfikę związaną 

ze zdrowiem ludzi, którym jest bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, pieszych i innych 

uczestników ruchu drogowego. Planowana budowa drogi przyczyni się w znaczny sposób do 

poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu wszystkich uczestników dzięki proponowanym 

rozwiązaniom projektowym. 

 

Dla potrzeb opracowania wykonano ekspertyzę geotechniczną dotyczącą wpływu na środowisko 

i zdrowie ludzi projektowanej trasy drogowej, przebiegającej przez dwa wrażliwe odcinki: teren 

górniczy „Groszowice III” przewidziany jako miejskie składowisko odpadów komunalnych – 

kwatera dodatkowa na terenie zakończonej eksploatacji powierzchniowej oraz czynne, awaryjne 

składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Opole w Groszowicach. 

 

Tereny te zlokalizowane są w południowej części miasta Opole-Groszowice w rejonie 

ul. Podmiejskiej i ul. ks. J. Popiełuszki. Oba miejsca związane są z pomarglowymi wyrobiskami. 

Obecnie wyrobisko zlokalizowane w okolicy miejskiego składowiska śmieci przy ul. Podmiejskiej 

jest terenem niezagospodarowanym, zalewanym przez wody gruntowe i opadowe, porośniętym 

samosiejną roślinnością. 

 

Składowisko Elektrowni PGE Opole stanowi obszar zamknięty, uzbrojony w infrastrukturę 

techniczną , zagospodarowany. Jest ono użytkowane, objęte monitoringiem wód podziemnych. 

 

Dla potrzeb stwierdzenia, czy projektowana trasa drogowa nie naruszy konstrukcji składowisk 

wykonano 4 otwory geologiczne. Główny nacisk położono na wariant 3, który w całości przekracza 

wyrobisko. Analizowano także wariant 1, który zbliży się do krawędzi składowiska od strony 

północnej. 

 

Stwierdzono, że fragment projektowanej trasy w wariancie 3 przebiega przez obszar nieczynnego 

pomarglowego wyrobiska. Na obszarze tym nie stwierdzono śladów zorganizowanego składowania 

odpadów komunalnych. Napotkano jedynie dzikie składowanie odpadów budowlanych. 

 

Stwierdzono także, że trasa drogowa w wariancie 2 i 3 przebiega przez teren składowiska odpadów 

paleniskowych, należących do Elektrowni Opole. Z analizy materiałów wynika, że obszar ten jest 

zagospodarowany. Składowane były tutaj popioły w postaci emulgatu, w zabezpieczonych folią 

ochronną kwaterach. W obu wariantach projektowana trasa koliduje z tą substancją. Według 

informacji na temat składu popiołów uzyskanych z Elektrowni Opole można stwierdzić, ze nie 

zagrażają one środowisku i zdrowiu ludzi, a po zeskaleniu mogą stanowić dobre podłoże 

budowlane. 

 

Realizacja trasy nie budzi zastrzeżeń w przypadku przekroczenia przez wyrobisko przy 

ul. Podmiejskiej. Z geotechnicznego punktu widzenia możliwe jest również poprowadzenie trasy 

przez składowisko popaleniskowe.  

 

Trasa obwodnicy w wariancie 3 (preferowanym przez Inwestora) została poprowadzona m.in. przez 

teren działek o nr 1/22; 1/2; 141; 138; 135; 130; 127 przewidzianych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem 

jako „Miejskie składowisko odpadów komunalnych – kwatera dodatkowa na terenie zakończonej 
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eksploatacji powierzchniowej”. Z uzyskanych informacji, pismo znak: W/569/SO/2012 z dnia 

03.12.2012 r., ustalono że, Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie prowadzi i nie prowadził żadnych prac 

i nie składował ani też nie składuje tam odpadów. Dodatkowo Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie jest 

właścicielem w/w terenu. Teren ten został przewidziany w miejscowym planie jako rezerwa pod 

ewentualne, przyszłościowe składowisko odpadów. Zagospodarowanie tego sztucznie stworzonego 

terenu pod pas drogowy obwodnicy jest rozwiązaniem praktycznym i pozwala na odsunięcie trasy 

obwodnicy od zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Podmiejskiej.  

 

W przypadku realizacji obwodnicy południowej wg wariantu 3 (preferowanego przez Inwestora) 

jak i wariantu nr 2, zajdzie konieczność wyłączenia z eksploatacji części terenu składowiska 

odpadów paleniskowych i jego zamknięcia.  

 

Składowisko odpadów paleniskowych BOT Elektrowni Opole S.A jest zarówno terenem 

nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego margli byłej Cementowni Groszowice. Z uzyskanych 

informacji wynika, że do roku 2001 składowane były tutaj odpady w postaci emulgatu (mieszanina 

popiołu i wody). Obecnie odpady paleniskowe Elektrowni Opole w całości wykorzystywane są 

gospodarczo. Według informacji uzyskanych z Elektrowni Opole na temat składu popiołów można 

stwierdzić, że nie zagrażają one środowisku i zdrowiu ludzi, a po zeskaleniu mogą stanowić dobre 

podłoże budowlane. 

 

Dla wydzielonego terenu po drogę będzie musiała być uzyskana decyzja o zamknięciu i sposobie 

rekultywacji składowiska. Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest 

etapem uzyskiwania przez Inwestora zgód na dysponowanie terem na cele budowlane. Procedura 

zamknięcia i sposób rekultywacji tego terenu może być częścią realizowanego zadania na etapie 

Projektu budowlanego i wykonawczego. Dodatkowo na obecnym etapie uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma konieczności rozpoczynania procedury zamknięcia 

składowiska odpadów Elektrowni. Opracowane ekspertyzy geotechniczna i sanitarna, wykazały, że 

nie ma przeciwskazań aby inwestycja była realizowana na tym terenie.  

 

Na analizowanym terenie może być skrócony okres, o którym mowa w § 18 ust.1 i ust.2 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 523) co wykazała ekspertyza geotechniczna i sanitarna. Ze względu na 

charakter składowania odpadów paleniskowych (w postaci emulgatu) nie ma przeciwskazań na 

poprowadzenie drogi – obwodnicy południowej po terenie, na którym odbywało się składowanie 

odpadów. Zgodnie z ekspertyzą geologiczną i sanitarną na terenie, gdzie były składowane odpady 

paleniskowe w postaci emulgatu realizacja inwestycji przed upływem 50 lat od jego zamknięcia nie 

będzie stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. W związku z tym, nie ma 

przeciwskazań pod względem bezpieczeństwa jak i pod względem technicznym do poprowadzenia 

w tym miejscu trasy obwodnicy południowej. 

 

Tabl. 50 Zajęcie terenu będącego we władaniu PGE Opole w ramach realizacji wariantu 2 

Obwodnicy Południowej. 
Lp. Nr działki 

ewidencyjnej 

Obręb/arkusz mapy Powierzchnia 

działki zajmowana 

pod inwestycję [m
2
] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1.  218/1 Groszowice, a.m: 4 22 460  Teren kwater składowania odpadów 

2.  218/2 Groszowice, a.m: 4 20 440  Teren kwater składowania odpadów 

3.  206/4 Groszowice, a.m: 4 685  Poza terenem kwater 

4.  51/3 Groszowice, a.m: 4 40 Poza terenem kwater 

5.  52/3 Groszowice, a.m: 4 110 Poza terenem kwater 

6.  53/1 Groszowice, a.m: 4 180 Poza terenem kwater 
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7.  54/1 Groszowice, a.m: 4 255 Poza terenem kwater 

8.  55/1 Groszowice, a.m: 4 320 Poza terenem kwater 

9.  56/1 Groszowice, a.m: 4 390 Poza terenem kwater 

10.  57/1 Groszowice, a.m: 4 310 Poza terenem kwater 

11.  58/1 Groszowice, a.m: 4 430 Poza terenem kwater 

12.  59/1 Groszowice, a.m: 4 490 Poza terenem kwater 

13.  60/1 Groszowice, a.m: 4 565 Poza terenem kwater 

14.  61/1 Groszowice, a.m: 4 630 Poza terenem kwater 

15.  62/1 Groszowice, a.m: 4 720 Poza terenem kwater 

16.  63/1 Groszowice, a.m: 4 815 Poza terenem kwater 

17.  64/1 Groszowice, a.m: 4 905 Poza terenem kwater 

18.  65/1 Groszowice, a.m: 4 904 Poza terenem kwater 

19.  65/3 Groszowice, a.m: 4 598 Poza terenem kwater 

20.  66/1 Groszowice, a.m: 4 842 Poza terenem kwater 

21.  66/3 Groszowice, a.m: 4 579 Poza terenem kwater 

22.  67/1 Groszowice, a.m: 4 778 Poza terenem kwater 

23.  67/3 Groszowice, a.m: 4 570 Poza terenem kwater 

24.  68/1 Groszowice, a.m: 4 761 Poza terenem kwater 

25.  68/3 Groszowice, a.m: 4 569 Poza terenem kwater 

26.  69/1 Groszowice, a.m: 4 444 Poza terenem kwater 

27.  69/3 Groszowice, a.m: 4 425 Poza terenem kwater 

28.  70/1 Groszowice, a.m: 4 365 Poza terenem kwater 

29.  70/3 Groszowice, a.m: 4 461 Poza terenem kwater 

30.  71/1 Groszowice, a.m: 4 220 Poza terenem kwater 

31.  71/3 Groszowice, a.m: 4 471 Poza terenem kwater 

32.  72/1 Groszowice, a.m: 4 80 Poza terenem kwater 

33.  72/3 Groszowice, a.m: 4 500 Poza terenem kwater 

34.  73/3 Groszowice, a.m: 4 353 Poza terenem kwater 

35.  74/3 Groszowice, a.m: 4 277 Poza terenem kwater 

36.  75/3 Groszowice, a.m: 4 165 Poza terenem kwater 

37.  76/3 Groszowice, a.m: 4 60 Poza terenem kwater 

 

Tabl. 51 Zajęcie terenu będącego we władaniu PGE Opole w ramach realizacji wariantu 3 

Obwodnicy Południowej. 
Lp. Nr działki ewidencyjnej Obręb/arkusz mapy Powierzchnia 

działki zajmowana 

pod inwestycję 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1.  218/1 Groszowice, a.m: 4 33 010 m
2
 Teren kwater składowania 

odpadów 

2.  60/1 Groszowice, a.m: 3 13 730 m
2
 Teren kwater składowania 

odpadów 

3.  60/2 Groszowice, a.m: 3 12 440 m
2
 Teren kwater składowania 

odpadów 

4.  206/4 Groszowice, a.m: 4 330 m
2
 Poza terenem kwater 

5.  217 Groszowice, a.m: 4 56 m
2
 Poza terenem kwater 

6.  73/1 Groszowice, a.m: 4 15 m
2
 Poza terenem kwater 

7.  74/1 Groszowice, a.m: 4 85 m
2
 Poza terenem kwater 

8.  75/1 Groszowice, a.m: 4 165 m
2
 Poza terenem kwater 

9.  76/1 Groszowice, a.m: 4 240 m
2
 Poza terenem kwater 

10.  77/1 Groszowice, a.m: 4 259 m
2
 Poza terenem kwater 

11.  77/3 Groszowice, a.m: 4 52 m
2
 Poza terenem kwater 

12.  79/1 Groszowice, a.m: 4 486 m
2
 Poza terenem kwater 

13.  79/3 Groszowice, a.m: 4 1450 m
2
 Poza terenem kwater 

14.  80/1 Groszowice, a.m: 4 1413 m
2
 Poza terenem kwater 

15.  81/1 Groszowice, a.m: 4 580 m
2
 Poza terenem kwater 
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Na terenie przewidzianym pod Obwodnicę Południową w preferowanym przez Inwestora wariancie 

nr 3 trasy obecnie zlokalizowane są kwatery składowania emulgatu, drogi wewnętrzne 

technologiczne, bocznica kolejowa oraz pas zieleni izolacyjnej. Przebieg Obwodnicy południowej 

na terenie składowiska odpadów paleniskowych koliduje z urządzeniami uzbrojeni terenu i 

urządzenia te będą musiały zostać przebudowane lub zabezpieczone.  

