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1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWA WYKONANIA RAPORTU 
Niniejszy raport został wykonany na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz. 

Podstawę prawną do opracowania raportu o oddziaływaniu planowanego 

przedsięwzięcia, polegającego na budowie ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od             

ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi              

i dojazdami, na środowisko stanowi postanowienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia                  

28 kwietnia 2009 r., nr WGK/77/09, znak WGK.V.7627-2-22/09 nakładające na Inwestora 

obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalające jego zakres – 

Załącznik nr 1.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada                   

2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                   

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,  

poz. 2573, ze zm.) „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 

pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu 

drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, 

konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego 

dróg” są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w rozumieniu art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

gdzie jest wymagane sporządzenie raportu i dla których konieczne jest przeprowadzenie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zgodnie z art. 71 ust. 2, pkt 2 w/w 

ustawy, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez 

Prezydenta Bydgoszczy na podstawie niniejszego raportu, po uzgodnieniu  

z właściwymi organami ochrony środowiska.  
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza  

się do wniosku o wydanie m.in. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 

poz. 1194). Wniosek ten powinien być złożony, nie później niż przed upływem czterech lat od 

dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Zakres opracowania raportu wynika z postanowienia Prezydenta Bydgoszczy z dnia 

28 kwietnia 2009 r., nr WGK/77/09, znak WGK.V.7627-2-22/09 i obejmuje treści wynikające  

z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem: 

• charakterystyki przyrodniczej dot. stanu obecnego i strat związanych                    

z ingerencją na terenie parku na Wzgórzu Wolności, 

• przedstawienia rekompensaty przyrodniczej, 

• określenia wpływu planowanego mostu na zwierzęta, których byt warunkuje 

rzeka, w granicach oddziaływania przedsięwzięcia. 

 Odpowiednio dla przedsięwzięcia, będącego przedmiotem wniosku, obejmuje on: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska 

objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami, 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 
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b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,  

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem 

lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe  

i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie  

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa  

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –

Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 

przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych  

i sposobów korzystania z nich; 

12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
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13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi  

i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,                           

w odniesieniu do każdego elementu raportu; 

18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia uwzględnia oddziaływanie przedsięwzięcia  

na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

2.1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, stan istniejący 

Projektowany odcinek ul. Ogińskiego przebiega od ul. Powstańców Wielkopolskich 

do ul. Wojska Polskiego.  

Obecnie ulica Ogińskiego kończy się na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską. Na 

początkowym odcinku, na skrzyżowaniu ul. Ogińskiego i Szymanowskiego, istnieją dwa 

prawoskrętne skrzyżowania o rozdzielonych, z uwagi na występujące tam drzewa, wlotach 

i wylotach. Na odcinku do skrzyżowania z ul. Sieńki-Moniuszki, po obu stronach drogi 

zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 

zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - akademik Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego (strona lewa) oraz tereny zabudowy usługowej oraz Muzeum Dyplomacji 

i Uchodźstwa Polskiego przy ul. Berwińskiego (strona prawa). Skrzyżowanie to na wylocie 

w stronę ul. Sieńki początkowo posiada 2, a potem 3 pasy ruchu. Wlot od strony zachodniej 

w rejonie skrzyżowania posiada 4 pasy ruchu. Rozwiązanie to pełni również funkcję 

akumulacyjną dla obsługi centrum handlowo-rozrywkowego Focus Park. Za skrzyżowaniem 

z ul. Sieńki-Moniuszki, na odcinku do ul. Jagiellońskiej, wydzielone są dwie jezdnie 

o 2 pasach ruchu. Po lewej stronie znajduje się budynek Torbydu, plac po dawnym odkrytym 

lodowisku, który pełni funkcję parkingu samochodowego oraz teren zabudowy 
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mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny mieszkaniowo-

usługowe. Po prawej stronie natomiast znajduje się nowoczesne centrum handlowo-

rozrywkowe Focus Park.  

Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską składa się z wyspy centralnej, jezdni i dwutorowej 

linii tramwajowej. Za skrzyżowaniem znajduje się dworzec PKS (baza PKS, warsztaty, 

myjnia, budynek biurowy, parkingi) oraz stacja benzynowa Statoil, z krótkim pasem 

wyłączenia i wyjazdem na skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej i Ogińskiego sterowane 

sygnalizacją świetlną. Wzdłuż ogrodzenia PKS od strony rzeki Brdy znajdują się miejsca 

postojowe dla autobusów. Ponadto na terenie dworca znajdują się niskie obiekty handlowe 

oraz parking i miejsca postojowe taksówek. Droga wewnętrzna i miejsca parkingowe 

wymagają budowy nowej nawierzchni.  

Za dworcem PKS trasa przechodzić będzie przez rzekę Brdę.  

Po przekroczeniu rzeki trasa mijać będzie osiedle Arkada Park zlokalizowane 

pomiędzy Brdą a ul. Toruńską. Niedaleko osiedla znajduje się pętla tramwajowa 

w sąsiedztwie ul. Babia Wieś.  

Dalej trasa przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz tereny, na których 

zlokalizowane są zespoły budynków magazynowych oraz zespoły szklarni ogrodnictwa 

u podnóża skarpy. Na zadrzewionej skarpie znajduje się Cmentarz Ofiar Wojny 1939-1945. 

W kierunku Alei Wojska Polskiego, po prawej stronie, trasy znajduje się Stadion im. 

E. Połtyna oraz zabudowa mieszkaniowa, kościół i murowane garaże. Po przeciwnej stronie, 

przy ul. Bośniackiej, zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 65. 

Za skrzyżowaniem z Aleją Wojska Polskiego znajdują się tereny zabudowy 

mieszkaniowej i zabudowy usługowej. Ponadto zlokalizowany jest tu market Lidl.  

Na projektowanym odcinku dwujezdniowa ul. Ogińskiego krzyżuje się                  

z następującymi przeszkodami: 

- ul. Powstańców Wielkopolskich – ulica jednojezdniową, dwupasowa, z rozplotem na 

dwie jezdnie w rejonie skrzyżowania z wyspą centralną – Rondo Wielkopolskie; ulica 

Powstańców stanowi jeden z wyjazdów ze śródmieścia do wschodniej części miasta 

(Bartodzieje) oraz dojazd do drogi krajowej nr 5; 

- ciąg ul. Berwińskiego, Szymanowskiego – skrzyżowania na prawoskręty z obu jezdni 

istniejącej ulicy (bez przejazdu); ulica stanowi dojazd do Bazyliki od strony zachodniej, 

część wschodnia stanowi wyjazd z obiektu sportowego KS Polonia; 

- ul. Sieńki – Moniuszki – skrzyżowanie na ciągu ulic prowadzących od dworca PKP 

Bydgoszcz Główna przez centralną część Śródmieścia Bydgoszczy do ronda 
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Skrzetuskiego (Al. Kard. ST. Wyszyńskiego – DK5) i dalej do dzielnicy Bartodzieje. Przy 

ulicy Sieńki w rejonie skrzyżowania zostało otwarte ostatnio nowoczesne centrum 

handlowo-rozrywkowe Focus Park. 

- ul. Jagiellońska – ulica dwujezdniowa z wydzielonym torowiskiem 2 torowej linii 

tramwajowej; ulica jest elementem ciągu ulic Nakielska - Marsz. Focha – Jagiellońska -

Fordońska (DK80). Ciąg ten łączy zachodnie dzielnice Bydgoszczy - Miedzyn, Jary, 

Błonie, Wilczak ze Śródmieściem i Bartodziejami i wyjazdem z miasta w stronę Fordonu.  

- Dworzec PKS położony pomiędzy ul. Jagiellońską a rzeką Brdą. 

- rzeka Brda – o szerokości koryta ok. 45m w świetle umocnień. 

- linia tramwajowa nr 2 i nr 6 oraz ciąg pieszo-jezdny przy klubach wodniackich po prawej 

stronie Brdy. 

- ul. Toruńska (DK 80) – ciąg ulic od Ronda Poznańskiego do Ronda Toruńskiego 

przebiegający po prawej stronie w dolinie rzeki Brdy. 

- ul. Słowiańska – ulica osiedlowa, obsługująca północną część osiedla Wzgórze Wolności 

(górny taras). 

- Aleja Wojska Polskiego – ulica dwujezdniowa z wydzielonym torowiskiem 

tramwajowym dwutorowym; przebiegająca równolegle do rzeki na górnym tarasie miasta; 

ulica jest elementem południowej części wewnętrznego Ringu ciągnącego się od                 

ul. Szubińskiej (wyjazd na Poznań) ulicami Piękną, Solskiego, Rondo Kujawskie (wyjazd 

do Inowrocławia i Konina DK 5, DK 25); na wschód - ul. Wojska Polskiego w stronę 

Zakładów Chemicznych Organika. Ciąg ulic łączy dzielnice Górzyskowo, Szwederowo, 

Wzgórze Wolności, Wyżyny i Kapuściska.  

W obrębie osiedla Wzgórze Wolności pozostawiono rezerwę terenu dla 

przeprowadzenia połączenia drogowego w stronę dzielnicy Glinki. Poza terenem planowanej 

inwestycji, pomiędzy ul. Ujejskiego a ul. Górzystą, w pasie przyszłego połączenia znajduje 

się luźna zabudowa jednorodzinna i usługowa (niska). Na dalszym odcinku oś przyszłego 

połączenia do ul. Glinki krzyżuje się z ul. Jana Pawła II (DK 5). Droga krajowa przebiega na 

odcinku skrzyżowania w wykopie i w przyszłości konieczne będzie wybudowanie przejazdu 

na wiadukcie.  

2.1.1. Inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewów 

Na terenie przebiegu trasy, w czasie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej      

26 marca 2009 r., zinwentaryzowano 695 drzew i 2246 m2 krzewów.  
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Tabela 1. Przedstawienie gatunków krzewów zinwentaryzowanych na terenie przebiegu trasy 

KRZEWY - zestawienie gatunków 
berberys, mahonia + bluszcz 
bez czarny, pigwowiec  
bez, samosiewy klonu 
dereń 
głóg, klon, jesion, ligustr, krzewy owocowe 
jałowiec, forsycja, berberys 
jałowiec, sosna, bergenia, tawuła, berberys 
jałowwiec płożący 
krzewy bydgoszcz 
ligustr 
mahonia, forsycja, berberys, żywotnik, jałowiec, tawuła, irga, pięciornik, 
pigwowiec 
róża 
samosiewki klonu 
tawuła 
tawuła , żywopłot 
tawuła, bukszpan,ligustr, żywotnik, ognik 
żywopłot: jeżyna, lilak,  
żywopłot: śnieguliczka, lilak 
żywopłot: topola 
żywopłot: topola, ligustr, wierzba 

 
Tabela 2. Przedstawienie gatunków drzew zinwentaryzowanych na terenie przebiegu trasy 

L.p. 
DRZEWA  

Nazwa gatunkowa ŁACIŃSKA  - 
POLSKA 

do wycinki 
(szt.) 

do 
pozostawienia 

(szt.) 

do przesadzenia 
(szt.) 

1 ACER NEGUNDO - klon jesionolistny 25 13 0 
2 ACER PLATANOIDES - klon pospolity 152 28 4 
3 ACER PSEUDOPLATANUS - klon jawor 20 20 0 
4 ACER SACCHARINUM - klon srebrzysty 0 1 0 

5 AESCULUS HIPPOCASTANUM - 
kasztanowiec pospolity 8 17 0 

6 BETULA PENDULA - brzoza 
brodawkowata 2 5 0 

7 CHAMAECYPARIS SP.- cyprysik 0 2 0 
8 CRATAEGUS SP. - głóg 11 1 0 

9 FRAXINUS EXCELSIOR - jesion 
wyniosły 48 13 0 

10 LARIX  DECIDUA - modrzew europejski 0 1 0 
11 MORUS ALBA - morwa biała 0 9 0 
12 owocowe 36 18 0 
13 PICEA ABIES - świerk pospolity 0 3 0 
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14 PICEA PUNGENS - świerk kłujący 2 0 0 

15 PICEA PUNGENS f. glauca - świerk 
kłujący f. sina 3 1 0 

16 POPULUS ALBA - topola biała 0 7 0 

17 POPULUS NIGRA  'ITALICA' - topola 
czarna odm. włoska 42 34 0 

18 POPULUS SP. - topola  2 1 0 
19 POPULUS TREMULA - topola osika 1 0 0 
20 QUERCUS ROBUR - dąb szypułkowy 15 15 0 
21 QUERCUS RUBRA - dąb czerwony 1 19 0 
22 RHUS TYPHINA - sumak octowiec 0 6 0 

23 ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia 
biała 20 5 0 

24 SALIX ALBA - wierzba biała 0 3 0 

25 SALIX BABYLONICA 'TORTUOSA' - 
wierzba babilońska odm. pogięta 0 1 0 

26 SALIX SP. - wierzba 1 2 0 

27 SALIX x SEPULCRALIS 
'CHRYSOCOMA' - wierzba płacząca 2 4 0 

28 SORBUS INTERMEDIA - jarząb 
szwedzki 3 19 0 

29 THUJA SP. - żywotnik 0 2 0 

30 THUJA x PLICATOIDES 'SMARAGD' - 
żywotnik nibyolbrzymi odm. szmaragd 0 1 0 

31 TILIA SP. - lipa  3 13 1 
32 ULMUS LAEVIS - wiąz szypułkowy  0 2 0 
33 ULMUS SP. - wiąz 7 18 0 
    404 284 5 
   suche drzewa 2   0  0 
1 Razem zinwentaryzowano drzew 695 szt.   
 krzewy  574  m²  1096 m²   576 m² 
2 Razem zinwentaryzowano krzewów 2 246 m2   

2.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania  terenu w fazie budowy 
i eksploatacji lub użytkowania 

2.2.1. Opis projektowanego przedsięwzięcia 

 Celem przedsięwzięcia, które wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jest budowa ul. Ogińskiego na 

odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami 

inżynierskimi i dojazdami. Długość odcinka drogi, będącego przedmiotem niniejszej 

dokumentacji, wynosi ok. 1,6 km. 
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 Projektowana trasa przebiegać będzie w centrum miasta Bydgoszczy, na działkach nr.: 

25/4, 25/5, 25/3, 25/11, 25/2, 25/10, 88/2, 89/2, 251, 250, 252, 253, 106/5, 106/1, 104, 263/3, 

184/2, 272/2, 265/2, 264/187, 263/1, 263/2, 270/3, 270/4, 190/4, 270/5, 190/1, 270/1, 259, 

235, 234/3, 241, 242/5, 237, 239, 236/3, 238/3, 242/12, 242/13, 240/4, 240/6, 6/6, 6/3, 7, 8, 

6/4, 29/1, 29/3, 11/3, 29/2, 9, 10, 11/1, 11/5, 14, 8/1, 10/1, 10/5, 10/3, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 

1/4, 9/3, 9/4, 8/3, 10/4, 9/1, 8/5, 8/4, 11/1, 1/14, 1/16, 1/17, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 31, 9/3, 9/1, 

5, 2, 6, 4, 3/4, 3/1, 10/6, 10/1, 25, 3/3, 52/1, 52/2, 50, 47, 48, 49, 17, 16, 18, 19, 25, 22, 20, 21, 

1/2, 22/12, 22/15, 21, 58, 57. 

Na projektowanym odcinku ul. Ogińskiego obecnie przewiduje się budowę drogi 

powiatowej (istn. ozn. nr 3017) klasy technicznej G 2/2. Będzie to droga dwujezdniowa 

o częściowo ograniczonej dostępności, która, poprzez węzły lub skrzyżowania (uzależnione 

jest to od wariantu realizacji inwestycji), będzie połączona z istniejącym układem 

komunikacyjnym. 

Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy ma za zadanie poprawę obsługi 

komunikacyjnej centrum miasta. Ponadto stanowić będzie nowe połączenie drogowe                  

z górnym tarasem miasta. Odcinek istniejącej ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy od strony 

północnej połączony jest z ul. Sułkowskiego na skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza. Od strony 

południowej ul. Ogińskiego kończy się obecnie na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską. Po 

zakończeniu realizacji inwestycji, ulica ta będzie stanowić fragment Wielkiego Ringu, który 

stanie się częścią systemu obwodnicowego Strefy Śródmiejskiej miasta.  

W ramach inwestycji zaplanowano budowę połączenia dolnej lewobrzeżnej części 

miasta, z tzw. górnym tarasem za pomocą mostu przez Brdę wraz z estakadami dojazdowymi. 

Skrzyżowanie z ul. Szymanowskiego oraz Sieńki - Moniuszki zostaną w niewielkim zakresie 

zmodernizowane. Istniejące skrzyżowanie z ul. Jagiellońską zastąpi dwupoziomowy Węzeł 

Jagiellońska. Odcinek dojazdowy do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego będzie zagłębiony 

w terenie, w murach oporowych. Istniejące skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego zostanie 

przebudowane w jednym poziomie. Koniec ulicy na obecnym etapie planowany jest na 

włączeniu w istniejące drogi osiedlowe. Docelowo, w Miejskim Planie Zagospodarowania, 

przewiduje się przedłużenie ulicy do włączenia w ul. Glinki. W przyszłości projektowana          

ul. Ogińskiego w poziomie terenu przekroczy przebiegającą w głębokim wykopie Aleję Jana 

Pawła II (obecnie droga krajowa nr 5). Realizacja końcowego odcinka od ul. Ujejskiego do        

ul. Glinki, a także ostateczny przebieg trasy uzależniony będzie od Głównej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, bowiem na chwilę obecną nie ma sprecyzowanych planów 

dotyczących zakresu i terminu przebudowy drogi krajowej nr 5 w granicach Bydgoszczy.  
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Przewiduje się również przebudowę istniejącego uzbrojenia, m.in. sieci kanalizacji 

deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, gazociągowej, ciepłociągowej oraz linii 

teletechnicznych, energetycznych, kablowych i napowietrznych. Przebudowie podlegać 

również będzie oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna oraz trakcja i torowiska tramwajowe. 

Zakresy robót związane z ww. przebudowami dostosowane zostaną do wybranego do dalszej 

realizacji wariantu rozwiązania i zostaną one wykonane z uwzględnieniem wydanych 

warunków technicznych dla poszczególnych rodzajów sieci.  

Budowane obiekty komunikacyjne zostaną wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu - bariery, poręcze, oznakowanie. Przewiduje się również wyposażenie wiaduktów, 

mostu i estakad dojazdowych w ekrany akustyczne.  

Spełnione zostaną również wymagane standardy w zakresie obsługi użytkowników 

niepełnosprawnych, np. sygnały dźwiękowe przy sygnalizatorach na przejściach dla pieszych, 

obniżenie krawężników na przejściach, pochylnie i poręcze.  

W związku z realizacją inwestycji utworzone zostaną powierzchnie zielone (trawniki) 

i nowe nasadzenia zieleni trwałej (drzewa i krzewy).  

W związku z planowaną inwestycją bierze się pod uwagę trzy warianty rozwiązania 

drogowego (jeden proponowany i dwa alternatywne), różne w zakresie zagospodarowania 

terenu w pasie drogowym, w których rozpatrywane są różne sposoby powiązania z terenem 

przyległym. Graficzne przedstawienie wariantów realizacji inwestycji znajduje się                      

w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c. 

WARIANT I (wariant proponowany) 
Skrzyżowanie z ul. Szymanowskiego 

Układ istniejącego skrzyżowania nie ulegnie zmianie. Z uwagi na istniejące drzewa 

w dalszym ciągu pozostaną to dwa skrzyżowania bazujące na relacjach prawoskrętnych 

o rozdzielonych wlotach i wylotach. Przewiduje się niewielkie korekty krawężników oraz 

wymianę górnych warstw nawierzchni bitumicznej. Przez skrzyżowanie, po obu stronach 

ul. Ogińskiego, zostaną przeprowadzone rozdzielone ciągi piesze i rowerowe. Od 

skrzyżowania z ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, lewa jezdnia (wschodnia) zostanie 

poszerzona do trzech pasów ruchu (10,50 m). Pod względem technologicznym przewiduje się 

wykonanie przebudowy górnych warstw konstrukcji jezdni, z pozostawieniem rzędnych 

zbliżonych do obecnie istniejących. Przewiduje się także przebudowę istniejących ciągów 

pieszych na pieszo-rowerowe, co jest związane z wymianą i poszerzeniem istniejących 

chodników. 
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Skrzyżowanie z ul. Sieńki – Moniuszki 

Skrzyżowanie to, w stanie istniejącym, charakteryzuje się dużą dysproporcją wlotów 

obu ulic poprzecznych. Wylot w stronę zachodnią, w ul. Sieńki, ma początkowo dwa, potem 

trzy pasy ruchu. Wlot od strony zachodniej, w rejonie skrzyżowania, ma cztery pasy ruchu. 

Tak rozbudowane pasy na skrzyżowaniu spełniają jednocześnie funkcję akumulacyjną dla 

obsługi Centrum Focus Park. Przez ul. Sieńki odbywa się obsługa wyjazdu dla wszystkich 

samochodów klientów Centrum.  

Ulica Moniuszki ma obecnie poszerzony wlot do trzech pasów ruchu, ale tylko na 

długości ok. 60 m wraz z klinem. Wydzielone są dwa pasy na wylocie – lewoskręt oraz pas na 

wprost i w prawo. Wlot ze skrzyżowania jest jednopasowy. Na ok. 35 m do skrzyżowania 

z ul. Chopina (kl. L), ulica zwęża się do szerokości 7 m. Na odcinku ok. 160 m do  

ul. Wyczółkowskiego, szerokość ul. Moniuszki wynosi 9 m, ale istniejące poszerzenie jest 

wykonane tylko jednostronnie, w stronę północną. Odcinek ten funkcjonuje jako 

dwukierunkowy, dwupasowy. Dalej łączy się z ul. M. Skłodowskiej-Curie, która jest ważnym 

połączeniem śródmieścia z dzielnicą Bartodzieje. Obecnie przewiduje się wykonanie 

poszerzenia jezdni na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chopina do pełnych trzech pasów 

ruchu o łącznej szerokości 3 x 3,0 = 9,0 m. Pozwoli to na utworzenie dłuższego pasa dla 

akumulacji pojazdów skręcających z ul. Moniuszki w lewo. W ulicy pozostaną obustronne 

chodniki. Większe poszerzenie ulicy jest niemożliwe, ze względu na istniejące ograniczenia 

terenowe – zabudowa jednorodzinna, szpaler dębów po stronie północnej. 

Na odcinku ul. Ogińskiego, od strony północnej, obie istniejące jezdnie zostaną 

poszerzone przed skrzyżowaniem z ul. Sieńki-Moniuszki. Zostanie zmieniona organizacja 

ruchu na skrzyżowaniu. Od strony północnej ul. Ogińskiego dozwolony będzie przejazd 

w prawo w kierunku ul. Sieńki oraz na wprost - w stronę ul. Jagiellońskiej, z możliwością 

wyboru wjazdu na prowadzącą bezkolizyjnie na drugą stronę rzeki estakadę lub dojazdu do 

skrzyżowania z ul. Jagiellońską w poziomie terenu. Dojazd do skrzyżowania od strony 

południowej, przewidziano od ul. Jagiellońskiej z możliwością przejazdu w stronę Ronda 

ul. Sieńki. Drugi potok ruchu, dojeżdżający od strony estakady, z górnego tarasu miasta 

będzie skierowany w stronę Ronda Wielkopolskiego, bez możliwości zmiany kierunku na 

skrzyżowaniu. Skrzyżowanie wymaga sygnalizacji świetlnej do sterowania ruchem. 

Za skrzyżowaniem z ul. Sieńki - Moniuszki, w stronę południową, wydzielone są dwie 

jezdnie o dwóch pasach ruchu, które poprowadzą bezkolizyjnie ruch nad istniejącym 

skrzyżowaniem z wyspą centralną w ul. Jagiellońskiej. Jezdnie te początkowo zostaną 

wyniesione nad teren, na konstrukcji z gruntu zbrojonego w ścianach oporowych, a dalej 
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poprowadzone na estakadach. Istniejące jezdnie ulicy Ogińskiego, które zmodernizowano 

w ramach budowy Centrum Focus Park, zostaną zaadaptowane i dostosowane do układu 

drogowego z wydzieleniem pasów kierunkowych. Jezdnie te będą stanowić łącznice 

dojazdowe do Węzła Jagiellońska od strony północnej. Dojazd i wyjazd dla pojazdów 

zaopatrzenia do Focus Parku pozostaną bez przebudowy przy łącznicy zachodniej (DL-1). 

W rejonie skrzyżowania z ul. Sieńki i Moniuszki, przy jezdniach ul. Ogińskiego, 

zaprojektowano dwie zatoki autobusowe. 

Wzdłuż jezdni zachodniej, do skrzyżowania z ul. Sieńki, doprowadzony zostanie ciąg 

pieszy i rowerowy, które zostaną włączone do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy 

Focus Parku. Na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Sieńki, przewidziano budowę ciągu 

pieszego i rowerowego wzdłuż jezdni wschodniej, a następnie przeprowadzenie ścieżki 

rowerowej na stronę zachodnią skrzyżowania przy Focus Parku. 

Węzeł Jagiellońska 

Węzeł ten będzie składał się ze skrzyżowania z wyspą centralną w poziomie terenu, 

w miejscu i formie zbliżonej do istniejącego skrzyżowania. Początkowe odcinki dojazdu do 

estakad nad ul. Jagiellońską stanowią konstrukcje w murach oporowych z gruntu zbrojonego. 

Nad istniejącymi jezdniami ul. Jagiellońskiej oraz dwutorową linią tramwajową, zostaną 

wybudowane estakady dla bezkolizyjnego przeprowadzenia jezdni w kierunku południowym. 