 

Założono, że istniejąca droga wewnętrzna (zlokalizowana po obwodzie składowiska) i kolej będą 

funkcjonowały bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Natomiast w celu przeprowadzenia 

pozostałych dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do poletek składowych, w zakresie 

obwodnicy można wykonać przepusty pod nasypem drogowym. Ostateczne miejsce ich wykonania 

i ewentualna ilość jest do ustalenia na etapie Projektu budowlanego i wykonawczego 

przedmiotowej inwestycji. 

 

Przebudowa i zabezpieczenie systemu odwodnienia, urządzeń uzbrojenia terenu Elektrowni Opole, 

drenażu podfoliowego i nadfoliowego zostanie uwzględniona w Projekcie budowlanym 

i Wykonawczym zadania zgodnie z uzyskanymi na tym etapie warunkami. Urządzenia uzbrojenia 

terenu mogą pozostać pod nasypem, lecz zabezpieczone w rurach osłonowych. W przypadku 

uszkodzenia folii zabezpieczającej poletka składowe należy ją odtworzyć i zapewnić szczelność 

poletka. 

 

6.13 OCENA ZAGROŻEŃ DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

6.13.1 Dziedzictwo archeologiczne 

 

Żaden z analizowanych wariantów nie koliduje ze znanymi stanowiskami archeologicznymi.  

 

W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne w trakcie prowadzonych prac ziemnych, sposób 

postępowania winien być zgodny z procedurami, określonymi w Rozporządzeniem Ministra Kultury 

z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych [Dz. U. Nr 150, poz.1579]. 

 

6.13.2 Dziedzictwo architektoniczne 

 

Żaden z analizowanych wariantów nie koliduje bezpośrednio z obiektami ujętymi w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków.  

 

6.14 ODDZIAŁYWANIE WIBROAKUSTYCZNE 

 

FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 

 

Problemem istotnym w czasie budowy drogi są drgania mechaniczne przenoszone przez pracujące 

w czasie budowy maszyny budowlane i zlokalizowane w sąsiedztwie wykonywanych prac 

budowlanych obiekty. Pracujące maszyny drogowe (frezerki, walce wibracyjne) mogą wywoływać 

drgania ciągłe o niskiej i wysokiej częstotliwości. Drgania drogowe oraz wzbudzane pracą maszyn 

drogowych mogą być szkodliwe dla budynków lub uciążliwością dla ludzi przebywających 

w budynkach głównie w budynkach murowanych wznoszonych tradycyjnie o 1 do 3 kondygnacji. 
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Drgania wzbudzane przejazdami pojazdów samochodowych i pracą maszyn drogowych nie są 

szkodliwe dla konstrukcji budynków masywnych wielokondygnacyjnych. Intensywność 

składowych poziomych tych drgań jest na tyle mała, że nie mogą być szkodliwe dla budynków. 

Wykorzystanie przy budowie dróg walców statycznych wyeliminuje tego typu zdarzenia. 

 

Składowe pionowych drgań ścian nośnych i słupów wszelkich obiektów, a więc i tego rodzaju 

budynków są zaniedbywanie małe. Zgodnie z PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań 

przekazywanych przez podłoże na budynki” określa się, że jeżeli prędkości drgań są mniejsze od 

4mm/s to drgania te nie mają wpływu na konstrukcję budynku. W trakcie prac budowlanych zasięg 

oddziaływania wibracji będzie uzależniony od zastosowanej metody prowadzonych prac oraz 

rodzaju urządzeń prowadzących prace jak i lokalizacji i konstrukcji obiektów budowlanych oraz 

uwarunkowań geotechnicznych. Na tym etapie nie przeprowadza się tego rodzaju badań w związku 

z tym nie można określić jakie będzie oddziaływanie wibroakustyczne w trakcie budowy drogi na 

istniejące budynki mieszkalne czy inne obiekty budowlane.  

 

Za uszkodzenia konstrukcji budynków, powstałych w czasie wykonywania robót odpowiada 

Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca robót winien dobrać taki sprzęt do wykonania robót, 

który będzie gwarantował obiektom, usytuowanym w sąsiedztwie prowadzonych robót 

nieuszkadzanie konstrukcji budynków. 

 

 

W przypadku zbliżenia się z pracami budowalnymi do zabudowy prace związane z zagęszczeniem 

podłoża oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy prowadzić przy użyciu sprzętu 

statycznego, nie należy stosować walców wibracyjnych, płyt wibracyjnych ani ubijaków. Zasady 

prowadzenia robót  budowlanych z użyciem sprzętu technicznego zostały uregulowane przede 

wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263). Podczas 

zagęszczania gruntu i warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, w szczególności w pobliżu 

budynków i budowli mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone 

w dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi maszyn roboczych. 

W przypadku, gdy w ramach inwestycji zajdzie konieczność wykonania ścianek szczelnych 

w rejonie istniejących budynków, należy przewidzieć technologię ich wykonania poprzez wciskanie 

a nie wbijanie. 

 

FAZA EKSPLOATACJI 

 

W czasie ruchu pojazdów samochodowych po drodze mogą być generowane czynniki powodujące 

powstawanie drgań mechanicznych w jej otoczeniu i sąsiadujących obiektach, spowodowane 

następującymi zjawiskami: 

1. Zmianą sił kontaktowych między kołami pojazdu i powierzchnią jezdni; powstające w jezdni 

oscylacyjne fale naprężeniowe mogą być przekazywane przez grunt do sąsiednich obiektów; 

częstotliwość tak wzbudzonych drgań pozostaje najczęściej w paśmie 8-25 Hz.; autobusy 

mogą wzbudzać drgania pozostające w dolnej części tego pasma (8-15 Hz); podczas jazdy 

pustego pojazdu mogą być wzbudzone drgania o niskiej częstotliwości 3-4 Hz,  

2. Ciśnieniową falą powietrza, powstającą w wyniku przejazdu pojazdu; częstotliwości zmiany 

ciśnienia powietrza obserwuje się na ogół poniżej częstotliwości słyszalnych i określane 

bywają jako ultradźwięki; fale ciśnieniowe przekazywane przez powietrze mogą powodować 

ruch wiotkich części okien i drzwi; ten typ uszkodzenia nie wywołuje uszkodzeń budynków, 

3. Niskoczęstotliwościowym ciśnieniem akustycznym, występującym poniżej 100 Hz 
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(najczęściej w granicach 50-100 Hz), mogącym wzbudzać pionowe drgania stropów, dotyczy 

to drgań obserwowanych desek podłogowych opartych na legarach, a tych z kolei na 

drewnianych belkach; z badań polskich wynika, że stropy w budynkach budowanych 

w Polsce są sztywniejsze i tego rodzaju oddziaływań nie zaobserwowano; podobne wyniki 

obserwacji zamieszczono w pracach szwedzkich, czeskich i kanadyjskich i zjawisko to jest 

pomijane w analizie wpływu ruchu pojazdów na drgania mechaniczne. 

 

Z punktu widzenia zagrożenia eksploatacji projektowanej trasy drogowej wywoływaniem drgań 

mechanicznych istotne są drgania wzbudzane przejazdami autobusów (miejskich i dalekobieżnych, 

przegubowych i pojedynczych, pełnych i pustych), przejazdy samochodów osobowych, 

mikrobusów i małych wozów dostawczych są nieistotne.  

 

Wielkość oddziaływań wibroakustycznych może być uzależniona od wielu czynników: 

 Naprężenia kontaktowe występujące między podłożem gruntowym a fundamentami 

budynków spowodowane drganiami, mogą wywołać szkodliwe efekty w budynkach, jak też 

mogą przyczynić się do deformacji podłoża pod obiektami i w ich sąsiedztwie.  

 Poziomy dopuszczalnych drgań z uwagi na ich szkodliwość na budynki zależą od: rodzaju 

budynku, jego wymiarów, materiałów, konstrukcji posadowienia oraz właściwości 

dynamicznych.  

 Drgania drogowe mogą być szkodliwe dla budynków lub uciążliwości dla ludzi 

przebywających w budynkach głównie w budynkach murowanych wznoszonych tradycyjnie, 

o 1 do 3 kondygnacji.  

 Składowe pionowe drgań są istotne w przypadku drgań stropów, szczególnie stropów 

drewnianych.  

 Przy generowaniu drgań mechanicznych najistotniejsze są siły kontaktu, wynikające z jazdy 

po nierównościach.  

 Start i zatrzymanie pojazdu na jezdniach bitumicznych (szczególnie w okresie gorącego lata) 

oraz zmiana biegów wpływają również na zmianę sił kontaktowych, co uwidacznia się przy 

skrzyżowaniach, sygnalizacjach świetlnych i przystankach autobusowych. Najniższy poziom 

drgań jest wzbudzany w trakcie przejazdu przez nawierzchnię betonową.  

 Obserwuje się tendencję wzrostu poziomu drgań wraz ze wzrostem prędkości przejazdu 

pojazdów. 

 

Badania wykazały, że ewentualne osiadania budynków na skutek ruchu pojazdów w sąsiedztwie są 

tak małe, że są niewykrywalne. Jeśli nawierzchnia drogi jest równa, to na ogół nie należy 

spodziewać się szkodliwego na budynki i uciążliwego dla ludzi (przebywających w tych 

budynkach) oddziaływania drgań drogowych.  

 

Drgania wzbudzane przejazdami pojazdów samochodowych nie są szkodliwe dla konstrukcji 

budynków masywnych wielokondygnacyjnych. Intensywność składowych poziomych tych drgań 

jest na tyle mała, że nie mogą być szkodliwe dla budynków. Składowe pionowych drgań ścian 

nośnych i słupów wszelkich obiektów, a więc i tego rodzaju budynków są zaniedbywanie małe.  

 

6.15 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH  

 

Budowa Obwodnicy Południowej wymaga zburzenia jednego budynku wielorodzinnego. Budzi to 

szereg protestów i niezadowolenia mieszkańców. Mieszkańcy domagają się zmiany trasy 

obwodnicy. Już na etapie obecnego postępowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

zgłaszane są postulaty zmiany trasy z argumentacją, że budowa obwodnicy zniszczy lokalne grupy 
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społeczne (religijne, rodzinne itp.). W analizowanym przypadku należy liczyć się z trudnościami 

w realizacji inwestycji. 