Łącznice typu „karo” (DL-1 i DL-2) węzła od strony północnej, powstaną na bazie 

istniejących jezdni ul. Ogińskiego. Przewidziano jedynie lokalizację nowych zatok 

autobusowych. Łącznice typu „karo” (DL-3 i DL-4) od strony południowej, zostaną 

wybudowane na murach z gruntu zbrojonego i na estakadach, równolegle do jezdni głównych 

ulicy. Przewidziano doprowadzenie ścieżki rowerowej do bulwaru nad rzeką Brdą. Obie 

jezdnie wraz z łącznicami w południowej części węzła przebiegać będą nad terenem 

istniejącego dworca PKS. W obszarze pod estakadą przewidziano wykonanie parkingów dla 

pracowników PKS. 

W zakresie przebudowy istniejącego układu skrzyżowania nie przewiduje się 

istotnych zmian w odniesieniu do przebiegu jezdni ul. Jagiellońskiej. Zmiany dotyczą jedynie 

obsługi dworca PKS oraz stacji benzynowej. Skrzyżowanie pod obiektem będzie działać             

w oparciu o sygnalizację świetlną, która zostanie poddana adaptacji do nowego układu 

drogowego. 

Węzeł Jagiellońska zapewnia obsługę ruchu we wszystkich relacjach kierunkowych, 

łącznie z obsługą istniejącego dworca PKS. 
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Dworzec PKS 

Teren dworca PKS częściowo koliduje z projektowaną trasą. Sama trasa główna 

poprowadzona jest nad terenem dworca, natomiast budowa łącznic, od strony południowej, 

dzieli teren na dwie części i wymaga wprowadzenia nowej organizacji ruchu na terenie 

obiektu. Po stronie zachodniej pozostanie część dworca dla obsługi podróżnych wraz 

z budynkiem dworca, parkingami i peronami. Istniejący wyjazd dla autobusów oraz                   

z parkingu dla samochodów osobowych pozostanie w tej samej lokalizacji. Wjazd na teren 

dworca dla autobusów zostanie przeniesiony za skrzyżowanie, na wschodni koniec bazy. 

W rejonie istniejącego przystanku autobusów komunikacji miejskiej, przed wjazdem na 

łącznicę węzła, zostanie umożliwiony jedynie wjazd na parking dla samochodów osobowych 

przy dworcu. Będzie to droga jednokierunkowa.  

Na wschodniej części terenu PKS mieści się obecnie baza, warsztaty, myjnia, budynek 

biurowy i parkingi. Przy południowej jezdni ul. Jagiellońskiej funkcjonuje stacja benzynowa 

ogólnodostępna Statoil, z krótkim pasem wyłączenia i wyjazdem. Obsługa komunikacyjna 

stacji wymaga przebudowy. Po budowie Węzła Jagiellońska możliwy będzie wyjazd jedynie 

w kierunku wschodnim, na południową jezdnię ul. Jagiellońskiej. Za wyjazdem ze stacji, 

przewidziano budowę nowego wjazdu na teren dworca i bazy PKS dla autobusów. Konieczna 

jest budowa, po obwodzie bazy, drogi wewnętrznej dla dojazdu autobusów do części dworca 

przeznaczonej dla pasażerów. Wzdłuż ogrodzenia terenu PKS, od strony rzeki, obecnie 

znajdują się miejsca postojowe dla autobusów. Ze względu na budowę estakady poprzez teren 

PKS, konieczne będzie uporządkowanie terenu i wyznaczenie nowej drogi wewnętrznej oraz 

uporządkowanie parkowania w części dla autobusów. Droga wewnętrzna oraz miejsca 

parkingowe wymagają przebudowy nawierzchni oraz budowy odwodnienia. Budynki dworca, 

bazy i biurowiec PKS nie kolidują z planowaną inwestycją. Konieczne będzie przebudowanie 

niektórych urządzeń uzbrojenia i przebudowa ciągów pieszych. Niezbędna będzie likwidacja 

lub przeniesienie, zlokalizowanych na terenie dworca, kilku niskich obiektów handlowych           

i gospodarczych. Przewiduje się ustawienie ogrodzeń wokół terenu PKS oraz budowę ekranu 

akustycznego od strony zabudowy mieszkalnej przy ul. Krakowskiej. 

Most przez rzekę Brdę 

Przewidziano wariantowe rozwiązania w zakresie budowy przeprawy mostowej przez 

rzekę. Światło pionowe przeprawy mostowej jest znaczne, jezdnie na obiekcie znajdować się 

będą ok. 12 m nad powierzchnią terenu.  
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Odcinek pomiędzy Węzłem Jagiellońska a ul. Wojska Polskiego  

Za Brdą, trasa przebiega na estakadzie nad linią tramwajową, w sąsiedztwie osiedla 

Arkada Park, oraz nad ul. Toruńską. Linia tramwajowa nie koliduje z budową obiektów trasy. 

Konieczne będzie wyburzenie zespołu budynków magazynowych oraz przeniesienie budynku 

trafostacji, pomiędzy linią tramwajową a ul. Toruńską. Po południowej stronie ul. Toruńskiej, 

trasa i łącznica koliduje z budynkiem mieszkalnym 2-kondygnacyjnym oraz zabudowaniami 

gospodarczymi na ich zapleczu. Trasa za ul. Toruńską przecina teren użytkowany obecnie 

jako ogrodnictwo. 

Od strony południowej istniejącej ulicy Toruńskiej, ograniczenie terenowe stanowi 

budynek Sądu Rejonowego (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). 

Odcinek ten przebiega początkowo na estakadzie, odcinkowo na konstrukcji z gruntu 

zbrojonego w murach oporowych, do wejścia w skarpę górnego tarasu. Od wejścia w skarpę 

ulica w całości zlokalizowana jest ok. 5 - 6 m poniżej istniejącego terenu. Dla minimalizacji 

zajęcia terenu przewiduje się obudowę wykopu przez ściany oporowe. Na odcinku w murach 

oporowych jezdnie przebiegają na długości ok. 170 m. Dalej do skrzyżowania z ul. Wojska 

Polskiego trasa znajduje się w poziomie terenu. Wzdłuż jezdni wschodniej poprowadzony jest 

ciąg pieszy i rowerowy. Przy występującej dużej różnicy poziomów doliny Brdy i dolnego 

tarasu miasta a górnego tarasu, aby uzyskać pochylenia wymagane dla tej klasy ulicy, trasa 

musi zostać zagłębiona poniżej terenu.  

Budowa estakady i części wykopowej w murach oporowych, wymaga wycięcia części 

lasu rosnącego na skarpie. Dla ograniczenia wycinki przewidziano poprowadzenie ścieżki 

rowerowej i ciągu pieszego pod estakadą, z wykorzystaniem terenu pod obiektem. 

W miejscu przecięcia przez trasę istniejącego ciągu spacerowego nad skarpą, 

przewiduje się wykonanie, po obu stronach ulicy, platform widokowych na poziomie 

istniejącego terenu. Zostaną one połączone kładką widokową dla pieszych. Z ciągu pieszo-

rowerowego przewidziano dojście piesze schodami terenowymi do platformy widokowej              

i kładki po stronie wschodniej. 

Odcinek koliduje z zabudową garaży - blaszaków oraz istniejącym boiskiem 

szkolnym, które przewidziano do likwidacji. Projektowana trasa przetnie również istniejąca                       

ul. Słowiańska. Na obu końcach przeciętej ulicy przewidziano place do zawracania. Dojazd 

do części wschodniej odbywać się będzie od strony ul. Jana Biziela, natomiast dojazd do 

części zachodniej i do terenu kościoła, od strony ul. Wojska Polskiego poprzez istniejącą ulicę 

dojazdową vis a vis ul. Sokolej. Przebudowa ulicy na ciąg pieszo-jezdny przewidziana jest na 

odcinku od zabudowy osiedlowej (wjazd do Lidla). Na etapie inwestycji, konieczne będzie 
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przestawienie bramy i części ogrodzenia murowanych garaży, aby umożliwić dojazd i piesze 

dojście do terenu kościoła. 

Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego 

Przewidziano włączenie trasy w miejscu istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną, 

w ciągu ul. Wojska Polskiego na osiedlu Wzgórze Wolności. Południową część skrzyżowania 

stanowią obecnie odcinki ulic dojazdowych do ul. Słowiańskiej. Nie przewiduje się zmiany 

typu istniejącego skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego z wyspą centralną. Projektowana jest 

jedynie nieznaczna korekta geometrii, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

Istniejąca dwutorowa linia tramwajowa oraz przejścia dla pieszych nie będą przebudowane. 

Przejście po stronie wschodniej wyposażone zostanie w przejazd dla rowerów. Jest to 

rozwiązanie tymczasowe, które będzie funkcjonować do czasu realizacji połączenia 

z ul. Glinki. 

Ze skrzyżowania z wyspą centralną, w stronę południową, dla obsługi przyległego 

terenu i obiektów zlokalizowanych na osiedlu, zostaną wyprowadzone dwie jednokierunkowe 

drogi dojazdowe. Przewiduje się sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej.  

 Rozwiązanie ma charakter tymczasowy. W ramach przebudowy drogi krajowej nr 5 - 

ul. Jana Pawła II, w przyszłości przewiduje się przedłużenie trasy do włączenia jej, jako 

dwujezdniowej, w ul. Glinki. 

 Główny most przez Brdę zaprojektowano jako konstrukcję podwieszoną, o stalowo 

żelbetowym pomoście podwieszonym do stalowej konstrukcji pylonu, o kształcie 

przenikających się „podków” za pomocą lin, występujących po obu stronach pomostu -               

w dwóch płaszczyznach. Ciągów pieszych ogólnodostępnych na obiekcie nie przewiduje się. 

Przewiduje się iluminację mostu głównego. Estakadami dojazdowymi będą konstrukcje 

betonowe sprężone o skrzynkowych przekrojach rozdzielone dla każdej jezdni. Konstrukcje 

skrzynek będą posiadały, nawiązujący do charakteru podpór, zaokrąglony kształt.  

Wszystkie filary pod estakadami będą posiadały kształt słupowy z podkreślonym oczepem 

w kształcie odwróconego stożka obrotowego.  

Charakterystyka mostu przez Brdę 

• Typ konstrukcji   - podwieszony 

• Przekrój poprzeczny pomostu - stalowy zespolony z płytą żelbetową  
     podwieszony za pomocą lin do konstrukcji  
     przestrzennej 

• Konstrukcja pylonu   - przenikające się „podkowy”  
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• Konstrukcja ustroju niosącego  - stalowy skrzynkowy 

• Szerokość pomostu   - 25,70 m 

• Liczba przęseł / rozpiętość  - 2 / 100-110 m 

• Długość mostu   - ok. 210 m 

• Klasa obciążeń   - A 

• Klasa drogi     - G 

• Posadowienie    - głębokie na palach 

• Wysokość pylonu    - ok. 70 m 

• Urządzenia obce - iluminacja mostu, oznakowanie, na części 
obiektu ekran akustyczny przeźroczysty o 
wysokości 2,5 m 

Charakterystyka estakady lewobrzeżnej dojazdowej do mostu przez Brdę 

• Typ konstrukcji    - ciągły 

• Przekrój poprzeczny pomostu - skrzynkowy, betonowy sprężony 

• Szerokość pomostu   - 2 x9,85 m (pomost rozdzielony pod każdą  
     jezdnię) 

• Liczba przęseł / rozpiętość - 6 / 36+46+3*58+46 m 

• Długość estakady   - 302 m 

• Klasa obciążeń   - A 

• Klasa drogi   - G 

• Posadowienie    - głębokie na palach 

Charakterystyka estakady prawobrzeżnej dojazdowej do mostu przez Brdę 

• Typ konstrukcji    - ciągły 

• Przekrój poprzeczny pomostu - skrzynkowy, betonowy sprężony 

• Szerokość pomostu   - 2x9,85 m (pomost rozdzielony pod każdą  
     jezdnię) 

• Liczba przęseł / rozpiętość - 4 / 36+4*44+36 m 

• Długość estakady   - 248 m 

• Klasa obciążeń   - A 
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• Klasa drogi   - G 

• Posadowienie    - głębokie na palach 

WARIANT II (wariant alternatywny) 
Rozwiązania komunikacyjne Wariantu II w części północnej nie różnią się od 

rozwiązań przyjętych w Wariancie I. Do Węzła Toruńska trasa ma przebieg i powiązania 

z układem istniejących ulic analogiczne w obu Wariantach.  

Węzeł Toruńska 

Wysokość estakady na trasie głównej jest znaczna. Połączenie trasy z poziomem 

terenu możliwe jest jedynie za pomocą dwukierunkowych łącznic „ślimakowych”. 

Dodatkowe ograniczenia terenowe dla węzła stanowią pętla tramwajowa w sąsiedztwie ulicy 

Babia Wieś oraz osiedle Arkada Park, pomiędzy rzeką Brdą a ul. Toruńską. Od strony 

południowej istniejącej ulicy Toruńskiej, ograniczenie terenowe stanowi budynek Sądu 

Rejonowego (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). 

Ulica Toruńska w rejonie węzła zostanie przebudowana w taki sposób, aby utworzyć 

pas dla relacji lewoskrętnych. W rejonie węzła konieczne jest również niewielkie obustronne 

poszerzenie istniejącej ulicy Toruńskiej. Dla minimalizacji wyburzeń przyjęto przekrój 

o trzech pasach ruchu (z wydzielonym pasem lewoskrętu). Łącznice DL-5 i DL-6 zostaną 

włączone w poziomie istniejącej ulicy na skanalizowanym skrzyżowaniu do ul. Toruńskiej. 