 

Grupa organizacyjna z Grudzic 
 

Proponowana przez „Grupę Organizacyjną z Grudzic” Obwodnica z „Obejściem Maliny” 

przesunięta jest w znacznym stopniu na południe od centrum miasta oraz w stosunku do tras 

wyznaczonych w koncepcji. Takie rozwiązanie nie spełniłoby należycie swego przeznaczenia, gdyż 

głównym celem przedmiotowej inwestycji jest budowa nowej przeprawy drogowej przez rzekę 

Odrę na terenie Miasta oraz scalenie systemu komunikacji kołowej miasta Opole pomiędzy 

istniejącą drogą DK 45 oraz planowaną Obwodnicą Piastowską, której opracowywanie 

dokumentacji projektowej jest już na etapie projektu budowlanego na początkowym odcinku 

a drogą DK94 i dalej istniejącą Obwodnicą Północną. 

 

Rozwinięcie układu komunikacyjnego obejmującego Metalchem, Groszowice i Grotowice 

przewidziane jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Groszowice – 

Metalchem oraz osiedla Grotowice w Opolu poprzez wyznaczenie terenów 1 KDGP i 1 KDG/Z pod 

drogi publiczne. 

 

W oparciu o Studium uwarunkowań Obwodnica z „Obejściem Maliny” przebiega bezpośrednio 

przy stanowiskach archeologicznych nr 36, 34, 111 oraz przy stanowisku archeologicznym nr 35 

wpisanym do rejestru zabytków. Dodatkowo proponowana Obwodnica z „Obejściem Maliny” 

poprowadzona została wzdłuż głównego korytarza ekologicznego wyznaczonego we wschodniej 

części miasta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Opole oraz przez użytki kopalne, na których utworzyły się stawy. Można wnioskować, że ze 

względu na bliskie sąsiedztwo powstałych stawów z obszernym terenem leśnym od strony 

południowej, obszar ten może okazać się cennym pod względem środowiskowym. Trasa 

poprowadzona po krawędzi terenów leśnych zlokalizowanych po stronie południowej utrudniłaby 

dostęp zwierzętom do zbiorników wodnych (w tym kąpielisko Malina) po stronie północnej. W tym 

rejonie proponowana Obwodnica kolidowałaby również z istniejącym Zakładem Betoniarskim. 

 

Ponadto Obwodnica z „Obejściem Maliny” koliduje z rozdzielnią wysokiego napięcia przy ulicy 

Oświęcimskiej 55 (EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. - Rejon Sieci Wysokich Napięć). 

 

Proponowana przez „Grupę Organizacyjną z Grudzic” Obwodnica z „Obejściem Maliny” 

sąsiadowałaby bezpośrednio z osiedlem o zabudowie jednorodzinnej od strony północnej oraz 

z osiedlem o zabudowie wielorodzinnej od strony południowej gdzie zlokalizowane jest publiczne 

przedszkole nr 44. 

 

Przebieg Obwodnicy proponowanej przez „Grupę” wzdłuż rzeki Malina po terenach rolniczych, 

oraz częściowo po terenach leśnych z uwzględnieniem w/w zastrzeżeń nie wydaje się być 

rozwiązaniem korzystniejszym od opracowanych koncepcji Obwodnicy Południowej. 

 

Proponowane warianty przebiegu Obwodnicy Południowej w żaden sposób nie pozbawiają 

użytkowników dostępu do istniejących dróg publicznych. Przebieg ul. Krapkowickiej (DK45), 

ul. Popiełuszki (DW423), ul. J. Brzechwy, ul. Olimpijskiej (Polesie) oraz ul. Strzeleckiej (DK94) 

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Obwodnica Południowa we wszystkich 

wariantach przewiduje przejście wiaduktem (górą) nad ul. Popiełuszki (DW423), ul. J. Brzechwy, 

ul. Olimpijską, zachowując ciągłość ruchu na tych drogach. Natomiast do ul. Krapkowickiej 

(DK45) i ul. Strzeleckiej (DK94) przewiduje się włączenie Obwodnicy poprzez rondo w poziomie 

http://www.teleadreson.pl/energiapro$n%20koncern$n%20energetyczny$n/
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istniejącej drogi. W miarę wzrostu natężenia ruchu w rejonie włączeń do dróg krajowych, będzie 

możliwość ewentualnego wykonania węzłów w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu 

w ciągu Obwodnicy.  

 

W opracowanych koncepcjach założono ponadto poprawę sytuacji na ul. Podmiejskiej, która 

stanowi główny dojazd do wysypiska śmieci poprzez jej zamknięcie na końcu obszaru zabudowy 

mieszkaniowej. Wiąże się to z budową drogi dojazdowej po prawej stronie południowej Obwodnicy 

(dla wariantu 1 i 3) łączącej drogę DW 423 z odciętym odcinkiem ul. Podmiejskiej, która 

stanowiłaby dojazd do miejskiego wysypiska śmieci oraz dojazd do przyległych do pasa drogowego 

posesji. We wariancie 2 należałoby wykorzystać teren przewidziany w miejscowych planach 

pierwotnie jako pas drogowy obwodnicy pod budowę drogi dojazdowej do miejskiego wysypiska 

odpadów.  

 

Koncepcja we wszystkich trzech wariantach uwzględnia możliwość ewentualnego skomunikowania 

Obwodnicy Południowej z przewidzianymi w Studium uwarunkowań drogami: Trasą Gosławicką 

Z2/2, Obwodnicą Wschodnią GP2/2 oraz rozbudowaną ul. Olimpijską. 

 

Ponadto wzdłuż całej trasy Obwodnicy Południowej planuje się budowę ścieżki rowerowej, która 

będzie miała powiązanie również z istniejącą siecią dróg i ciągów rowerowych.  

Zaburzony budową Obwodnicy Południowej układ dróg gruntowych, dojazdowych do pól 

uprawnych zostanie odtworzony, tak aby zapewnić dojazd do każdej działki. 

 

Nowa przeprawa przez Odrę wg przedstawionej wielowariantowej koncepcji została zlokalizowana 

w dogodnej (najbardziej kompromisowej) odległości pomiędzy istniejącą przeprawą w ciągu 

DW435 a najbardziej wysuniętymi na południe dzielnicami Miasta w celu usprawnienia 

komunikacji pomiędzy zachodnią a wschodnią częścią Miasta.  

 

Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA 

 

Trasa Obwodnicy Południowej w żadnym z proponowanych wariantów nie koliduje z czynnym 

składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Podmiejskiej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami 

na terenie działek nr 1/22; 1/2; 141; 138; 135; 130; 127, przez które częściowo przebiega 

Obwodnica w wariancie 1 i 3, przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem jako „Miejskie 

składowisko odpadów komunalnych - kwatera dodatkowa na terenie zakończonej eksploatacji 

powierzchniowej” Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie prowadzi i nie prowadził żadnych prac i nie 

składował ani nie składuje tam odpadów. Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie jest właścicielem w/w 

działek.  

 

Obwodnica Południowa tylko w dwóch wariantach (2 i 3) przebiega przez obszar, który stanowi 

rezerwowe składowisko odpadów paleniskowych BOT Elektrowni Opole S.A. Jest to zarówno 

teren nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego margli byłej Cementowni Groszowice. 

Z uzyskanych informacji wynika, że do roku 2001 składowane były tutaj odpady w postaci 

emulgatu (mieszanina popiołu i wody).  

 

W przypadku realizacji obwodnicy południowej wg wariantu nr 2 lub 3 zajdzie konieczność 

wyłączenia z eksploatacji części terenu składowiska odpadów paleniskowych i zamknięcia jej. Dla 

wydzielonego terenu będzie musiała być uzyskana decyzja o zamknięciu i sposobie rekultywacji 

składowiska. Sposób rekultywacji tego terenu może być częścią realizowanego zadania na etapie 

Projektu budowlanego i wykonawczego. Na analizowanym terenie może być skrócony okres 50 lat 
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zakazu budowania na terenie składowiska odpadów od jego zamknięcia, o którym mowa w § 18 

ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 523) jeśli ekspertyza geotechniczna i sanitarna wykaże, iż 

inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. W ramach 

raportu wykonano ekspertyzę geologiczną i sanitarną, która została zaopiniowana pozytywnie przez 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ekspertyzy wykazują, że inwestycja nie 

spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Ze względu na charakter 

składowania odpadów paleniskowych (w postaci emulgatu) nie ma przeciwskazań na 

poprowadzenie drogi – Obwodnicy Południowej po terenie, na którym odbywało się składowanie 

odpadów. Procedura przeprowadzenia zamknięcia składowiska odpadów paleniskowych będzie 

wszczęta po uzyskaniu decyzji środowiskowej i wyborze wariantu do realizacji. 

 

Sieć drogowa w okolicach Opola planowana jest do rozbudowy, jak wynika to z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i poszczególnych gmin sąsiadujących. Planowana 

Obwodnica Południowa wg przedstawionej wielowariantowej koncepcji została zlokalizowana 

w najbardziej kompromisowej odległości pomiędzy istniejącą przeprawą w ciągu DW435 a 

najbardziej wysuniętymi na południe dzielnicami Miasta w celu usprawnienia komunikacji 

pomiędzy zachodnią a wschodnią częścią Miasta, obsługując przy tym południowe dzielnice. 

Dodatkowo scali ona istniejący i projektowany (Obwodnica Piastowska) układ drogowy Miasta. 

 

Wybór dróg krajowych (DK94, DK88 oraz DK45) przez użytkowników w celu kontunuowania 

podróży autostradą A4 (w kierunku wschodnim) jest jak najbardziej słuszny. Drogi krajowe są 

drogami wyższych klas niż droga wojewódzka nr 423 (ul. Popiełuszki, ul. Oświęcimska), co 

przekłada się na standard jazdy. Dodatkowo przebiegają one głównie przez tereny niezabudowane 

w porównaniu z drogą DW423.  

 

Rozbudowa układu dróg krajowych w celu skomunikowania terenów pomiędzy Dobrzeniem a 

Kędzierzynem (ok 65 km) nie jest po stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, który jest 

Zleceniodawcą opracowywanej wielowariantowej koncepcji Obwodnicy Południowej, stanowiącej 

nową przeprawę przez rzekę Odrę na terenie Miasta Opole. Na istniejących przeprawach 

mostowych w centrum miasta w ciągu DK94 i DW435 analiza przeprowadzona przez INKOM S.C. 

wykazała wyczerpanie przepustowości 100% i więcej. 

 

Pojazdy ciężarowe obsługujące zakłady przemysłowe pomiędzy Dobrzeniem a Kędzierzynem nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego na danej drodze (krajowej czy wojewódzkiej) nacisku 

pojedynczej osi, określonego przepisami. Załadunek tych pojazdów powinien być dostosowany do 

wcześniej ustalonej trasy przejazdu. Przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś na danej drodze 

jest niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

Źródła finansowania planowanej Obwodnicy nie są jeszcze określone i nie powinny być 

priorytetem w wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania, które polepszyłoby warunki ruchu 

w całym mieście.  

 

Zamierzeniem MZD w Opolu jest budowa nowej przeprawy mostowej która odciąży miasto, 

natomiast realizacja inwestycji poza terenem miasta jest w gestii pozostałych Administratorów 

dróg. 