Skrzyżowanie będzie sterowane sygnalizacją akomodacyjną. Ścieżka rowerowa od drogi 

dojazdowej przy klubach wodniackich, poprowadzona wzdłuż mostu, po stronie zachodniej 

zostanie przeprowadzona na drugą stronę ul. Toruńskiej i pod estakadą poprowadzona 

zostanie na górny taras.  

Węzeł zapewnia obsługę wszystkich relacji kierunkowych. Dla budowy łącznic 

konieczne będzie wyburzenie 8 zespołów budynków magazynowych pomiędzy linią 

tramwajową a ul. Toruńską. Po południowej stronie ul. Toruńskiej, trasa i łącznica koliduje  

z trzema 2-kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi, zabudowaniami gospodarczymi na 

ich zapleczu oraz z zespołem szklarni ogrodnictwa, zlokalizowanego u podnóża skarpy.  

Konieczne będzie zamknięcie wjazdu na ul. Żupy od strony ul. Toruńskiej. Dojazd do 

ul. Żupy oraz do klubów wodniackich zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Brdy, 

wymaga przebudowy istniejącego ciągu wzdłuż linii tramwajowej. Projektowany ciąg pieszo-

jezdny wymaga poszerzenia. Wjazd przewidziano od strony drogi dojazdowej do hali 

sportowej „Łuczniczka”. Na końcu ul. Żupy przewidziano utworzenie placu do zawracania. 

Dojazd do Osiedla Arkada Park zostanie utrzymany w miejscu uzgodnionym wcześniej. 
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Przewiduje się obsługę tego zjazdu jedynie na prawoskręty. Linia tramwajowa nie koliduje         

z budową obiektów trasy. 

Rozpatrywano rozbudowę ulicy Toruńskiej do układu dwujezdniowego w rejonie 

węzła. Podyktowane jest to planami docelowej rozbudowy tej ulicy, jako drogi krajowej nr 80 

do klasy technicznej G 2/2. Rozbudowa ulicy w rejonie węzła przewiduje utrzymanie 

południowej pierzei ulicy. Poszerzenie pasa drogowego w stronę północną koliduje 

z istniejącą zabudową mieszkaniową usytuowaną po stronie północnej. Minimalny zakres 

budowy skrzyżowania skanalizowanego w układzie dwóch jezdni ul. Toruńskiej wymaga 

wyburzenia dodatkowo, co najmniej 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

W przypadku jednej jezdni ul. Toruńskiej, budynki te nie kolidują z budową węzła, chociaż 

projektowana łącznica północna DL-5 umożliwi w przyszłości poszerzenie ulicy.  

Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego 

W opisywanym Wariancie II przewidziano wyprowadzenie ulicy Ogińskiego na 

poziom istniejącego skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Przewidziana jest przebudowa 

istniejącego skrzyżowania w zakresie porządkującym organizację ruchu oraz przystosowanie 

programów sygnalizacji świetlnej do nowych warunków ruchowych. Przewidziana jest 

również przebudowa nawierzchni istniejącej ulicy Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania. 

Dojazd od strony centrum miasta do skrzyżowania, podobnie jak w Wariancie I, będzie 

zlokalizowany w wykopie obudowanym murami oporowymi. Na odcinku początkowym 

głębokość wykopu będzie wynosić ok. 5 m, jednak jezdnie zostaną wyprowadzone na poziom 

istniejącego terenu jeszcze przed skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego. Głęboki wykop 

przecina ul. Słowiańską, dla której przyjęto rozwiązanie jak dla Wariantu I.  

Układ jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, po stronie południowej, jest 

przygotowany do wykorzystania w przyszłości dla ulicy dwujezdniowej. Do jezdni 

zachodniej podłączono drogę wewnętrzną, obsługującą zabudowę osiedla. Do jezdni 

wschodniej podłączony został wyjazd z marketu Netto. Zakończenie trasy przewidziano na 

włączeniu w istniejące ulice osiedlowe. 

 Estakadę główną zaprojektowano jako konstrukcję podwieszoną o stalowo 

żelbetowym pomoście podwieszonym za pomocą lin do stalowej konstrukcji słupowych 

pylonów. Liny występować będą w jednej płaszczyźnie - w osi pomostu. Na lewym brzegu 

zlokalizowana będzie estakada dojazdowa. Estakadą dojazdową sprężone będą konstrukcje 

betonowe o przekrojach skrzynkowych, rozdzielone dla każdej jezdni. Konstrukcje skrzynek 

będą posiadały zaokrąglony kształt nawiązujący do charakteru podpór. Wszystkie filary pod 
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estakadami będą posiadały kształt słupowy z podkreślonym oczepem w kształcie 

odwróconego stożka obrotowego. Wiadukty pod łącznicami „ślimakowymi” z estakadami 

będą konstrukcjami belkowymi z betonu zbrojonego. 

Charakterystyka estakady głównej z przejściem przez Brdę 

• Typ konstrukcji   - podwieszony 

• Przekrój poprzeczny pomostu - stalowy zespolony z płytą żelbetową  
     podwieszony za pomocą lin do konstrukcji  
     przestrzennej 

• Konstrukcja pylonu   - słupowy żelbetowy 

• Konstrukcja ustroju niosącego  - stalowy skrzynkowy 

• Szerokość pomostu   - 27,9 m 

• Liczba przęseł / rozpiętość  - 6 / 2*50+4*100 m 

• Długość mostu   - 500 m 

• Klasa obciążeń   - A 

• Klasa drogi     - G  

• Posadowienie    - głębokie na palach 

• Urządzenia obce   - iluminacja mostu, ekran akustyczny 

Charakterystyka estakady lewobrzeżnej dojazdowej do estakady głównej 

• Typ konstrukcji    - ciągły 

• Przekrój poprzeczny pomostu - skrzynkowy, betonowy sprężony 

• Szerokość pomostu    - 2x9,2 m (pomost rozdzielony pod każdą  
     jezdnię) 

• Liczba przęseł / rozpiętość  - 6 / 36+46+3*58+46 m 

• Długość estakady   - 302 m 

• Klasa obciążeń   - A 

• Klasa drogi    - G 

• Posadowienie     - głębokie na palach 
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WARIANT III (wariant alternatywny) 

Rozwiązania komunikacyjne Wariantu III w części północnej różnią się od Wariantu I 

i II w sposób bardzo istotny. Wariant ten dotyczy odcinka początkowego trasy, gdzie 

przeprowadzono analizę lokalizacji dwutorowej linii tramwajowej, poprowadzonej od strony 

ul. Jagiellońskiej w stronę ul. Chodkiewicza. 

Lokalizacja torowiska, na odcinku pomiędzy Rondem Wielkopolskim 

a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską, wymaga poszerzenia pasa dzielącego i rozsunięcia 

istniejących jezdni o ok. 3 m. Konieczne będzie rozebranie części istniejących konstrukcji 

jezdni i poszerzenie ich na zewnątrz.  

Skrzyżowanie z ul. Sieńki-Moniuszki 

W rejonie przystanków przy skrzyżowaniu z ul. Sieńki i Moniuszki, konieczne jest 

poszerzenie pasa tramwajowego do szerokości 12,90 m. Budowa torowiska tramwajowego 

w rejonie tego skrzyżowania, ze względów bezpieczeństwa, wymaga zamknięcia przejazdu na 

wprost i przebudowę obu wlotów (Sieńki i Moniuszki) na skrzyżowania obsługujące jedynie 

prawe skręty. 

Węzeł Jagiellońska 

W obrębie skrzyżowania z wyspą centralną w poziomie terenu na Węźle Jagiellońska, 

przewidziano możliwość skrętu pojazdów szynowych w ul. Ogińskiego z obu kierunków           

ul. Jagiellońskiej. Ze względu na ograniczenia terenowe przyjęto minimalny promień skrętu 

linii tramwajowej i wynosi R=25m. Po obu stronach skrzyżowania znajduje się zabudowa 

objęta ochroną konserwatorską. 

Na odcinku od ul. Sieńki utrzymano linię krawężnika od strony Centrum Focus Park. 

Poszerzenie ulicy zaprojektowano w stronę budynków Torbydu. W ramach budowy Węzła 

przewidziano budowę jezdni trasy głównej na estakadach po obu stronach linii tramwajowej. 

Początkowe odcinki jezdni muszą zostać wykonane na wydzielonych murach z gruntu 

zbrojonego. Jako łącznica od strony zachodniej wykorzystana zostanie częściowo jezdnia 

wzdłuż zabudowy Focus Parku. Budowa łącznicy po stronie wschodniej, wymaga wyburzenia 

co najmniej części murów oporowych i schodów przy hali Torbydu oraz całkowitego 

wyburzenia istniejącego 3-kondygnacyjnego budynku hotelu sportowego Torbyd 

o powierzchni rzutu ok. 760 m2. 

Ze względu na brak możliwości rozbudowy istniejącej ul. Jagiellońskiej w rejonie 

węzła, nie ma możliwości, po stronie wschodniej, lokalizacji przystanków tramwajowych 

o gabarytach wymaganych przepisami, tj. 30 m. W pasie istniejącego obecnie torowiska, 

pomimo poszerzenia w sąsiedztwie wyspy centralnej, zmieści się jedynie przystanek 
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o długości 25 m. Przystanki tramwajowe po zachodniej stronie skrzyżowania pozostaną bez 

przebudowy. Istniejąca wyspa centralna, przy istniejącym układzie linii tramwajowych 

usytuowanych w ciągu ul. Jagiellońskiej, ma długość ok. 25 m i może stanowić azyl jedynie 

dla krótszych składów tramwajowych. Przy lokalizacji nowych połączeń tramwajowych, 

które skręcałyby w kierunkach północ-wschód lub północ-zachód, wyspa w istniejącym 

kształcie nie zapewnia azylu dla składu tramwaju skręcającego na tym skrzyżowaniu. Nie ma 

jednak możliwości powiększenia wyspy bez naruszenia zabudowy północnej pierzei 

ul. Jagiellońskiej. Brak azylu na skrzyżowaniu, sterowanym sygnalizacja świetlną 

wielofazową, stanowi poważny mankament i powoduje ograniczenie przepustowości układu 

komunikacyjnego skrzyżowania. Rozważana lokalizacja przystanków tramwajowych 

o wymaganej długości jest możliwa na ul. Ogińskiego, w sąsiedztwie skrzyżowania. 

Lokalizacja taka spowoduje jednak istotne zmniejszenie przepustowości skrzyżowania ze 

względu na konieczną obsługę ruchu pieszego i wydłużenie cykli sygnalizacji. 

Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską z rozbudowaną 

rezerwą dla linii tramwajowej, wymaga rozsunięcia estakad także na terenie dworca PKS. 

Budowa łącznic węzła po stronie południowej wymaga większego zajęcia terenu. Łącznica od 

strony wschodniej koliduje z budynkiem biurowym PKS i konieczne jest jego wyburzenie 

przy realizacji tego wariantu. 

 Projekt mostu przez Brdę w wariancie III sporządzony został ze względu na miejski 

charakter obiektów. Zaprojektowano w nim most łukowy, oddzielny dla każdej jezdni, o 

przenikających się łukach wewnętrznych. Łuki będą rozchylały się na zewnątrz. Pomost 

będzie stalowo żelbetową konstrukcją podwieszoną za pomocą lin do stalowej konstrukcji 

łuków, które nie będą występowały w płaszczyznach łuków. Przewiduje się iluminację mostu. 

Estakady dojazdowe i wiadukty na łącznicach będą posiadały ten sam typ konstrukcji, jaki 

podany został w wariancie I.  

Charakterystyka mostu przez Brdę 

• Typ konstrukcji   - łukowy 

• Przekrój poprzeczny pomostu - stalowy zespolony z płytą żelbetową  
     podwieszony za pomocą lin do konstrukcji  
     łuków 

• Konstrukcja ustroju niosącego  - stalowy skrzynkowy 

• Szerokość pomostu   - 33,7 m 

• Liczba przęseł / rozpiętość  - 3 / 25+130+30 m 
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• Długość mostu   - 185 m 

• Klasa obciążeń   - A 

• Klasa drogi     - G  

• Posadowienie    - głębokie na palach 

• Urządzenia obce   - iluminacja mostu, ekran akustyczny 

2.2.2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji 

Planuje się następujące warunki użytkowania terenu w fazie budowy: 

- uregulowanie stanu prawnego gruntów niezbędnych do wykonania prac budowlanych 

związanych z analizowanym przedsięwzięciem, 

- należy wykluczyć pracę sprzętu ciężkiego i transportowego o dużej mocy akustycznej            

w porze dziennej,  

- stosowany sprzęt powinien być sprawny technicznie, 

- sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie budowy (gruz, cegła, beton, 

szkło, metale, tworzywa sztuczne i ziemia) należy określić w projekcie budowlanym,  

- zaplecza budowy wykonawców na terenie budowy powinny spełniać wymogi BHP              

i zabezpieczać powierzchnię ziemi i wody przed skażeniem, 

- w wyniku zaistniałych kolizji niezbędna będzie przebudowa sieci i urządzeń uzbrojenia 

podziemnego,  

- przewiduje się budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, 

- w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi, szczególną 

uwagę należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo, w szczególności         

w zakresie przechowywania paliw i mieszanek bitumicznych, 

- w związku z realizacją przeprawy mostowej nastąpi czasowa ingerencja w środowisko 

wodne rzeki - realizacja budowli inżynierskich (filary podtrzymujące drogę) spowoduje 

czasowe przemieszczanie się ciężkiego sprzętu, składowanie materiałów itp. 

Ocena oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia na środowisko, a także zdrowie 

mieszkańców okolicznych budynków i pracowników wykonujących roboty budowlane 

została przedstawiona w punkcie 7.1. niniejszego raportu. 

2.2.3. Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji  

W części północnej przebieg osi ulicy poprowadzony zostanie zgodnie z przebiegiem 

istniejącego odcinka. W części południowej natomiast oś drogi zostanie wprowadzona                 
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w istniejące skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego. Warunki użytkowania terenu w fazie 

eksploatacji przedsięwzięcia, w stosunku do stanu istniejącego, ulegną istotnej zmianie, już 

od skrzyżowania ul. Ogińskiego z ul. Jagiellońską, skąd droga, z uwagi na znaczną różnicę         

w wysokości pomiędzy dolnym a górnym tarasem miasta (ok. 30 m), poprowadzona zostanie 

na obiektach inżynierskich - murach, estakadach i moście.  

Ocena oddziaływania fazy eksploatacji przedsięwzięcia na środowisko, a także 

zdrowie mieszkańców okolicznych budynków została przedstawiona w punkcie 7.2. 

niniejszego raportu. 

2.2.4. Uregulowania prawne - planistyczne 

Plany krajowe i regionalne 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-pomorskiego 

opracowanego w 2003 roku, w części pt. Uwarunkowania zewnętrzne, znalazły się ustalenia 

dotyczące zapisów „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”. Zapisy te 

określają rolę miast Bydgoszcz i Toruń jako bipolarnej aglomeracji, o potencjalnym 

znaczeniu europejskim. Decydujące znaczenie dla przyspieszenia rozwoju województwa będą 

miały obszary, których osiami komunikacyjnymi będą autostrada A-1, przyszłe drogi 

ekspresowe S-5 i S-10 oraz potencjalna droga ekspresowa S-16. Przewidywana jest                  

w regionie rozbudowa kolejowych szlaków towarowych oraz portu żeglugi śródlądowej               

w Bydgoszczy. 

Uwarunkowania demograficzne - województwo kujawsko-pomorskie zamieszkuje 2,1 

mln mieszkańców, z czego 41% czyli ok. 868,6 tys. zamieszkuje w obszarze aglomeracji 

bydgosko-toruńskiej (obszar aglomeracji stanowi łącznie 27 gmin). Ośrodki centralne 

aglomeracji generują rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Koncentrują usługi w zakresie 

szkolnictwa wyższego, nauki, kultury, opieki medycznej, mediów, otoczenia biznesu, a także 

skupiają usługi branży informatycznej, nowoczesnych technologii i inwestycje kapitału 

zagranicznego.  

Nadrzędnym celem zapisanym w strategii rozwoju województwa jest: Poprawa 

konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców przy 

respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Przewiduje się dalszy rozwój funkcji 

metropolitalnych ośrodków stołecznych województwa. Jednym z kluczowych elementów 

będzie rozwój infrastruktury technicznej miasta mający na celu poprawę dostępności 

komunikacyjnej na terenie miasta.  
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W zadaniach ponadlokalnych przewidziano przebudowę drogi krajowej nr 5 w rejonie 

Bydgoszczy na lata 2001-2015. 

Plany rozwoju miasta  

Plan rozwoju Bydgoszczy na lata 2008-2013 – Miejski Plan Operacyjny. W dalszym ciągu 

jako kluczowe problemy miasta wymienia się na pierwszym miejscu dostępność 

komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną. Dla realizacji Planu Rozwoju Bydgoszczy 

opracowany został (m.in.): 

Program Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 

Istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, ładu przestrzennego miasta oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców jest system transportowy, umożliwiający dostęp do miasta                  

i sprawne przemieszczanie się w jego obszarze. Planowana jest przebudowa i rozbudowa 

układu obwodnicowego śródmieścia oraz rozbudowa systemu ścieżek rowerowych.                   

W ramach programu w projekcie inwestycyjnym na lata 2008-2013 zaplanowano Budowę          

ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. wojska Polskiego wraz                

z obiektem mostowym i dojazdami. Przedmiotem projektu jest budowa nowego połączenia 

komunikacyjnego na osi północ-południe usprawniającego ruch na obrzeżach śródmieścia             

i w centrum miasta. Projektowana ulica będzie stanowiła element obwodnicy śródmieścia 

oraz zapewni alternatywne połączenie dla sąsiednich przepraw mostowych. Budowa nowej 

trasy jest komplementarna z budową drogi ekspresowej S-5, w ramach której ul. Glinki 

zostanie odcięta od Jana Pawła II i będzie przedłużona do Wojska Polskiego. 

Plany szczegółowe 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

 Dla projektowanego odcinka ulicy Ogińskiego, przebiegającego od ul. Powstańców 

Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego obowiązują ustalenia niżej wymienionych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

Tabela 3. Spis obowiązujących dla inwestycji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Rejon miasta Teren objęty m.p.z.p. Powierzchnia  
ha 

Zatwierdzenie  
Uchwałą Rady 

Miasta Nr, z dnia 

Opublikowany 
w Dz. Urz. Woj. 

Kuj. Pom. 

Śródmieście - 
Szymanowskiego 

Obszar ograniczony Alejami . 
Ossolińskich oraz ulicami: 
Szymanowskiego, 
Ogińskiego, Powstańców 
Wielkopolskich, 

9,500 Nr XXXIV/471/08 
z 25.06. 2008 r.  

Nr 99, poz. 1572 z  
25 lipca 2008 r. 

Śródmieście - 
Berwińskiego 

Obszar  ograniczony  ulicami:  
Al. Ossolińskich ,  Karola  
Szymanowskiego,  Ryszarda  
Berwińskiego,  Michała  
Ogińskiego  i  ks.  Ludwika  

6,100 Nr VIII/71/07            
z 28.02. 2007 r.         

Nr 63, poz. 1028 z 
dnia 24 maja             
2007 r. 
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Sieńki 

Śródmieście - 
Ogińskiego 

Obszar ograniczony ulicami: 
Jagiellońską, Fryderyka 
Chopina, Księdza Sieńki, 
Piotrowskiego 

12,97 Nr XXXVI/784/04 
z 4.11.2004 r. 

Nr 119, poz. 2012 
z dnia 3 grudnia 
2004 r. 

Ogińskiego-
Sportowa 

Obszar pomiędzy ulicami:   
Ogińskiego, Sportową, 
Skłodowskiej Curie,  
Kurpińskiego, Karłowicza, 
Chopina, Moniuszki (do 
ul.Ogińskiego)             

10,200 Nr XIV/441/99       
z 29.09. 1999 r.  

Nr 80, poz.946 z 
dnia 23.11.1999 r. 

 
W pierwszych trzech miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stwierdzono 

zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta  

Bydgoszczy,  uchwalonego  Uchwałą  Nr  XLVI/980/05  Rady  Miasta  Bydgoszczy  z  dnia  

27  kwietnia  2005 r. W trakcie opracowania są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, wywołane Uchwałą Nr XV/362/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 

października 2003 roku, obejmujące tereny w rejonie  pozostałego  odcinka ulicy Ogińskiego 

(od ulicy Jagiellońskiej do ul. Wojska Polskiego): 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w rejonie dworca 

autobusowego w Bydgoszczy obejmujący obszar 5,520 ha,  

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Babia Wieś                  

w Bydgoszczy, w rejonie ulicy Toruńskiej obejmujący powierzchnię 17,480 ha, 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Babia Wieś                   

i Wzgórze Wolności w rejonie ronda Toruńskiego w Bydgoszczy obejmujący 

powierzchnię 21,040 ha. Trasa S-5 - Rondo Toruńskie.  

Analiza powyższych dokumentów wskazuje, że realizacja ulicy Ogińskiego nie koliduje             

z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

Dla całej trasy ulicy (od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego), na  

terenach objętych niniejszym opracowaniem obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań              

i kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszczy z 2005 r. Opracowano je w związku              

z wejściem w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), która wprowadziła szereg zmian w obowiązujących 

wcześniej przepisach dokonując zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego dnia 24 listopada 1999 r. 

Ustalenia studium, które nie jest przepisem gminnym a jedynie „aktem kierownictwa 

wewnętrznego gminy”, realizowane są poprzez miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Do istotnych uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta w związku z planowanym 

przedsięwzięciem należą: 

1) podkreślenie znaczenia miasta Bydgoszczy świadcząc o jej rozwoju i walorach 

związanych z Bydgoskim Węzłem Wodnym, jako kluczowym elemencie 

międzynarodowej drogi wodnej łączącej wschód i zachód Europy. Nowoczesne 

rozwiązania przeprawy mostowej pozwoli na ekspozycję Brdy w mieście nie 

naruszając powiązań z naturalnymi i utworzonymi przez człowieka walorami 

przyrodniczymi bez zagrożenia dla posiadających wartości kulturowe urządzeń 

wodnych i założeń urbanistyczno-architektonicznymi terenów związanych z wodą,  

2) budowa mostu z urządzeniami towarzyszącymi wpłynie na aktywizację turystyczną, 

rekreacyjną i sportową Bydgoskiego Węzła Wodnego w poszczególnych strefach,              

a szczególnie w strefie centralnej miasta. Rzeka Brda, przystosowana jako szlak 

kajakowy, ośrodki sportów wodnych, ośrodki sportów wodnych w otoczeniu w toru 

regatowego w Brdyujściu i na Babiej Wsi; 

3) inwestycja nie będzie kolidować z usługami ogólnomiejskimi polegającymi na  

utrzymaniu istniejących zasobów sportowo-wypoczynkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem  toru regatowego,  przystani wioślarskich, kajakowych, jachtowych, 

zlokalizowanych wzdłuż  rzeki Brdy oraz w  wytyczeniu i realizacji ścieżek pieszo-

rowerowych łączących tereny rekreacyjno-wypoczynkowe miasta w jeden system;  

4) omawiane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego - to działania o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym. Zadanie zapisano w ustaleniach dotyczących 

poszczególnych stref funkcjonalnych, na które podzielono miasto. Należy do obiektów 

i urządzeń miejskiego transportu publicznego w strefie śródmiejskiej oznaczonej literą 

„C”. Strefa ta to centralna część miasta, skupiająca usługi o znaczeniu lokalnym                 

i ponadlokalnym, zwłaszcza z zakresu administracji rządowej, samorządowej, 

finansowej i gospodarczej, kultury oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

Strefa ta obejmuje tereny w granicach wyznaczonych ulicami: Grudziądzką, 

Ogińskiego, trasą W-Z i terenami kolejowymi oraz dworca PKP oraz strefie 

mieszkaniowej oznaczonej literą „M”, w której zabudowa wielorodzinna 

zlokalizowana jest głównie w osiedlach (blokowiskach) usytuowanych                            

w południowych obszarach - Błonie, Szwederowo, Wzgórze Wolności, Wyżyny                

i Kapuściska (M6, M7). Trasa przebudowywanej ulicy pobiegnie również przez strefę 

dolin rzek oznaczone literą „D”, która obejmuje tereny położone m.in. wzdłuż rzeki 

Brdy; 
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5) w studium przyjęto w zakresie utrzymania i rozwoju układu drogowego - utrzymanie  

i rozbudowa ulic głównych – Szubińskiej, Nowostromej, Solskiego, Wojska Polskiego 

i  Nowoogińskiego oraz zaliczono do tras głównych, jako tras spinających system 

uliczny ulice Nowoogińskiego - Ogińskiego – Sułkowskiego. 

2.3. Cel przedsięwzięcia 

Przedmiotem raportu jest budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od               

ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi              

i dojazdami.   

Realizacja inwestycji obejmie: 

• przedłużenie istniejącej ul. Ogińskiego, do ul. Wojska Polskiego, docelowo do ul. Glinki, 

wraz z całą infrastrukturą drogową, oświetleniem ulicznym i urządzeniami ochrony 

środowiska, 

• budowę mostu przez rzekę Brdę wraz z estakadami dojazdowymi i odcinkami nasypu              

z gruntów zbrojonych w murach oporowych, 

• modernizację skrzyżowań z ul. Szymanowskiego, Sieńki-Moniuszki, 

• budowę dwupoziomowego Węzła Jagiellońska w miejsce skrzyżowania trasy                   

z ul. Jagiellońską, 

• budowę bezkolizyjnego przejazdu w miejscu przecięcia trasy z istniejącą ul. Toruńską, 

ewentualnie Węzła Toruńska, 

• przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, 

• budowę odcinka ulicy w wykopie w murach oporowych przy dojeździe do skrzyżowania   

z ul. Wojska Polskiego, 

• budowę kładki widokowej na skarpie górnego tarasu, 

• budowę zatok autobusowych,  

• budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników wraz ze schodami, 

• przebudowę układu komunikacyjnego terenu dworca i bazy warsztatowej PKS wraz                

z wyjazdem ze stacji benzynowej Statoil, 

• budowę ekranów akustycznych, 

• wyposażenie obiektów w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

• wyposażenie mostu i estakad dojazdowych w ekrany akustyczne, 

• utworzenie powierzchni zielonych i zieleni trwałej, 

• przebudowę sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, gazociągowej 

i ciepłowniczej, 
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• budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi, 

• przebudowę trakcji i torowisk tramwajowych, 

• przebudowę linii teletechnicznej i energetycznej, 

• przebudowę i budowę oświetlenia, 

• przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej. 