 

Państwo Baron i Mandziejewicz 
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Analiza możliwości prowadzenia trasy Obwodnicy Południowej była rozpatrywana globalnie i na 

bieżąco konsultowana z Zamawiającym. Obwodnica Południowa w wariancie 3 poprowadzona 

została optymalnie łącząc stałe punkty na ul. Krapkowickiej i ul. Strzeleckiej i jest trasą najkrótszą. 

 

Domy oraz tereny zajęte pod projektowany pas drogowy będą podlegały odszkodowaniu zgodnie 

z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687). 

 

 

 

Mieszkańcy ul. Popiełuszki 

 

Koncepcja Obwodnicy Południowej we wszystkich wariantach została opracowana na podkładzie 

mapy zasadniczej wykupionej w Urzędzie Miasta Opole oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu. 

Wszystkie warianty trasy były na bieżąco konsultowane z Inwestorem (Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu) i ostatecznie zostały przez Niego uzgodnione. W koncepcji założono, że zostanie 

wykonana w niezbędnym zakresie przebudowa bądź zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu 

kolidujących z inwestycją. Na etapie Projektu Budowlanego zostaną opracowane projekty dla 

poszczególnych branż. 

 

W stanie istniejącym pojazdy poruszające się w kierunku Miejskiego Składowiska Odpadów przy 

ul. Podmiejskiej korzystają z drogi DW423 – ul. Popiełuszki. W stanie istniejącym innej drogi 

dojazdu do ul. Podmiejskiej nie ma i nie jest realne uniknięcie trasy dojazdu do MSO poprzez 

ul. Popiełuszki (DW423). W ramach przedmiotowej inwestycji, w zależności od analizowanego 

wariantu zakłada się jedynie zmianę lokalizacji wlotu z ul. Popiełuszki na drogę dojazdową do 

MSO.  

 

Obwodnica południowa w wariancie 3 poprowadzona została optymalnie i jest trasą najkrótszą. 

W porównaniu do pozostałych wariantów w największym stopniu wykorzystuje tereny byłych 

wyrobisk margla, czyli terenów przeobrażonych w wyniku prowadzonej eksploatacji, ograniczając 

w ten sposób zajęcie terenu pól uprawnych pod drogę.  

 

Rudolf Los 

 

Zgodnie z zamówieniem wszystkie warianty trasy Obwodnicy Południowej mają wspólny początek 

i koniec. Trasa obwodnicy południowej ma swój początek na skrzyżowaniu ul. Krapkowickiej 

(DK 45) gdzie dowiązuje się do rozwiązań projektowych wg odrębnego opracowania dotyczącego 

budowy odcinka od Obwodnicy Piastowskiej. Natomiast włączenie Obwodnicy Południowej do 

DK 94 planuje się w miejscu skrzyżowania z istniejącym już odcinkiem obwodnicy północnej. 

Skrzyżowanie to zostało wykonane w postaci ronda o trzech wlotach z możliwością rozbudowy 

o czwarty wlot stanowiący kontynuację obwodnicy południowej. Planowana Obwodnica 

Południowa ma stanowić przeprawę drogową przez rzekę Odrę oraz scalić system komunikacji 

kołowej miasta Opole pomiędzy istniejącą drogą DK 45 (ul. Krapkowicka) a drogą DK 94 

(ul. Strzelecka).  

 

Przebieg trasy Obwodnicy Południowej w poszczególnych wariantach uwarunkowany jest 

ograniczeniami terenowymi oraz koniecznością połączenia obu dróg krajowych DW45 i DK 94 

w wyznaczonych przez Inwestora punktach. Jednym z założeń trasy w wariancie 2 było 

wykorzystanie terenu pomiędzy budynkami nr 54 i 54a przy ul. Popiełuszki w śladzie byłej 

wąskotorowej kolei obsługującej nieczynną już Cementownię Groszowice. Przy takim układzie 
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punktów dowiązania koniecznym było ominięcie Miejskiego Składowiska Odpadów przy 

ul. Podmiejskiej od strony południowej przez co trasa ta się wydłużyła, w stosunku do trasy 

w wariancie 1 i 3.  

 

6.16 POWAŻNE AWARIE  

 

W wyniku kolizji lub wypadków drogowych może dojść do wycieku paliwa ze zbiornika 

samochodu do gleby. W sytuacji, gdy w zderzeniu uczestniczą pojazdy samochodowe przewożące 

substancje niebezpieczne można przewidywać przedostanie się tych substancji do środowiska. 

 

Kwestie odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz ich naprawy reguluje ustawa z dnia 

13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [Dz. U. nr 75, 

poz.493 z późniejszymi zmianami]. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach 

zapobiegania i naprawy szkód w środowisku na analizowanym terenie jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska. 

O skali zagrożenia dla ludzi i środowiska, do którego może dojść w przypadku wystąpienia awarii 

w związku z ruchem drogowym będzie decydować: 

a) intensywności ruchu, 

b) struktura ruchu, udział pojazdów ciężkich, 

c) skala awarii, rodzaj i ilość uwalnianego paliwa, 

d) warunki środowiskowe (wrażliwość środowiska gruntowo-wodnego – ilość cieków 

powierzchniowych, przepuszczalność gleby itp.), 

e) czas podjęcia akcji ratowniczej przez specjalistyczne służby, 

f) wyposażenie służb w środki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej. 

 

Zgodnie z literaturą przedmiotu, ocenę stopnia zapewnienia bezpieczeństwa można dokonać na 

podstawie analizy i oceny ryzyka. W analizie ryzyka dokonuje się ustalenia wskaźnika ryzyka 

natomiast w ocenie ryzyka porównuje się uzyskany wskaźnik z kryteriami akceptowalności ryzyka. 

Tego typu porównanie daje podstawy do stwierdzenia o stopniu zapewnienia bezpieczeństwa lub 

o efektywności zastosowanego systemu bezpieczeństwa i ochrony. Istotnym jest właściwy wybór 

kryteriów akceptowanego ryzyka. 

 

W przepisach krajowych nie ustalono zasad określenia ryzyka związanego z poważnymi awariami. 

Dotyczy to także transportu. Brak jest także krajowych wytycznych w omawianym zakresie. 

Literatura przedmiotu dysponuje metodami stosowanymi za granicą. 

 

W zakresie oceny ryzyka szlaków transportowych przewozów substancji niebezpiecznych dostępna 

jest metoda opracowana w Szwajcarii. Obejmuje ona rozporządzenie w sprawie ochrony przed 

poważnym awariami (OPAM). 

 

W pracy pt.: „Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu 

niebezpiecznych substancji”- M. Borysewicz, S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, Warszawa 

2001) przedstawiono metodykę oceny ryzyka poważnych awarii od transportu. Metodykę tę 

zastosowano dla oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A2, opracowaną przez Instytut 

Ochrony Środowiska (M. Borysewicz, W. Kacprzyk). 
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Dla oceny ryzyka dla ludzi i środowiska dla analizowanego odcinka drogi wykorzystano 

wymienione metodyki. 

 

Zastosowana metoda sprowadza się do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej 

katastrofy drogowej. Przez poważną katastrofę drogową rozumie się zdarzenia, które może 

wywołać jeden z następujących skutków: 

a) utratę życia co najmniej 10 osób, 

b) zanieczyszczenie wód powierzchniowych (ładunek > 15g/cm
2
 w przypadku ropopochodnych 

i > 5 g/cm
2
 w przypadku substancji mogących zmienić istotnie jakość wód) na odległość co 

najmniej 10 km, w przypadku wód bieżących lub na obszarze co najmniej 1 km
2
 w przypadku 

jezior i zbiorników wodnych, 

c) zagrożenie wód podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujęcia/gromadzenia się 

wód) w obszarach chronionych – wyznaczone przez współczynniki przepuszczalności gleby 

i głębokość warstwy piezometrycznej. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku transportowego o poważnych skutkach dla ludzi 

i środowiska jest: 

a) w przypadku ludności sumą prawdopodobieństwa scenariuszy o poważnych skutkach 

związanych z pożarem, wybuchem i uwolnieniem substancji toksycznych, 

b) w przypadku wód powierzchniowych i podziemnych suma prawdopodobieństw obliczonych 

dla scenariuszy o poważnych skutkach związanych z uwolnieniem węglowodorowych 

i innych ciekłych związków chemicznych mogących znacznie zmienić jakość wód. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii oblicza się odrębnie dla: 

a) ludności, 

b) środowiska – wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu scenariuszy wystąpienia awarii oblicza się 

z następującego algorytmu: 
 

Hs = TJM x 365 x ASV x UR x AGS x ASK x ARS x RFZ x ASS 

 

Gdzie: 

Hs – prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza reprezentatywnego o poważnych skutkach 

[(kmxrok)
-1

] 

TJM – wartość TJM(24) – intensywność ruchu drogowego ekstrapolowane na okres jednego roku 

[pojazd.rok], 

ASV – udział przewozów ciężkich w TJM(24) [-], 

UR – częstość wypadków w transporcie ciężkim [(pojazdxkm)
-1

], 

AGS – udział transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie materiałów ciężkich [-], 

ASK – udział określonej klasy ADR determinującej scenariusz reprezentatywny [-], 

ARS – udział substancji wyznaczającej scenariusz reprezentatywny w klasie ADR, do której ta 

substancja należy [-], 

RFZ – prawdopodobieństwo uwolnienia decydującego substancji a w przypadku pożaru i wybuchu 

prawdopodobieństwo zapłonu [-] 

ASS – prawdopodobieństwo tego, że po zajściu rozważanego scenariusza reprezentatywnego 

wystąpią poważne skutki [-]. 
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Algorytm obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku transportowego o poważnych 

skutkach realizuje się etapami: 

a) wyznaczenie intensywności i struktury ruchu drogowego, 

b) podział drogi na odcinki reprezentatywne, 

c) wyznaczenie stref bliskiej i odległej w odniesieniu się do analizowanych odcinków dróg, 

d) podział gęstości zaludnienia na grupy, 

e) opis otoczenia szlaków drogowych, 

f) podział na grupy możliwych scenariuszy awaryjnych, 

g) wyznaczenie częstości wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych w poszczególnych 

grupach, 

h) obliczenie prawdopodobieństwa każdego scenariusza awaryjnego, 

i) obliczenie prawdopodobieństwa całkowitego przez sumowanie przyczynków od 

poszczególnych scenariuszy. 
 