 Zakres prac inwestycyjnych uzależniony jest od wybranego wariantu rozwiązania 

drogowego. 

2.3.1. Charakterystyka techniczna przebudowanej drogi 
 We wszystkich rozpatrywanych wariantach realizacji inwestycji, parametry 

projektowanej drogi są jednakowe: 

• Klasa ulicy       G 2/2 

• Prędkość projektowa      Vp= 60 km/h 

• Kategoria ruchu      KR6 

• Szerokość pasa ruchu      3,5 m 

• Szerokość pasa rozdziału     2,5 - 4,0 m  

Konstrukcja przekroju drogi dla KR6 

• Warstwa ścieralna - SMA     4,0 cm 

• Warstwa wiążąca - beton asfaltowy    9,0 cm 

• Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy    18,0 cm 

• Podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane   20,0 cm 
stabilizowane mechanicznie 

• Warstwy technologiczne z gruntu stabilizowanego cementem, układ warstw i grubości 

stosownie do kategorii gruntów podłoża 

2.4. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 

Emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń do atmosfery, związane będą z ruchem 

pojazdów samochodowych (oraz opcjonalnie tramwajów), którego prognozowane natężenie 

na omawianym odcinku ul. Ogińskiego, od ul. Szymanowskiego do ul. Wojska Polskiego, 

przedstawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 4. Przewidywane natężenie ruchu -  wariant bez węzła na skrzyżowaniu ul. Ogińskiego                      
i ul. Toruńskiej (wariant proponowany - I i wariant alternatywny - III) 

Natężenie ruchu 
[pojazdów/dobę] Odcinek 

rok 2009 rok 2012 rok 2022 

ODCINEK I od ul. Szymanowskiego do 
ul. Moniuszki/ks. Sieńki 20800 21896 7688 

ODCINEK II od ul. Moniuszki/ks. Sieńki 
do ul. Jagiellońskiej 46304 48736 14256 

ODCINEK III od ul. Jagiellońskiej do ul. 
Toruńskiej 33736 35520 10704 

ODCINEK IV od ul. Toruńskiej do ul. 
Wojska Polskiego 33736 35520 10704 

 
Tabela 5. Przewidywane natężenie ruchu - wariant z węzłem na skrzyżowaniu ul. Ogińskiego                      
i ul. Toruńskiej (wariant alternatywny - II) 

Natężenie ruchu 
[pojazdów/dobę] Odcinek 

rok 2009 rok 2012 rok 2022 

ODCINEK I od ul. Szymanowskiego do 
ul. Moniuszki/ks. Sieńki 30240 31824 7688 

ODCINEK II od ul. Moniuszki/ks. Sieńki 
do ul. Jagiellońskiej 57608 60632 14256 

ODCINEK III od ul. Jagiellońskiej do ul. 
Toruńskiej 76840 80888 10704 

ODCINEK IV od ul. Toruńskiej do ul. 
Wojska Polskiego 59472 62600 10704 

 
 Prognozowana liczba tramwajów poruszających się po planowanym do budowy                

w wariancie III torowisku, wynosi 190 tramwajów/dobę w kierunku rzeki Brdy oraz 190 

tramwajów/dobę w kierunku przeciwnym.  

2.4.1. Emisja hałasu  

Oddziaływanie na klimat akustyczny, zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji, 

bądź ewentualnej likwidacji inwestycji, będzie głównie wiązało się z emisją hałasu 

komunikacyjnego, a w przypadku budowy i likwidacji, dodatkowo z pracą maszyn                   
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i urządzeń. Emisja hałasu ma charakter oddziaływania bezpośredniego, w przypadku etapu 

budowy krótkoterminowego i chwilowego, a w przypadku eksploatacji drogi - stałego 

długoterminowego. Place składowe i bazy, sprzętowe niezbędne przy budowie drogi, 

powinny być zlokalizowane w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych. Oddziaływanie hałasu 

w trakcie wykonywania robót drogowych, będzie miało charakter znaczący, ale przemijający, 

krótkotrwały i zmienny. Emitowany hałas może być wprawdzie wysoki 85 -115 dB(A), ale 

krótkotrwały o zasięgu lokalnym. Ich przestrzenny zasięg określić można na około 100 m od 

zgrupowania pracujących maszyn drogowych i sprzętu budowlanego, który jednocześnie 

będzie ulegał przemieszczaniu. 

2.4.1.1. Cel i zakres prognozy akustycznej 

Celem opracowania jest określenie wartości i zasięgu hałasu drogowego, który 

emitowany będzie z terenu ul. Ogińskiego na przyległe tereny i obszary podlegające ochronie 

(głównie zabudowa mieszkaniowa) oraz przedstawienie sposobów jego ograniczania.  

Zakres opracowania obejmuje: 

• Obliczenie poziomu hałasu w różnej odległości od pasa drogowego odcinka                           

ul. Ogińskiego na terenie obszaru będącego przedmiotem oceny, 

• Porównanie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem dopuszczalnym, 

• Analizę możliwości zastosowania zabezpieczeń akustycznych. 

2.4.1.2. Charakterystyka źródła hałasu 

Głównym źródłem hałasu typu liniowego na analizowanym terenie są, i będą, odcinki 

ul. Ogińskiego. Tereny w sąsiedztwie drogi zajmują tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.  

Niweleta przebiegu analizowanego odcinka jest zróżnicowana, a źródło hałasu 

znajduje się na różnych poziomach, w zależności od przebiegu trasy, w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu. Dane dotyczące usytuowania źródła w poziomie, na estakadzie        

i w wykopie, uwzględniono w modelu terenu. Obliczenia przeprowadzono za pomocą 

programu komputerowego Traffic Noise 2006 SE – „Prognozowanie hałasu drogowego” – 

SOFT-P Piotrków Trybunalski. Licencję posiada Biuro Projektowo-Konsultingowe SONEKO 

Michał Schmidt Bydgoszcz.  

Ze względu na lokalizację ul. Ogińskiego na terenie śródmiejskim wpływ, na klimat 

akustyczny w sąsiedztwie jej przebiegu mają, i będą miały, pojazdy poruszające się ulicami 
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krzyżującymi się z ul. Ogińskiego: ul. Moniuszki, ul. ks. Sieńki, ul. Jagiellońska, ul. Toruńska 

a także ul. Wojska Polskiego.  

2.4.1.3. Uwarunkowania akustyczne wynikające z lokalizacji istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej (funkcja chroniona) 

Tereny chronione, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego do budowy odcinka 

ul. Ogińskiego, zlokalizowane są w następującym kilometrażu: 

Tabela 6. Spis i lokalizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanej inwestycji 

Lp. Km drogi Uwagi 

1. 
ok. 0+000 - 0+045 
strona prawa 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, Ogródki 
działkowe przy ul. Ogińskiego, przewidziane 
do likwidacji do połowy 2010 roku 

2. 
ok. 0+025 - 0+085 
strona prawa  

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
ul. Szymanowskiego 1 

3. 
ok. 0+095 - 0+135 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dwa budynki przy ul. 
Ogińskiego 18 i 20 

4. 
ok. 0+145 - 0+200  
strona lewa 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, Dom 
Studenta nr 1, ul. Ogińskiego 16 

5. 
ok. 0+230 - 0+240 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
– ul. Moniuszki 1, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – ul. 
Moniuszki 3, Chopina 17 a 

6. 
ok. 0+370 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
Hotel Torbyd, ul. Chopina 11a 

7. 
ok. 0+520 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
ul. Jagiellońska 51, 53 oraz 55 

8. 
ok. 0+600 - 0+700 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
ul. Krakowska, tereny chroniona sąsiadują z 
droga dojazdową do bazy PKS 

9. 
ok. 0+950 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
Arkada Park, osiedle nad Brdą 

10. 
ok. 0+1000 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Toruńska 47 

11. 
ok. 0+1000 
strona prawa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Toruńska 45 
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12. 
ok. 1+050 
strona prawa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Toruńska 52 

13 
ok. 1+050 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Toruńska 60 i 62 

14. 
ok. 1+300 – 1+360 
strona lewa 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Bośniacka 3 

15. 
ok. 1+430 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Słowiańska 2 i 4 

 

Tereny chronione, w dalszej odległości od projektowanego do budowy odcinka                   

ul. Ogińskiego, zlokalizowane są w następującym kilometrażu: 

Tabela 7. Spis i lokalizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w dalszej odległości od 
planowanej inwestycji 

Lp. Km drogi Uwagi 

1. 
ok. 0+030 - 0+240 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w trójkącie Moniuszki-
Chopina-Sportowa 

2. 
ok. 0+240 - 0+520 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przy ul. Chopina 

3. 
ok. 0+240 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
przy ul. Jagiellońskiej pomiędzy ul. Chopina, 
a Wyczółkowskiego 

4. 
ok. 0+240 
strona prawa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
przy ul. Jagiellońskiej  

5. 
ok. 0+1000  
strona lewa 
strona prawa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przy ul. Toruńskiej. 

6. 
ok. 0+1000  
strona prawa 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44 

7. 
ok. 1+300 - 1+500 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przy ul. Słowiańskiej oraz ul. 
Bośniackiej.   
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8. 
ok. 1+300 - 1+500 
strona prawa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. gen. S. 
Grzmota-Skotnickiego.   

2.4.1.4. Określenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku 

 Wzdłuż analizowanego odcinka drogi zlokalizowane są tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku dla funkcji chronionych określa rozporządzenie Ministra Środowiska                   

z dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. Nr 120, poz. 826). 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy: 

• terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanych                   

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży wynosi: 

LAeqD = 55 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

• terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 

mieszkaniowo-usługowych wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna). 

2.4.1.5. Stan obecny - wyniki pomiarów 

 Pomiary hałasu wykonane zostały przy zabudowie chronionej przy istniejącym 

odcinku ul. Ogińskiego, oraz przy zabudowie chronionej, w której sąsiedztwie planuje się 

przebieg projektowanego odcinka ul. Ogińskiego. Celem pomiarów było określenie 

oddziaływania akustycznego na zabudowę chronioną w stanie obecnym w roku 2009. 

Zastosowano metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem 

próbkowania, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia       

2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów  

w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392). Pomiary zostały wykonane w 

miejscach gdzie przebiega już ul. Ogińskiego oraz w miejscach gdzie dopiero planowany jest 

przebieg ul. Ogińskiego. 
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Pomiary wykonano w 7 punktach pomiarowych w ciągu dnia od godziny 1000 do 1500 

dnia 15.04.2009 r., w porze nocy od godziny 2200 do 200 dnia 15.04.2009 r. Punkty 

pomiarowe zostały zlokalizowane przy zabudowie chronionej.  