W celu oszacowania poziomu ryzyka dla ludzi i środowiska związanego z uwolnieniem się 

substancji w wyniku katastrofy drogowej na analizowanym odcinku drogi zastosowano następujące 

podejście: 

a) podzielono trasę drogi na odcinki reprezentatywne (w analizie uwzględniono: natężenie 

ruchu, sposób użytkowania terenu, gęstość zaludnienia), 

b) każdemu odcinkowi przypisano parametry natężenia ruchu, udział pojazdów ciężkich 

i poziomu bezpieczeństwa ruchu; z powodu braku informacji dotyczących stosunku ilości 

samochodów ciężarowych przewożących substancje niebezpieczne do ogólnej liczby 

samochodów ciężarowych oraz wskaźnika określającego częstości wypadków w roku 

w przeliczeniu na jeden km na pojazd skorzystano z danych szwajcarskich, 

c) dla analizowanej trasy rozpatrzono oddzielnie 8 reprezentatywnych scenariuszy zagrożeń, 

obejmujących pożary, eksplozje i uwolnienie gazów toksycznych, substancji ropopochodnych 

(węglowodory) i innych substancji (tetrachloroetylen) zagrażających istotnie jakości wód, 

z uwzględnieniem wyników analizy map topograficznych, hydrograficznych, 

hydrogeologicznych i geologicznych, zdjęć lotniczych oraz wizji w terenie, a także 

dokumentacji hydrogeologicznej w strefie bliższej (200 m od osi drogi) i dalszej (1500 m), 

z uwzględnieniem: 

 jednej grupy charakteryzującej gęstość zaludnienia (< 2000 osób/km
2
), 

 jednej grupy głębokości do głównego poziomu wodonośnego (<2m), 

 jednej grupy przepuszczalności gruntu (mała k<10
-5

), 

 jednej grupy wód płynących o natężeniu przepływu 10-75 m
3
/s, 

d) korzystając z algorytmu obliczono prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej katastrofy 

transportowej dla każdego odcinka projektowanej drogi korzystając z odpowiednich 

zestawów tabel oraz współczynników, w tym uwzględniono: udział określonej klasy 

materiałów niebezpiecznych, wydzielonej zgodnie z przepisami ADR w przewozie substancji 

niebezpiecznych, udział procentowy rozpatrywanej substancji w danej klasie ADR, 

prawdopodobieństwo warunkowe uwolnienia niebezpiecznej substancji przy założeniu zajścia 

wypadku w przewozie substancji z określonej klasy ADR(dla scenariuszy pożaru, wybuchu 
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i uwolnienia toksycznych substancji) oraz prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia 

poważnych skutków dla danego scenariusza awaryjnego według zaleceń szwajcarskich. 
 

Wyniki obliczeń zamieszczono w Załączniku do opracowania. 

 

Założony poziom akceptacji ryzyka: 

a) przyjmowany akceptowalny poziom ryzyka związany z zagrożeniem ludzi –

prawdopodobieństwo nie większe niż 10
-5

, 

b) akceptowalny poziom ryzyka związany z zagrożeniem środowiska – prawdopodobieństwo 

nie większe niż 4x10
-3

. 

 

W Tabl. 52 zamieszczono obszary ryzyka związane z zagrożeniem ludności, a w Tabl. 53 obszary 

ryzyka związane z zagrożeniem wód podziemnych i powierzchniowych. 
 

Tabl. 52 Obszary ryzyka związane z zagrożeniem ludności 

Obszar I – nieakceptowany poziom ryzyka 

> 10
-3 

Muszą być podjęte działania w celu 

ograniczenia poziomu ryzyka 

Obszar II – warunkowa akceptacja ryzyka 

(ALARP) pomiędzy 10
-5

 a 10
-3 

Akceptacja tylko w przypadku, gdy zostały 

podjęte wszystkie racjonalne, praktyczne 

środki ograniczenia ryzyka 

Obszar III – akceptacja ryzyka <10
-5

 

Nie jest wymagane podejmowanie 

dodatkowych działań w celu ograniczenia 

poziomu ryzyka 

 

Tabl. 53 Obszary ryzyka związane z zagrożeniem wód podziemnych i powierzchniowych. 

Obszar I – nieakceptowany poziom ryzyka 

> 4x10
-3 

Muszą być podjęte działania w celu 

ograniczenia poziomu ryzyka 

Obszar II – akceptacja ryzyka <4x10
-3

 Nie jest wymagane podejmowanie 

dodatkowych działań w celu ograniczenia 

poziomu ryzyka 

 

W Tabl. 54 przedstawiono obliczone prawdopodobieństwa zagrożenia dla poszczególnych 

odcinków drogowych dla ludności 
 

Tabl. 54 Obliczone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zagrożenia dla ludności 

Wariant 

Lata realizacji 

2016 2026 2036 

Wartość 
Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 

1 7,72348E-07 III 1,97499E-6 III 5,67268E-6 III 

2 6,25246E-7 III 1,10126E-6 III 6,02916E-6 III 

3 6,85106E-7 III 2,08364E-6 III 4,05371E-6 III 

WO 2,26547E-6 III 4,97663E-6 III bd bd 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej” 

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.   160 

 

 

W Tabl. 55 przedstawiono obliczone prawdopodobieństwo zagrożenia dla poszczególnych 

odcinków drogowych dla wód podziemnych 

 

Tabl. 55 Obliczone prawdopodobieństwo zagrożenia dla wód podziemnych 

Wariant 

Lata realizacji 

2016 2026 2036 

Wartość 
Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 

1 3,14666E-07 II 3,34477E-6 II 1,29108E-6 II 

2 2,19933E-07 II 3,14655E-6 II 8,96286E-7 II 

3 2,79117E-07 II 3,51824E-7 II 1,00216E-6 II 

WO 4,66888E-7 II 6,81094E-7 II bd bd 

 

W Tabl. 56 przedstawiono obliczone prawdopodobieństwo zagrożenia dla poszczególnych 

odcinków drogowych dla wód podziemnych 

 

Tabl. 56 Obliczone prawdopodobieństwo zagrożenia dla wód powierzchniowych 

Wariant 

Lata realizacji 

2016 2026 2036 

Wartość 
Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 

1 4,71401E-06 II 4,32833E-6 II 3,70354E-5 II 

2 2,30296E-6 II 3,63418E-6 II 2,00327E-5 II 

3 3,7092E-6 II 4,57152E-6 II 2,25729E-5 II 

WO 2,223927E-6 II 2,26664E-6 II bd bd 

 

W Tabl. 57 zestawiono obliczone prawdopodobieństwo zagrożenia dla środowiska (wód 

podziemnych i powierzchniowych)  

 

Tabl. 57 Obliczone prawdopodobieństwo zagrożenia dla środowiska (wód podziemnych i wód 

powierzchniowych) 

Wariant 

Lata realizacji 

2016 2026 2036 

Wartość 
Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 
Wartość 

Obszar 

ryzyka 

1 5,02867E-06 II 4,66181E-6 II 2,56186E-5 II 

2 2,52289E-06 II 3,98484E-6 II 2,02929E-5 II 

3 3,98832E-6 II 4,92434E-6 II 2,3575E-5 II 

WO 2,7616E-6 II 3,94773E-6 II bd bd 
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Jak wynika z danych zamieszczonych w Tabl. 54 zagrożenie ludności kształtuje się w obszarze III, 

tj. nie jest wymagane podejmowanie dodatkowych działań w celu ograniczenia poziomu ryzyka.  

 

Z danych zawartych w Tabl. 57 wynika, że prawdopodobieństwo zagrożenia dla środowiska, 

w wyniku wystąpienia awarii na drodze na całym odcinku kształtuje się w obszarze II - nie jest 

wymagane podejmowanie dodatkowych działań w celu ograniczenia poziomu ryzyka. Na wynik 

kwalifikacji ma wpływ przede wszystkim długość odcinków obliczeniowych oraz niekorzystne 

warunki hydrogeologiczne występujące w tym obszarze. 

 

Dla zabezpieczenia wód podziemnych przed zrzutem zanieczyszczeń w postaci osadów 

i węglowodorów ropopochodnych na projektowanej obwodnicy należy przewidzieć następujące 

urządzenia oraz systemy odwodnienia: 

 Kanalizację deszczową wraz wpustami deszczowymi z osadnikiem o głębokości h=1, 0m oraz 

studniami osadnikowymi z osadnikiem o głębokości h=1, 0m,  

 Zbiorniki retencyjne, 

 Osadniki zawiesiny mineralnej (piaskowniki), 

 

6.17 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA POTENCJAŁ JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD I WPŁYWU 

TYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ZAGROŻENIE OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH  

 

Szczegółowa analiza oddziaływania na potencjał jednolitej części wód powierzchniowych 

i podziemnych zamieszczono w Załączniku VII. 

 

Celem analizy jest wykazanie wpływu działań przewidzianych do wykonania w ramach 

przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych oraz uzasadnienie w tym kontekście zgodności 

formalno-środowiskowych aspektów realizacji przedsięwzięcia z Ramową Dyrektywą Wodną. 

 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych w granicach 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Planowane prace będą wymagały krótkotrwałego 

odwadniania wykopów. Planowane prace nie wiążą się z wprowadzaniem zanieczyszczeń 

i pogorszeniem jakości wód.  

 

Wpływ działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia na potencjał JCWP. 

 

Przedsięwzięcie polegające na budowie trasy drogowej wraz z obiektami towarzyszącymi nie jest 

związane w żaden sposób z ingerencją w wody powierzchniowe. Rzeka Odra i cieki 

powierzchniowe przekraczane są bezkolizyjnie. Żaden z cieków nie jest regulowany. Żaden 

zbiornik wodny nie jest zasypywany. W odniesieniu do wszystkich cieków nie planuje się dokonać 

żadnych zmian hydromorfologicznych zarówno koryta jak i doliny rzeki.  

 

Planuje się natomiast dokonać lokalnych ubezpieczeń w miejscach lokalizacji obiektów 

mostowych. Nie planuje się natomiast zmiany przekroju poprzecznego. Podczas realizacji 

inwestycji nie planuje się dokonać likwidacji nadbrzeżnej i wodnej roślinności. Nie planuje się 

także dokonać likwidacji bądź zmniejszenia powierzchni roślinnych pasów brzegowych. 

Przedsięwzięcie nie ma więc wpływu na wielkość i dynamikę przepływu wód, związek z wodami 

podziemnymi, zmienność głębokości i szerokości koryta, strukturę i skład podłoża, strukturę stref 

nadbrzeżnych. 
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W związku z tym nie ma także wpływu na elementy biologiczne jakości wód tj. na skład 

i liczebność flory wodnej: fitoplankton, fitobentos, makrofity, skład i liczebność bezkręgowców 

bentosowych, skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny. 

Również wpływ na elementy fizykochemiczne jakości wód jest zerowy. Prowadzone prace nie będą 

oddziaływały na temperaturę rzeki. Inwestycja nie zmieni warunków tlenowych w rzece.  
 

 

Ocena zgodności formalno-środowiskowych aspektów realizacji przedsięwzięcia z ramową 

dyrektywą wodną. 

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przyjętą technologię i organizację prac oraz typ 

i charakterystykę JCWP, znajdującej się w zasięgu oddziaływania inwestycji należy stwierdzić, że 

realizacja przedsięwzięcia zarówno w czasie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu: 

 nie powoduje skutków wykraczających poza granice budowanej inwestycji i nie spowoduje 

ingerencji w układ morfologiczny w/w JCWP;  

 nie spowoduje naruszenia i zmiany ilościowej zasobów wodnych w/w JCWP; 

 nie spowoduje zmiany poziomów zwierciadła wód ani reżimu hydrologicznego przepływów 

w w/w JCW powierzchniowych i zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych w jej 

zlewni; 

 nie spowoduje pogorszenia jakości wód w/w JCW powierzchniowych i wód podziemnych 

w jej granicach; 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie skutkować zmianą ekologicznego stanu wód.  

 

Funkcjonowanie drogi nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych. Ich odpływ 

z doliny Odry ma charakter grawitacyjny, a zatem naturalny. Nie zachodzi więc obawa zmiany 

naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, a co za tym idzie - nie wpłynie to na 

zmianę warunków hydromorfologicznych.  

 

W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie przewiduje się wprowadzania do wód żadnych 

szkodliwych substancji. Nie ma zatem wpływu na zwiększenie zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych, a tym samym pogorszenia ich stanu. 

 

Przedmiotowy projekt nie zalicza się do rodzaju prac melioracyjnych, które wpływają na obniżanie 

zwierciadła wód podziemnych i zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego wód 

powierzchniowych, wymienionych w katalogu istotnych problemów gospodarki wodnej.  

 

Mając na uwadze wykazany brak oddziaływania inwestycji na stan zasobów wodnych należy 

jednoznacznie stwierdzić, że realizacja zadań wchodzących w skład inwestycji nie spowoduje 

pogorszenia dotychczasowego potencjału ekologicznego JCW i ekosystemów od wód 

zależnych, ani nie zagrozi osiągnięciu przyjętych dla nich celów środowiskowych. 

 

6.18 WYBÓR WARIANTU 

 

Dla potrzeb analizy przeprowadzono analizę porównawczą budowy obwodnicy: 

 Wariant 1, 

 Wariant 2, 
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 Wariant 3, 

 

W Tabl. 58 zestawiono podstawowe informacje dla przeprowadzonej analizy, a w Tabl. 59 dokonano 

analizy, przyjmując za podstawę metodę jakościową.  

 

Ocenę wariantów przeprowadzono dwuetapowo: 

 Waloryzowano warianty (metoda opisowa z wyznaczonymi konfliktami środowiskowymi) 

według określonych kryteriów konfliktowości poszczególnych elementów środowiska; np. dla 

opisu konfliktu utraty powierzchni ziemi zastosowano przekształcenie obszaru biologicznie 

czynnego dla potrzeb budowy drogi (antropogenizacja przestrzeni); dla opisu wartości 

niemierzalnych (np. krajobraz) zastosowano opisy „niewielki wpływ, znaczny wpływ”;  

 Metodą punktowo-wagową – nadawania punktów od najwyższego (3 – najbardziej 

konfliktowego) do najniższego (1 – najmniej konfliktowego); metodę tą zastosowano po 

przeprowadzeniu opisowej waloryzacji wariantów. Wyróżnienie jedynie trzech skali 

(punktów) porównawczych wynikało z faktu oceny trzech wariantów. W przypadku oceny 4 

wariantów, zastosowano by skalę od 1 do 4 itd. Punkty nadawano dla oceny konfliktowości 

wariantu, dla którego zastosowano opisy niemierzalne (0 – brak zagrożenia, niewielki wpływ 

– 1, znaczny wpływ – 2, wysoki stopień zagrożenia – 3). Metodę mieszaną – punktowo-

wagową zastosowano dla opisu konfliktu mierzalnego np. utrata powierzchni ziemi, gdzie 

punkt 3 nadawano wariantowi najbardziej konfliktowemu (wariant 2), a kolejnemu wartość 

powstałą z następującej zależności: wariant 1 - 13.02 (utrata powierzchni ziemi przy realizacji 

wariantu 1)/13.8 (utrata powierzchni ziemi przy realizacji wariantu 2)*3 (punkt nadany 

wariantowi najbardziej konfliktowemu). 

 

Tabl. 58 Analiza wariantów 

Kryterium Wariant I Wariant II Wariant III Wariant „O” 

Zajętość terenu [ha] 13,02 13,8 12,3 0 

Zanieczyszczenie 

powietrza [ha] 
0 0 0 bd 

Emisja hałasu [ha] 0,08 0,11 0,02 bd 

Utrata gleb [ha] 0,8 0,9 0,4  

Przekroczenie 

cieków, długość 

przekraczanych 

cieków [m] 

3/250 5/250 5/450  

Warunki 

hydrogeologiczne 

Wysoki stopień 

zagrożenia 

Wysoki stopień 

zagrożenia 

Wysoki stopień 

zagrożenia 
 

Ubytek szaty 

roślinnej [ha] 
3,85 3,57 2,12  
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Kryterium Wariant I Wariant II Wariant III Wariant „O” 

Zagrożenie siedlisk 

chronionych 
Niewielki wpływ Niewielki wpływ Niewielki wpływ Niewielki wpływ 

Przecięcie korytarzy 

migracyjnych [ilość] 
3 5 5  

Wpływ na faunę Niewielki wpływ Niewielki wpływ Niewielki wpływ  

Zagrożenie dla 

jednolitych części 

wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

brak brak brak  

Zagrożenie ludzi 

i środowiska w 

wyniku awarii na 

drodze 

brak brak brak  

Przebieg przez 

składowisko 

odpadów 

popaleniskowych 

[ha] 

0 5,8 6,5  

Przebieg przez 

rezerwową kwaterę 

składowiska 

odpadów 

komunalnych [ha] 

0 0 2,4  

Utrata obiektów 

materialnych [ilość] 

Brak kolizji 3 budynki 

gospodarcze, 

jeden fundament 

budynku 

1 budynek 

wielorodzinny,  

3 budynki  

jednorodzinne,  

4 budynki 

produkcyjne,  

4 administracyjno-

socjalne,  

- 

Przebieg przez 

poldery [m2] 

8100 19500 8100 
- 

Zagrożenie obiektów 

archeologicznych 

Brak zagrożenia Brak zagrożenia Brak zagrożenia 
- 

Utrata zabytków 

kultury materialnej 
brak brak brak  

Odpady [Mg] 245289,1 259983,8 232478,3  
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Dla poszczególnych elementów przypisano wagi. Podstawowymi kryteriami wyboru ważności 

poszczególnych elementów środowiska było: 

a) nieodwracalność realizacji przedsięwzięcia w stosunku do przestrzeni – utrata obecnego 

zagospodarowania biotycznego w kierunku abiotycznym; w tym przypadku dotyczyło to 

następujących elementów: zajętość terenu, ubytek szaty roślinnej, utrata gleb; dla tych 

elementów środowiska przypisano ważność = 3 

b) możliwość skutecznego zabezpieczenia środowiska, gwarantującego dotrzymanie standardów 

środowiska, 

c) brak oddziaływania na dany element środowiska, 

d) reperkusje społeczne związane z wprowadzeniem przedsięwzięcia do środowiska. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria przy analizie (ocenie) wariantów nadano następujące wagi: 

a) emisja hałasu do środowiska; ten element w społeczności zawsze budzi obawę o skuteczność 

zastosowanych urządzeń ochronnych (ekranów akustycznych), a ponadto, jak pokazują 

badania, subiektywne odczucia emisji hałasu i wrażliwość danych osób na hałas jest bardzo 

zróżnicowana i nawet fakt udowodnienia pomiarami dotrzymania dopuszczalnych norm nie 

wstrzymuje wielokrotnie liczne skargi mieszkańców na hałas; dla tego elementu przypisano 

wagę W(H) = 5; 

b) zajętość terenu, ubytek szaty roślinnej i ubytek gleb, ze względu na swą nieodwracalność 

trwałego przekształcenia terenu i całkowitej zmiany zagospodarowania jest istotnym 

elementem w ocenie wariantów; dla tych elementów środowiska przypisano wagę W(P) = 3, 

c) dla pozostałych elementów środowiska przy ocenie wariantów przypisano wagę W = 1. 

 

Tabl. 59 Analiza wariantów 

Kryterium Wariant I Wariant II Wariant III Wariant „0” 

Zajętość terenu 2,83*3=8,49 3*3=9 2,67*3=8,01 0 

Zanieczyszczenie powietrza 0 0 0 bd 

Emisja hałasu 2*5=10 3*5=15 0,5*5=2,5 bd 

Utrata gleb 2,67*3=8,01 3*3=9 1,48*3=4,44  

Przekroczenie cieków 1,8 3 3  

Warunki hydrogeologiczne 3 3 3  

Ubytek szaty roślinnej 2,9*3=8,7 3*3=9 1,65*3=4,95  

Zagrożenie siedlisk chronionych 1 1 1  

Przecięcie korytarzy 

migracyjnych 
1,8 3 3  

Wpływ na faunę 1 1 1  

Zagrożenie dla jednolitych części 

wód powierzchniowych 

i podziemnych 

0 0 0  

Zagrożenie ludzi i środowiska 0 0 0  
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Kryterium Wariant I Wariant II Wariant III Wariant „0” 

w wyniku awarii na drodze 

Przebieg przez składowisko 

odpadów popaleniskowych 
0 2,72 3  

Przebieg przez rezerwową 

kwaterę składowiska odpadów 

komunalnych 

0 0 3  

Utrata obiektów materialnych 0 1,5 3  

Przebieg przez poldery  1,25 3 1,25 - 

Zagrożenie obiektów 

archeologicznych 

0 0 0 - 

Utrata zabytków kultury 

materialnej 
0 0 0  

Odpady 2,82 3 2,68  

SUMA 
47,87 63,22 43,83 

 

 

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że każdy z analizowanych wariantów powodować 

będzie konflikty środowiskowe. 

1. Z punktu widzenia zagrożenia emisją zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego każdy 

z wariantów jest porównywalny. 

2. Z punktu widzenia zagrożenia hałasem najmniej korzystnym jest realizacja trasy drogowej 

w wariancie 2. 

3. Z punktu widzenia zagrożenia bezpośredniego cieków powierzchniowych potencjalnie 

większe zagrożenia występuje przy realizacji wariantów 2 i 3 ( przecięcie 5 cieków). 

4. Dla każdego z wariantu trasy drogowej występują niekorzystne warunki hydrogeologiczne. 

5. Realizacja wariantu 3 jest korzystna z punktu widzenia zachowania gleb i rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. 

6. Z punktu widzenia przyrodniczego wszystkie warianty są porównywalne i ich negatywne 

oddziaływanie szacuje się jako niewielkie. 

7. Z punktu widzenia dóbr kultury żaden z analizowanych wariantów nie koliduje z zabytkami 

kultury materialnej (zabytki archeologiczne i architektoniczne).. 

8. Z punktu widzenia utraty obiektów materialnych najmniej korzystnym jest realizacja 

wariantu 3, a najbardziej korzystna realizacja wariantu 1. 

9. Według kryterium wytwarzania odpadów najmniej odpadogennym wariantem realizacji 

obędzie wariant 3. Natomiast największa ilość odpadów będzie wytwarzana przy realizacji 

wariantu 2. 

 

Jak wynika z analizy środowiskowej zawartej w Tabl. 59 wariant 3 jest najmniej konfliktowym 

wariantem do realizacji, natomiast zdecydowanie najbardziej konfliktowym wariantem jest 

realizacja wariantu 2. 