Warunki meteorologiczne pomiarów: 

Dzień: 

Wartości mierzone Wartości 
maksymalne 

Wartości 
minimalne 

Wartości 
średnie 

Prędkość i kierunek 
wiatru (m/s) 0,0 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s 

Temperatura otoczenia 
(°C) 18,5°C 18,0°C 18,25°C 

Stan pogody w okresie 
wykonania pomiaru wilgotność: 67%, ciśnienie 1007,9 hPa 

Inne spostrzeżenia brak zachmurzenia 

Noc: 

Wartości mierzone Wartości 
maksymalne 

Wartości 
minimalne 

Wartości 
średnie 

Prędkość i kierunek 
wiatru (m/s) 0,0 m/s 0,0 m/s 0,0 m/s 

Temperatura otoczenia 
(°C) 7,0°C 6,0°C 6,5°C 

Stan pogody w okresie 
wykonania pomiaru wilgotność: 85%, ciśnienie 1015,9 hPa 

Inne spostrzeżenia - 

Aparatura pomiarowa: 

- Miernik poziomu dźwięku firmy SONOPAN: 

Typ: SON-50 nr 22 

Mikrofon typu: WK 21 nr 3588 

Świadectwo legalizacji 
pierwotnej nr: Znak zgłoszenia OUM 1-6/1885-01/06 

Wydane dnia: 06.10.2006 

Wydane przez: Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku 
 
Parametry pomiaru: 

Stała czasowa: FAST 

Korekcja: A 
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- Kalibrator akustyczny firmy Brüel & Kjaer: 

Typ: 4230 nr 1411430,  

Świadectwo uwierzytelnienia: Nr dziennika zgłoszeń 97/558/L41 

- Stacja pogodowa: WS-2000 

- Dalmierz: Dalmierz laserowy DLE 150 Bosch Professional 

- Przyrząd do określenia współrzędnych geograficznych: ASUS A639 

 

Wyniki pomiarów hałasu: 

- Punkt pomiarowy 1 lewa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy ul. Ogińskiego 

20, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu wynosi ok. 7 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Ogińskiego 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 

a) liczba pasów ruchu: 4 

b) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: ok. 4 m 

d) niweleta drogi: 0,0 % 

e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 832 pojazdy osobowe/h, 76 pojazdów ciężarowych, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: przerywany 

6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- po przeciwnej stronie: brak zabudowy, parking 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 10 m 

- po przeciwnej stronie: - 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 40 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 7 m 

- po przeciwnej stronie: - 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 1 

- po przeciwnej stronie: - 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 6 osób 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi: 

LAeqD = 55 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

Punkt pomiarowy 1 – Współrzędne: N 53o07’36,83’’ E 18o01’15,23’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 1/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 1/1 600 64,6 

Punkt pomiarowy nr 1/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 1/2 600 57,3 
 

 

 
Miejsce pomiarów hałasu przy ul. Ogińskiego 20 – strzałką oznaczono miejsce punktu 
pomiarowego. 
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- Punkt pomiarowy 2, prawa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy                  

ul. Szymanowskiego 1, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu 

wynosi ok. 100 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Ogińskiego 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 
a) liczba pasów ruchu: 4 

b) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: ok. 4 m 

d) niweleta drogi: 0,0 % 

e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 857 pojazdów osobowych/h, 79 pojazdów ciężarowych, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: przerywany 

6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                  
i zamieszkania zbiorowego 

- po przeciwnej stronie: lokal usługowy restauracja, stadion żużlowy 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 100 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 8 m 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 14 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 3 m 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 1 

- po przeciwnej stronie: 1 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 60 osób 
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Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

Punkt pomiarowy 2 – Współrzędne: N 53o07’37,55’’ E 18o01’09,62’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 2/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 2/1 600 52,2 

Punkt pomiarowy nr 2/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 2/2 600 46,9 
 

 
Miejsce pomiarów hałasu przy ul. Szymanowskiego 1 – strzałką oznaczono miejsce punktu 
pomiarowego. 
 
- Punkt pomiarowy 3 lewa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy ul. Ogińskiego 

16, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu wynosi ok. 15 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Ogińskiego 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 

a) liczba pasów ruchu: 4 
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b) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: ok. 4 m 

d) niweleta drogi: 0,0 % 

e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 849 pojazdów osobowych/h, 77 pojazdów ciężarowych, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: przerywany 

6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                  
i zamieszkania zbiorowego 

- po przeciwnej stronie: zabudowa usługowa - wulkanizacja 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 10 m 

- po przeciwnej stronie: - 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 25 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 4 m 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 1 

- po przeciwnej stronie:1 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 100 osób 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 
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Punkt pomiarowy 3 – Współrzędne: N 53o07’33,74’’ E 18o01’12,86’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 3/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 3/1 600 67,8 

Punkt pomiarowy nr 3/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 3/2 600 61,3 
 

 
Miejsce pomiarów hałasu przy ul. Ogińskiego 16 – strzałką oznaczono miejsce punktu 
pomiarowego. 
 
- Punkt pomiarowy 4 lewa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy ul. 

Jagiellońskiej 51, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu wynosi 

ok. 5 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Ogińskiego 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 

a) liczba pasów ruchu: 4 

b) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: ok. 4 m 

d) niweleta drogi: 0,0 % 
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e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 820 pojazdów osobowych/h, 65 pojazdów ciężarowych, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: przerywany 

6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                  
i zamieszkania zbiorowego 

- po przeciwnej stronie: centrum handlowe FOCUS PARK 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 7 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 10 m 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 15 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 15 m 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 1 

- po przeciwnej stronie:1 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 20 osób 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

Punkt pomiarowy 4 – Współrzędne: N 53o07’23,95’’ E 18o01’10,16’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 4/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 4/1 600 64,5 

Punkt pomiarowy nr 4/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 4/2 600 58,3 
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Miejsce pomiarów hałasu przy ul. Jagiellońskiej 51 – strzałką oznaczono miejsce punktu 
pomiarowego. 
 
- Punkt pomiarowy 5 lewa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy ul. Żupy, 

Arkada Park, Osiedle nad Brdą, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła 

hałasu wynosi ok. 65 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Toruńska 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 

a)  liczba pasów ruchu: 2 

a) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: - 

d) niweleta drogi: 0,0 % 

e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 1020 pojazdów osobowych/h, 114 pojazdów ciężarowych, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: ciągły 
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6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                  
i zamieszkania zbiorowego 

- po przeciwnej stronie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 50 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 2 m 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 15 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 3 m 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 1 

- po przeciwnej stronie:1 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 50 osób 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

Punkt pomiarowy 5 – Współrzędne: N 53o07’11,35’’ E 18o01’04,11’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 5/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 5/1 600 52,8 

Punkt pomiarowy nr 5/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 5/2 600 47,9 
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Miejsce pomiarów hałasu przy ul. Żupy – strzałką oznaczono miejsca punktu pomiarowego. 
 
- Punkt pomiarowy 6 lewa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy ul. Żupy, 

Arkada Park, Osiedle nad Brda, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła 

hałasu wynosi ok. 65 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Toruńska 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 

a) liczba pasów ruchu: 2 

b) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: - 

d) niweleta drogi: 0,0 % 

e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 1020 pojazdów osobowych/h, 114 pojazdów ciężarowych, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: ciągły 

6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 
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- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna                  
i zamieszkania zbiorowego 

- po przeciwnej stronie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 50 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 2 m 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 15 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 3 m 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 1 

- po przeciwnej stronie:1 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 50 osób 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

Punkt pomiarowy 6 – Współrzędne: N 53o07’09,26’’ E 18o00’57,63’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 6/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 6/1 600 72,9 

Punkt pomiarowy nr 6/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 6/2 600 66,9 
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Miejsce pomiarów hałasu przy ul. Toruńskiej 54 – strzałką oznaczono miejsce punktu 
pomiarowego. 

 

- Punkt pomiarowy 7 lewa strona drogi, przy zabudowie chronionej przy ul. Słowiańskiej 

2, teren płaski, odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu wynosi ok. 7 m, 

1) Nazwa odcinka drogi: ul. Ogińskiego 

2) Rodzaj drogi: miejska 

3) Typ drogi: -  

4) Parametry arterii: 

a) liczba pasów ruchu: 2 

b) szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

c) szerokość pasa dzielącego: ok. 4 m 

d) niweleta drogi: 0,0 % 

e) stan jezdni: stan dobry 

f) położenie: w poziomie terenu 

5. Parametry ruchu 

a) natężenie ruchu: 57 pojazdów osobowych/h, 2 pojazdy ciężarowe, 

b) struktura strumieniowa pojazdów: przeważająca ilość pojazdów osobowych 

c) średnia prędkość potoku ruchu: ok. 50 km/h 

d) rodzaj ruchu: przerywany 

6. Otoczenie źródła hałasu: 

a) rodzaj zabudowy: 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 51

- po stronie wykonywania pomiarów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- po przeciwnej stronie: kościół 

b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 12 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 50 m 

c) wysokość pierwszej linii zabudowy: 

- po stronie wykonywania pomiarów: ok. 7 m 

- po przeciwnej stronie: ok. 15 m 

d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: 

- po stronie wykonywania pomiarów: 2 

- po przeciwnej stronie: 1 

e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas: ok. 6 osób 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi: 

LAeqD = 55 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

Punkt pomiarowy 7 – Współrzędne: N 53o06’55,32’’ E 18o01’01,93’’ 

Zmierzone wartości 
Lp. Numer pomiaru Czas pomiaru [s] 

Poziom równoważny zmierzony w czasie t [dB] 

Punkt pomiarowy nr 7/1 – 4 m n.p.t. – pora dnia 

1 1/1 600 54,2 

Punkt pomiarowy nr 7/2 – 4 m n.p.t. – pora nocy 

2 1/2 600 48,7 
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Miejsce pomiarów hałasu przy zabudowie przy ul. Słowiańskiej 2 – strzałką 
oznaczono miejsce punktu pomiarowego. 

2.4.1.6. Dane do obliczeń (prognozowany ruch pojazdów) 

Wariant bez węzła na skrzyżowaniu ul. Ogińskiego i ul. Toruńskiej (Wariant 
proponowany - I) 
 

ODCINEK I od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki/ks. Sieńki 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący, w roku 2009 –  

dzień: 1182 pojazdy osobowe/h, noc: 236 pojazdów osobowych/h, 

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 50 km/godz., 

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 1244 pojazdy osobowe/h, noc: 249 pojazdów osobowych/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany               

w roku 2022 – 

dzień: 437 pojazdów osobowych/h, noc: 87 pojazdów osobowych/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  
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ODCINEK II od ul. Moniuszki/ks. Sieńki do ul. Jagiellońskiej, 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący, w roku 2009 –  

dzień: 2631 pojazdów osobowych/h, noc: 526 pojazdów osobowych/h, 

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 50 km/godz., 

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 2769 pojazdów osobowych/h, noc: 554 pojazdy osobowe/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany               

w roku 2022 – 

dzień: 810 pojazdów osobowych/h, noc: 162 pojazdy osobowe/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz., 

 

ODCINEK III od ul. Jagiellońskiej do ul. Toruńskiej, 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący w roku 2009 – brak w stanie obecnym drogi, 

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 2018 pojazdów osobowych/h, noc: 404 pojazdy osobowe/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz., 

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany                

w roku 2022 – 

dzień: 608 pojazdów osobowych/h, noc: 122 pojazdy osobowe/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

 

ODCINEK IV od ul. Toruńskiej do ul. Wojska Polskiego, 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący w roku 2009 – brak w stanie obecnym drogi, 
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dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 2018 pojazdów osobowych/h, noc: 404 pojazdy osobowe/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany w 

roku 2022 – 

dzień: 608 pojazdy osobowe/h, noc: 122 pojazdów osobowych/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

Wariant z węzłem na skrzyżowaniu ul. Ogińskiego i ul. Toruńskiej (Wariant 
alternatywny - II) 
ODCINEK I od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki/ks. Sieńki 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący, w roku 2009 –  

dzień: 1182 pojazdy osobowe/h, noc: 236 pojazdów osobowych/h, 

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 50 km/godz.,  

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 1808 pojazdów osobowych/h, noc: 362 pojazdy osobowe/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany               

w roku 2022 – 

dzień: 437 pojazdów osobowych/h, noc: 87 pojazdów osobowych/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

 

ODCINEK II od ul. Moniuszki/ks. Sieńki do ul. Jagiellońskiej, 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący, w roku 2009 –  

dzień: 2631 pojazdów osobowych/h, noc: 526 pojazdów osobowych/h, 
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średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 50 km/godz., 

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 3445 pojazdów osobowych/h, noc: 689 pojazdów osobowych/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany              

w roku 2022 – 

dzień: 810 pojazdów osobowych/h, noc: 162 pojazdy osobowe/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

 

ODCINEK III od ul. Jagiellońskiej do ul. Toruńskiej, 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący w roku 2009 – brak w stanie obecnym drogi, 

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 4596 pojazdów osobowych/h, noc: 919 pojazdów osobowych/h,  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany               

w roku 2022 – 

dzień: 608 pojazdów osobowych/h, noc: 122 pojazdy osobowe/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

 

ODCINEK IV od ul. Toruńskiej do ul. Wojska Polskiego, 

dla wariantu zerowego: 

- stan istniejący w roku 2009 – brak w stanie obecnym drogi  

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012 – 

dzień: 3557 pojazdów osobowych/h, noc: 711 pojazdów osobowych/h,  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 56 

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

- stan w 10 roku eksploatacji, po oddaniu ul. Ogińskiego do użytku, przewidywany                 

w roku 2022 – 

dzień: 608 pojazdów osobowych/h, noc: 122 pojazdy osobowe/h  

średni w dobie udział pojazdów ciężkich = 10 % w dzień, a 20 % w nocy, prędkość 

jazdy wynosi 60 km/godz.,  

Rozkład ruchu w roku 2022 jest istotnie różny od wartości dla roku 2012. Jest to 

związane głównie z brakiem drogi ekspresowej przebiegającej przez miasto lub obwodnicą  

poza miastem. Również zauważalne są różnice w ilości pojazdów w wariancie I i II. 

Spowodowane jest to dużymi relacjami skrętnymi na planowanym węźle 

Ogińskiego/Toruńska (Wariant nr II) 

Alternatywnym wariantem jest również wariant III, gdzie prognozowany ruch 

pojazdów będzie analogiczny jak w wariancie II. Dodatkowym jednak źródłem hałasu                 

w wariancie III będzie ruch tramwajów. Podczas obliczeń oddziaływania akustycznego               

w wariancie III, zostanie wzięty pod uwagę przebieg linii tramwajowej począwszy od                

ul. Szymanowskiego, a kończąc na ul. Jagiellońskiej. 

Ilość przejazdów tramwajów na odcinku ul. Szymanowskiego - ul. Jagiellońska przyjęto 

na podstawie obecnego natężenia ruchu określonych numerów tramwajów, które                         

w przyszłości miałyby się poruszać torowiskiem na projektowanej ul. Ogińskiego. Założono, 

że częstotliwość w godzinach szczytu wyniesie 15 tramwajów/godz., a poza szczytem 10 

tramwajów/godz., co daje około 190 tramwajów w ciągu dnia poruszających się w jednym 

kierunku.  