 

Wariant 3 rekomenduje się do realizacji, jako najmniej konfliktowy. Inwestor wskazał do realizacji 

również wariant 3. Wariantem alternatywnym jest wariant 1. 
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W kontekście art.66 ust.1 punkt 7 rekomendowany do realizacji wariant budowy obwodnicy 

Południowej w aspekcie oddziaływania na środowisko: 

1. Emituje do środowiska substancje i energię;  

a) z punktu widzenia ludzi: 

 emisja hałasu do środowiska po zabezpieczeniu ekranami akustycznymi będzie skutecznie 

chronić klimat akustyczny środowiska, 

 emisja zanieczyszczeń atmosferycznych nie będzie powodować wystąpienia 

ponadnormatywnych norm powietrza poza linią rozgraniczeniową, a więc nie będzie 

oddziaływać na ludzi, 

 trasa drogowa nie zagraża ujęciom wody pitnej,  

 emitowane do środowiska ścieki będą oczyszczane i wprowadzane do środowiska poniżej 

dopuszczalnych norm, 

 z punktu widzenia zagrożenia środowiska w przypadku wystąpienia awarii w czasie 

eksploatacji przedsięwzięcia prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu awarii znajduje się 

w III grupie ryzyka, a więc jest akceptowalna bez konieczności podjęcia dodatkowych 

działań w tym kierunku,  

 po zastosowaniu odpowiednich działań w czasie budowy (zastosowanie walców statycznych) 

nie będzie oddziaływać wibroakustycznie, a w czasie eksploatacji przedsięwzięcia ruch 

pojazdów samochodowych poruszających się po obwodnicy nie będzie stanowić zagrożenia 

dla konstrukcji budynków i zdrowia ludzi. 

b) w aspekcie zagrożenia roślin: 

 przedsięwzięcie powodować będzie konieczność wycinki zieleni, a w wariancie 

rekomendowanym jej areał przewidziany do wycinki będzie najmniejszy, spośród 

analizowanych wariantów, 

 trasa drogowa nie uszczupla bioróżnorodności; budowa trasy drogowej nie będzie 

powodować utraty chronionych siedlisk i gatunków chronionych roślin, 

c) w aspekcie zagrożenia zwierząt: 

 przedsięwzięcie nie spowoduje utraty chronionych siedlisk zwierząt, 

 trasa drogowa przecina korytarze migracyjne zwierząt, jednakże w ramach działań 

zapobiegawczych trasa drogowa w miejscach ich migracji będzie wyposażona w przejścia dla 

zwierząt umożliwiając tym samym jej swobodną migrację, 

 dla uniknięcia kolizji i utraty lęgów zalecono wykonywanie prac budowlanych poza sezonem 

lęgowym ptaków, a także nadzór przyrodniczy w czasie wycinki zieleni w okresie lęgowym 

ptaków, 

 wskazano na konieczność zwracania uwagi na placach budów unikania miejsc 

niebezpiecznych dla zwierząt (w tym płazów), monitorowania placów budowy 

i ewentualnego wyławiania zwierząt z pułapek. 

d) na trasie drogowej nie zinwentaryzowano chronionych gatunków grzybów, 

e) na trasie drogowej nie zinwentaryzowano chronionych siedlisk przyrodniczych, 

f) z punktu widzenia jednolitych części wód powierzchniowych wszystkie przekraczane cieki są 

zagrożone: 

 projekt przewiduje wykonanie stosownych zabezpieczeń na etapie budowy i eksploatacji 

celem zagwarantowania nie przedostania się do środowiska substancji niebezpiecznych;  

 wskazano także na konieczne zabezpieczenie placów budowy i zapleczy technicznych celem 

uniknięcia niekontrolowanego niebezpieczeństwa skażenia środowiska gruntowo-wodnego;  

 zwrócono także uwagę na szczególne zabezpieczenie zapleczy i placów budowy w kontekście 

ich lokalizacji w pobliżu cieków, 

 wskazano na konieczność zabezpieczenia terenów zapleczy i placów budowy na wypadek 

wystąpienia powodzi;  
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g) z punktu widzenia jednolitych części wód podziemnych, ze względu na płytkie występowanie 

wód czwartorzędowych jest zagrożony przedostaniem się zanieczyszczeń do tych wód, 

zwłaszcza w czasie budowy; jednakże poziom ten nie jest poziomem użytkowym, albowiem 

użytkowe wody podziemne występują w głębszych warstwach geologicznych i nie są 

zagrożone, 

h) dopuszczalne normy zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą zachowane 

w granicach linii rozgraniczeniowej. 

2. Rekomendowany do realizacji wariant spowoduje: 

a) najmniejsze przekształcenie powierzchni ziemi, 

b) w danym terenie nie występują ruchy masowe ziemi, 

c) ze względu na położenie drogi w nasypach o niewielkich wysokościach (za wyjątkiem rzeki 

Odry, która będzie przekraczana mostem) budowa drogi nie spowoduje zmiany klimatu, 

d) z punktu widzenia krajobrazu trasa drogowa wpisywać się będzie w istniejący krajobraz 

miasta Opola, z dużą liczbą tras drogowych. Analizowana trasa drogowa nie będzie 

dominantą krajobrazową. 

3. Rekomendowany wariant spowoduje wyburzenie jednego budynku wielorodzinnego, 3 

budynków jednorodzinnych i 4 budynków przemysłowych i administracyjno-socjalnych.  

4. Trasa drogowa nie koliduje z zabytkami kultury materialnej. 

5. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska występują 

nieodłącznie: przekształcenie powierzchni ziemi na terenach rolnych spowoduje utratę gleb, 

na terenach zieleni utratę terenów leśnych, krzewów, trawiastych, a w konsekwencji utratę 

miejsc żerowania i bytowania zwierząt, utrudnienie w migracji zwierząt, a tym samym 

konieczność dostosowania drogi do swobodnego przemieszczania się zwierząt; w przypadku 

przekształcenia terenów niezabudowanych – konieczność wyburzania obiektów 

kubaturowych, a tym samym oddziaływanie na dobra materialne. 
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7 CHARAKTERYSTYKA WARIANTU „0” 

 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia jest niekorzystne z punktu ogólnie przyjętego interesu 

społecznego, bezpieczeństwa ruchu i jakości podróżowania – a realizacja inwestycji w znaczący 

sposób poprawi przepustowość ruchu lokalnego i wewnątrzmiejskiego, z ominięciem centrum 

miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu w korytarzu DK 45, DK94 i DW 423, a także warunki 

ekologiczne mieszkańców, mieszkających w istniejącym korytarzu DK 45, DK 94 i DW 423. 

 

Budowa obwodnicy ma wyraźny wymiar społeczny. Przyszła droga będzie służyć przede 

wszystkim poprawie warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego, 

zwiększeniu przepustowości istniejącego układu drogowego, odciążeniu centrum miasta z ruchu 

wewnątrzmiejskiego oraz poprawie jakości życia mieszkańców. 

 

8 OPIS ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ DLA ISTNIEJĄCEJ SIECI 

DROGOWEJ 

 

Projektowana budowa obwodnicy ma za zadanie przejęcie ruchu z istniejących lokalnych połączeń 

drogowych, obecnie znacznie przeciążonych ruchem na granicy przepustowości. Obwodnica w ten 

sposób wpłynie na poprawę przepustowości i ma duże znaczenie w przypadku obszarów zabudowy 

mieszkaniowej, przez które przebiegają drogi lokalne. Mniejszy udział pojazdów na istniejących 

odcinkach drogowych poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego jak i użytkownikom 

zmotoryzowanym oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu 

hałasu, emisji spalin, zanieczyszczenia wód opadowych. Projektowana obwodnica będzie miała 

pozytywne aspekty poprzez przejęcie ruchu a tym samym zmniejszenie presji środowiskowych na 

istniejących ciągach drogowych. 

 

9 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

 

Ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznych oddziaływań na 

środowisko. Odległość inwestycji od granicy państwa wynosi ok. 40 km. 

 

Największy zasięg oddziaływania występuje do ok. 60 m od krawędzi jezdni i wynika 

z oddziaływania akustycznego. W związku z tym nie przewiduje się oddziaływania 

transgranicznego. 
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10 ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE 

 

Wprowadzenie nowej drogi do obecnie funkcjonującego układu komunikacyjnego niesie za sobą 

ryzyko powstawania oddziaływań skumulowanych w miejscach ich przecięcia lub wspólnych tras 

przebiegu. Realizacja Obwodnicy Południowej będzie powodowała takie zjawisko.  

 

Oddziaływania skumulowane pojawią się w miejscu:  

- połączenia projektowanej trasy z ulicą Krapkowicką DK45 (Warianty 1÷3),  

- skrzyżowania trasy głównej z ulicą Popiełuszki i z linią PKP E30 (Warianty 1 i 3),  

- połączenia projektowanej trasy z ulicą Strzelecką DK94 (Warianty 1÷3),  

 

Połączenie z ulicą Krapkowicką (DK 45) (Warianty 1-3) zaprojektowano w postaci ronda. Takie 

rozwiązanie zmniejszy zasięg oddziaływania z uwagi na ograniczenie prędkości na dojazdach do 

ronda oraz częściowe upłynnienie ruchu. Dodatkowo tereny chronione przed hałasem 

zabezpieczono tu ekranami akustycznymi zaprojektowanymi w zakresie Obwodnicy Piastowskiej. 

Analiza oddziaływań wykazała, że takie rozwiązanie na odcinku od skrzyżowania ulicy 

Krapkowickiej z ulicą Odrodzenia do skrzyżowania z ulicą Wawrzynka spowoduje zmniejszenie 

zasięgu oddziaływania hałasu w stosunku do sytuacji niepodejmowania przedsięwzięcia (Wariantu 

0), natomiast na odcinku od ulicy Wawrzynka do granicy miasta oddziaływania te będą 

porównywalne.  

 

Na terenach o ustalonych standardach hałasu w sąsiedztwie krzyżowania się Obwodnicy 

Południowej z ulicą Popiełuszki i linia PKP (MN - w Wariantach 1 i 3), zauważalne są niewielkie 

oddziaływania skumulowane ale dzięki zaprojektowaniu łącznic dojazdowych zakończonych 

skrzyżowaniami w postaci rond i zastosowaniu ekranów akustycznych występujące przekroczenia 

będą mniejsze niż w sytuacji niepodejmowania przedsięwzięcia.  

 

W rejonie Opola budowa obwodnicy będzie kolejną inwestycją stanowiącą barierę ekologiczną dla 

przemieszczających się zwierząt lądowych. Istniejące obiekty liniowe, którymi są ciągi 

komunikacyjne wraz z siecią zabudowy ograniczają przemieszczanie się fauny wokół aglomeracji 

miasta. W celu zminimalizowania oddziaływania skumulowanego na faunę, zaproponowano 

przystosowanie obiektów mostowych do migracji zwierząt średnich, oraz przepustów pod drogą do 

migracji płazów i małych zwierząt. W przypadku właściwego zaprojektowania obiektów 

o funkcjach przejść dla zwierząt drożność korytarzy migracyjnych zwierząt zostanie zachowana.  

 

Budowa przejścia mostowego nad rzeką Odrą może być potencjalnie kolejną barierą 

w przemieszczaniu się ptaków, zwłaszcza, że w perspektywie planuje się budowę kolejnych 

przepraw mostowych przez rzekę, nad międzynarodowym korytarzem migracyjnym ptaków. 

Prowadzone szerokie badania w USA w wielu miejscach, dotyczące barier dla ptaków nigdy nie 

stwierdziły, że mosty nad ciekami są barierami w migracji ptaków. W Polsce tego typu badań się 

nie prowadzi. Stwierdzono, że istotnymi barierami w migracji ptaków są farmy wiatrowe jako 

sztuczne budowle. W wyniku szeregu badań stwierdzono, że ptaki rozbijają się o wiele przeszkód 

naturalnych: gór, skał. W przestrzeni urbanistycznej ptaki rozbijają się o budowle wysokie i niskie, 

przeźroczyste ekrany akustyczne. W żadnym z prowadzonych badań nie stwierdzono masowego, a 

nawet pojedynczego pomoru ptaków z powodu wielu mostów na rzekach. 
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11 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000 

 

Teren analizowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami ostoi wchodzących w skład 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.  

 

Bezpośrednie oddziaływania w czasie wykonywania prac budowlanych przy analizowanym 

odcinku trasy drogowej nie będzie występować poza terenem prowadzonych robót. 

 

W zakresie oddziaływań pośrednich, występujących w czasie eksploatacji drogi wykazano, że: 

 Zagrożenie przenoszenia zanieczyszczeń ze strony powietrza atmosferycznego: zasięg 

oddziaływania zanieczyszczeń atmosferycznych występować będzie w granicach pasa 

drogowego, a więc nie będzie oddziaływania na obszary ostoi ze strony powietrza 

atmosferycznego, 

 Zagrożenie przenoszenia energii (hałasu): zasięg potencjalnego oddziaływania kształtować się 

będzie do 40 m od krawędzi drogi; odległość pomiędzy granicą oddziaływania a obszarem 

Natura 2000 wynosi 6 km, zatem hałas emitowany z drogi nie będzie oddziaływać na tereny 

ostoi; 

 Zagrożenie przenoszenia oddziaływań drogą wodną: projekt przewiduje odprowadzanie 

ścieków z drogi poprzez kanały deszczowe, oczyszczanie w urządzeniach oczyszczających 

i doprowadzenie oczyszczonych już ścieków do cieków powierzchniowych dla zapewnienia 

przechwycenia substancji toksycznych; w związku z tym na tereny ostoi nie będą 

przenoszone oddziaływania drogą wodną; 

 

Uwzględniając kryterium odległości, jak i kryterium związku funkcjonalnego obejmującego 

przenoszenie oddziaływań na dalsze odległości w obiegu wodnym, atmosferycznym lub 

grawitacyjnym po powierzchni terenu nie przewiduje bezpośredniego ani pośredniego 

znaczącego negatywnego oddziaływania ze strony planowanego przedsięwzięcia na obszary 

NATURA 2000, ich przedmioty ochrony oraz spójność i integralność sieci. 
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12 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

 

Zgodnie z art.135 ust.1. ustawy „Prawo ochrony środowiska” wynika, że jeżeli z przeglądu 

ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami 

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, albo 

z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza 

terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów 

komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz 

instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar 

ograniczonego użytkowania. 

 

Wykonane analizy wykazały, że przy spełnieniu zaproponowanych warunków realizacji 

przedsięwzięcia mogą nie być zachowane standardy środowiska dla 2 budynków (wskazany 

wariant 3). Dotyczy oddziaływania akustycznego. Zaproponowano na etapie projektu budowlanego 

analizę w zakresie ponownej analizy akustycznej a w przypadku braku ochrony budowę ekranów 

akustycznych.  
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13 WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Przeprowadzona analiza oddziaływania na środowisko wykazała, że można realizować 

przedsięwzięcie pn. „Budowa Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do 

ul. Strzeleckiej”, obejmujące następujące zadania:  

1. Budowa nowej drogi – obwodnica południowa klasy GP2x2.; 

2. Budowa nowych skrzyżowań i węzłów drogowych; 

3. Budowa nowych obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów i przepustów; 

4. Budowa ścieżki rowerowej; 

5. Budowa układu dróg dojazdowych. 

6. Budowa systemu odwodnienia; 

7. Budowa oświetlenia ulicznego; 

8. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją; 

9. Rozbiórka kolidujących z inwestycją budynków i obiektów; 

10. Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. 

11. Budowa urządzeń ochrony środowiska 

 

13.1 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU 

 

Celem zmniejszenia oddziaływania planowanej inwestycji zaleca się wypełnienie poniższych 

wymagań w zakresie wykorzystania terenu:  

a) Minimalizacja przekształceń terenu, zmian stosunków wodnych i gruntowo-wodnych w czasie 

prowadzenia prac budowlanych, 

b) Zdjęcie urodzajnej warstwy gleby w celu jej późniejszego wykorzystania oraz rekultywację 

terenu po zakończeniu prac budowlanych (m.in. z wykorzystaniem zdjętej uprzednio warstwy 

gleby), 

c) Zabezpieczenie podłoża: 

 W przypadku gruntów nawilgoconych i słabonośnych – przewidzieć ich wymianę lub 

wzmocnienie geowłókniną, 

 Podczas prac budowlanych nie dopuszczać do zawodnienia den i skarp wykopów oraz 

gruntów po zdjęciu gleby, szczególnie tam, gdzie występują grunty podatne na nasiąkanie, 

 Ściany wykopów i skarpy nasypów niezwłocznie zabezpieczyć przed niszczącą 

działalnością wód opadowych, roztopowych i gruntowych (za pomocą biowłókniny, 

geowłókniny lub hydroobsiewu), 

 Masy ziemne z materiału uzyskanego z wykopu wykorzystać do wbudowania w nasypy, 

po wcześniejszym ustaleniu ich przydatności i ewentualnym wymieszaniu z materiałem 

pochodzącym z kopalń kruszywa dla drogownictwa – zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi. 

d) Konstrukcja zabezpieczeń przeciwerozyjnych i rekultywacji po zakończeniu prac 

budowlanych w bazach zaplecza i wykonawstwa, 

e) Wycinka drzew powinna być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków i ograniczona do 

niezbędnego minimum;  

f) W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w trakcie budowy – używanie 

sprawnego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację i właściwą organizację prac. 

Transport materiałów sypkich powinien się odbywać pojazdami do tego przystosowanymi 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym posiadającymi zabezpieczenia przeciw pyleniu. 

g) Budowa urządzeń podczyszczających ścieki - urządzenia do oczyszczania ścieków winny być 

zaprojektowane dla warunków normalnej eksploatacji trasy oraz z uwzględnieniem 
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wystąpienia awarii na drodze, 

h) Budowa odwodnienia; 

i) Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić 

wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu;  

j) W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace budowlane i wylania 

substancji niebezpiecznych do gruntu Wykonawca winien posiadać środki neutralizujące, 

a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom, 

posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanym 

zezwoleniem,  

k) Należy prowadzić nadzór przyrodniczy na ogrodzonych odcinkach placu budowlanego 

i wynosić stwierdzone tam osobniki zwierząt, nie potrafiących samodzielnie go opuścić, poza 

ogrodzony plac budowy (sytuacja dotyczy głównie płazów).  

 

13.2 WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

Budowa obwodnicy Południowej w projekcie budowlanym wymagać będzie uwzględnienia 

następujących zagadnień: 

a Zaprojektowania zabezpieczeń przeciwerozyjnych skarp oraz nasypów; zgodnie 

z dokumentacja geologiczną wykonaną na etapie projektu budowlanego; 

b Wody odprowadzane z powierzchni drogowej przed odprowadzeniem do środowiska winny 

spełniać warunki zawarte Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 

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

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. nr 137, 

poz.984 ze zmianami] 

c. W projekcie budowlanym winna zostać ponownie przedstawiona analiza akustyczna celem 

zweryfikowania zaproponowanych ekranów akustycznych. 

 

13.3 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU OCHRONY DÓBR KULTURY 

 

W przypadku natrafienia na obiekty, znajdujące się w ziemi zawiadomienie odpowiednich służb 

archeologicznych i zastosowanie się procedury wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Kultury 

z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 

porzuconych zabytków ruchomych [Dz. U. Nr 150, poz.1579]. 

 

13.4 UZGODNIENIA PRZED UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

 

Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo wodne”, ustawy o odpadach oraz 

innych ustaw przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestor winien uzyskać następujące 

pozwolenia oraz dokonać następujących uzgodnień: 

1. Pozwolenia wodnoprawne na: 

a) Prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, linii 

energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń (art.,122 ust.1 punkt 3 

w związku z art.9 ust.2 punkt 1 litera b), 

b) Wykonywanie urządzeń wodnych, 

c) Szczególne korzystanie z wód, 
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2. Uzgodnienia warunków geologiczno-inżynierskich i warunków hydrogeologicznych; Na etapie 

opracowania projektu budowlanego wymagane jest sporządzenie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 

2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja 

hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska [Dz. U. nr 201, poz.1673]; opracowanie to należy 

poprzedzić wykonaniem projektu prac geologicznych, zgodnie z warunkami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie projektów prac 

geologicznych [Dz. U. nr 153, poz.1777]; 

 

Przed wejściem na teren budowy Wykonawca powinien posiadać uregulowany sposób postępowania 

z odpadami, wytwarzanymi na etapie prowadzenia prac budowlanych. 

 

13.5 MONITORING 

 

13.5.1 Faza realizacji 

 

W fazie realizacji istnieje konieczność prowadzenia monitoringu archeologicznego i przyrodniczego.  

 

13.5.2 Faza eksploatacji 

 

Monitorowanie środowiska winno być prowadzone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem [Dz. U. nr 192, poz.1392]. Zgodnie z § 3 pkt 1a 

w/w wymienionego rozporządzenia okresowe pomiary poziomów substancji w środowisku (hałasu) 

prowadzone są, co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu. 

 

Zarządzający drogą winien po zakończeniu przedsięwzięcia i oddaniu do eksploatacji prowadzić 

monitoring hałasu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 

 okresowe pomiary hałasu poziomów hałasu w środowisku prowadzi się w związku 

z eksploatacją dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów 

lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku 

średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tyś. pojazdów, 

 okresowe pomiary poziomów hałasu przeprowadza się co 5 lat. 

 

Jak wynika z analiz ruchowych średnioroczne natężenie ruchu występuje powyżej 3 mln rocznie, 

a procentowy udział pojazdów ciężkich występuje na poziomie 3%, czyli poniżej 20%. Oznacza to, 

że analizowany odcinek drogowy podlega monitorowaniu. 

 

Na obecnym etapie przygotowania inwestycji z uwagi na brak określonych, szczegółowych 

rozwiązań projektowych odwodnienia i brak możliwości określenia wielkości zastosowanych 

urządzeń do oczyszczania wód opadowych (np. przepustowości urządzeń) warunki prowadzenia 

monitoringu odprowadzanych do środowiska ścieków mogą być określone pozwoleniach 

wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód. 
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13.6 ANALIZA POREALIZACYJNA 

 

Zgodnie z art.,135 ust.5. ustawy „Prawo ochrony środowiska” wynika, że jeżeli obowiązek 

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na 

podstawie analizy porealizacyjnej. W pozwoleniu na budowę nakłada się obowiązek sporządzenia 

analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej 

przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. 

 

Dla planowanego przedsięwzięcia na tym etapie projektowania zakłada się wykonanie analizy 

porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

 

Analizę porealizacyjną w zakresie jakości odprowadzanych do środowiska ścieków określi pozwolenie 

wodnoprawne. 

 

 

http://online2.abc.com.pl/prawoochsrod/gateway.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2007.19.115&data=user
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