Prognozowana liczba tramwajów, 

dla wariantu zerowego – brak torowiska w stanie obecnym, 

dla wariantu docelowego 

- stan w momencie oddania odcinka ul. Ogińskiego do użytku, w roku 2012, ilość 

tramwajów poruszających się w kierunku rzeki Brdy – 190 w ciągu doby, ilość 

tramwajów poruszających się w kierunku ronda Wielkopolskiego – 190 w ciągu doby, 

- 2022 – ilość tramwajów poruszających się w kierunku rzeki Brdy – 190 w ciągu doby, 

ilość tramwajów poruszających się w kierunku ronda Wielkopolskiego – 190 w ciągu 

doby, 
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Dla oszacowania zasięgu oddziaływania akustycznego z projektowanego do budowy 

odcinka ul. Ogińskiego, przyjęto każdorazowo opisane wyżej odcinki dróg, ich współrzędne 

odczytano z mapy w skali 1:5000.  

2.4.1.7. Metodyka obliczeń 

Metodyka obliczeń związana z prognozowaniem ruchu oparta została na „Metodach 

prognozowania hałasu komunikacyjnego”. Obliczenia propagacji hałasu w terenie zostały 

przeprowadzone w oparciu o program komputerowy Traffic Noise 2006 SE – 

„Prognozowanie hałasu drogowego” – SOFT-P Piotrków Trybunalski. Algorytm programu 

jest zgodny z Polską Normą PN-ISO 9613-2-Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Ocenę oddziaływania hałasu                  

na terenach wzdłuż projektowanego do budowy odcinka ul. Ogińskiego, przeprowadzono 

przyjmując założenia przyjęte w modelu obliczeniowym Traffic Noise 2006 SE – 

„Prognozowanie hałasu drogowego”: 

• program opiera się o tzw. tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuską krajową 

metodą obliczeniową „NMPB–Routes-96”, do której odnosi się francuska norma „XPS 

31-133”. Metodyka ta jest zalecana w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach 

członkowskich UE i jest tymczasową metodyką metody modelowania hałasu 

drogowego; 

• źródło liniowe; 

• uwzględniono zjawisko odbicia fal dźwiękowych; 

• uwzględniono kierunek ruchu; 

• uwzględniono przebieg niwelety projektowanej drogi;  

• uwzględniono poziom ruchu; 

• normatywny czas odniesienia: 

- pora dzienna T= 16 godzin w godz. 6-22, 

- pora nocna T= 8 godzin w godz. 22-6. 

 

Metodyka obliczeń oddziaływania akustycznego od ruchu tramwajów opiera się na 

wyznaczeniu wartości poziomu ekspozycyjnego, uśrednionego dla 10 pojedynczych zdarzeń 

akustycznych tego samego rodzaju oraz wynikach obliczeń równoważnego poziomu dźwięku 

A hałasu tramwajowego dla czasu normatywnego dla pory dziennej i nocnej. 

Najistotniejszym wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku zewnętrznym – w świetle 

obowiązujących na świecie i w Polsce przepisów – jest poziom równoważny dźwięku A              
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w czasie T, LAeqT. Hałas pojazdów szynowych składa się z hałasów elementarnych, które 

towarzyszą takim zdarzeniom akustycznym, jak przejazd pojedynczego tramwaju. Miarą 

hałasu elementarnego jest poziom ekspozycji, LAE.  

Istnieje prosta zależność analityczna pomiędzy wskaźnikami LAeqT i LAE oraz liczbą zdarzeń 

akustycznych – przejazdów pojedynczych tramwajów w czasie T. Jeżeli w czasie uśredniania 

T nastąpi N zdarzeń akustycznych tego samego rodzaju, dla których zmiany poziomu 

dźwięku w czasie będą podobne do siebie (np. przejazdy tramwaju po tym samym torze), to 

wtedy poziom równoważny hałasu wytwarzanego przez wszystkie te „zdarzenia akustyczne”, 

dla czasu T, wynosi: 

LAeqT = LAE + 10log {N/T}, dB 

gdzie:  

LAE jest zmierzoną wartością poziomu ekspozycji w punkcie obserwacji, 

N/T jest „natężeniem zdarzeń” wyrażonym w tramwajach danego typu na sekundę, 

T jest czasem normatywnym (czasem uśredniania) wynoszącym dla pory dziennej T=57 600 s 

a dla pory nocnej T=28 800 s. 

Wyniki pomiaru poziomu ekspozycyjnego oraz obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A 

hałasu tramwajowego w punkcie obserwacji 

Pora dnia  6.00-22.00 
T=57600 s 

Pora nocy  22.00-6.00 
T=28800 s 

LAE, dB LAeq,T, dB LAE, dB LAeq,T, dB 

90 65.2 90 60.2 

 

Pomiary poziomu ekspozycyjnego hałasu tramwajowego pozwoliły na przeprowadzenie 

obliczeń poziomu imisji hałasu w środowisku dla nowej linii. Pomiary porównawcze 

przeprowadzono dla istniejącej linii tramwajowej Gdańsk – Stogi. Wykorzystane pomiary 

porównawcze zostały zaczerpnięte z opracowania dotyczącego oddziaływania akustycznego 

pojazdów szynowych za zgodą autora opracowania Włodzimierza Banderę reprezentującego 

firmę INFO-EKO Gdańsk. 

Wartości poziomu hałasu dotyczą punktu odniesienia usytuowanego w odległości 5 m 

od zewnętrznego toru na wysokości h=1,5 m nad poziomem torów 

Podczas wprowadzania danych do obliczeń, na model fragmentu ul. Ogińskiego, 

naniesione zostały parametry źródła, zabudowa oraz w przypadku niektórych fragmentów 
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także ekrany akustyczne. Obliczenia wykonywane zostały w siatce obliczeniowej o „kroku” 

25 m na wysokości 4 m.  

2.4.1.8. Wyniki obliczeń 

Obliczenia wykonano dla pory dnia i pory nocy dla stanu obecnego, tj. dla 2009 roku, 

dla roku 2012 - oddanie drogi do użytku oraz 10 lat po oddaniu drogi do użytku, tj. dla roku 

2022 (z wykorzystaniem prognozy ruchu dla poszczególnych lat), uwzględniając 

dopuszczalne prędkości pojazdów.  

Fragmenty ul. Ogińskiego wraz z naniesionymi izofonami równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq, zostały przedstawione w formie graficznej w skali 1:2500 w Załącznikach: 

- nr 3a dla pory dnia na lata 2009, 2012 oraz 2022 - wariant I, 

- nr 3b dla pory nocy na lata 2009, 2012 oraz 2022 - wariant I, 

- nr 4a dla pory dnia na lata 2009, 2012 oraz 2022 - wariant II, 

- nr 4b dla pory nocy na lata 2009, 2012 oraz 2022 - wariant II, 

- nr 5a dla pory dnia na lata 2009, 2012 oraz 2022 - wariant III, 

- nr 5b dla pory nocy na lata 2009, 2012 oraz 2022 - wariant III. 

Dla zabudowy znajdującej się wzdłuż planowanego przebiegu ul. Ogińskiego dla 

poszczególnych lat zostały dodatkowo przeprowadzone obliczenia równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq w wybranych punktach obserwacji na wysokości 4 m w odległości od fasady 

budynku wynoszącej około 2 m. Miejsca, w których zostały przeprowadzone obliczenia 

równoważnego dźwięku LAeq pokrywają się z miejscami gdzie zostały wykonane rzeczywiste 

pomiary hałasu. 

Podsumowanie wyników obliczeń: 

1. Obliczone zasięgi oddziaływania hałasu emitowanego z pasa drogowego projektowanego 

do budowy odcinka ul. Ogińskiego przedstawione zostały w postaci graficznej                  

w załącznikach 3a, 3b, 4a, 4b, 5a oraz 5b w skali 1:2500. Z obliczeń wynika, że zasięg 

oddziaływania akustycznego przekracza granice pasa drogowego ul. Ogińskiego 

niezbędnego do jej użytkowania i funkcjonowania. 

Prognozę oddziaływania akustycznego z rejonu przedsięwzięcia w wybranych punktach 

pomiarowych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 8. Prognoza oddziaływania akustycznego z rejonu przedsięwzięcia w wybranych punktach 
pomiarowych (wartości dla wariantu I – proponowanego) 

rok 2012 rok 2022 rok 2009 
stan zero 

Na 
podstawie 
pomiarów 

Na podstawie 
symulacji 

komputerowej 

Kilometraż 
(strona) 

Rodzaj zabudowy -
adres przy którym 
zlokalizowany był 
punkt pomiarowy 

Odległość 
punktu 

pomiarowego 
od osi drogi [m]

Dopuszczalny 
poziomy 
hałasu 

dzień/noc [dB] 

dzień/noc [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 

ok. 0+000 - 
0+045 
strona prawa 

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, 
Ogródki działkowe 
przy ul. Ogińskiego, 
przewidziane do 
likwidacji do połowy 
2010 roku 

20 60/50 - 68,0/60,9 62,9/58,0 

ok. 0+025 - 
0+085 
strona prawa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Szymanowskiego 1 

60 60/50 - 62,1/53,8 55,6/50,8 

ok. 0+095 - 
0+135 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dwa 
budynki przy ul. 
Ogińskiego 18 i 20 

20 
55/50 

 
64,6/57,3 68,1/62,1 63,2/58,3 

ok. 0+145 - 
0+200  
strona lewa 

Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży, Dom 
Studenta nr 1, ul. 
Ogińskiego 16 

20 55/50 67,8/61,3 69,1/63,2 63,9/59,0 

ok. 0+230 - 
0+240 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej – ul. 
Moniuszki 1, tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej – ul. 
Moniuszki 3, 
Chopina 17 a 

25 60/50 - 68,9/63,0 63,5/58,6 

ok. 0+370 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, Hotel 
Torbyd, ul. Chopina 
11a 

23 60/50 - 72,0/66,0 66,5/61,4 

ok. 0+520 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 

25 60/50 64,5/58,3 70,6/64,7 65,7/61,5 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 61

zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Jagiellońska 51, 53 
oraz 55  

ok. 0+600 - 
0+700 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Krakowska, tereny 
chroniona sąsiadują z 
droga dojazdową do 
bazy PKS 

170 od 
projektowanej 

ul.  
Ogińskiego 

60/50 
 

- 54,2/49,6 50,1/48,9 

ok. 0+950 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, Arkada 
Park, osiedle nad 
Brdą 

25 60/50 52,8/47,9 61,3/55,4 55,5/51,0 

ok. 0+1000 
strona lewa 
 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 47 

100 55/50 - 56,4/49,9 50,2/46,6 

ok. 0+1000 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 45  

45 55/50 - 64,9/59,0 64,8/54,4 

ok. 1+050 
strona prawa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 54 

20 55/50 72,9/64,9 73,0/67,1 67,3/62,5 

ok. 1+050 
strona prawa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Toruńska 52 

10 60/50 - 62,7/56,9 57,4/52,7 

ok. 1+050 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 60  

30 55/50 - 71,1/65,2 65,6/60,8 

ok. 1+050 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 62 

60 55/50 - 66,3/59,8 64,4/55,8 

ok. 1+300 - 
1+360 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży, Szkoła 
Podstawowa nr 56, 
ul. Bośniacka 3  

30 55/50 - 57,5/51,6 52,2/47,1 

ok. 1+430 Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

35 55/50 54,2/48,7 68,0/62,1 61,5/58,2 
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strona lewa jednorodzinnej, ul. 
Słowiańska 2  

Rok po zakończeniu budowy ul. Ogińskiego należy wykonać analizę porealizacyjną. 

W analizie porealizacyjnej powinny znaleźć się wyniki pomiarów hałasu przy obiektach, 

gdzie mogą nie zostać dotrzymane standardy w zakresie emisji hałasu. Proponowane 

miejsca pomiarów hałasu w analizie porealizacyjnej przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 9. Wykaz proponowanych miejsc pomiarów hałasu w analizie porealizacyjnej 

Lp. Km drogi Uwagi 

1. 
ok. 0+095 - 0+135 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dwa budynki przy ul. 
Ogińskiego 18 i 20, 

2. 
ok. 0+520 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
ul. Jagiellońska 51, 53 oraz 55  

3. 
ok. 0+600 - 0+700 
Strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
ul. Krakowska, tereny chroniona sąsiadują z 
droga dojazdową do bazy PKS 

4. 
ok. 0+950 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
Arkada Park, osiedle nad Brdą 

5. 
ok. 0+1000 
strona lewa 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Toruńska 47 

6. 
ok. 1+300 - 1+360 
strona lewa 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Bośniacka 3  

7. 
ok. 1+430 
strona lewa 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. Słowiańska 2  

 

2. W sąsiedztwie projektowanej do budowy ul. Ogińskiego znajduje się zabudowa 

chroniona, dla której nie zostaną spełnione dopuszczalne poziomy hałasu. Tereny 

chronione, dla których nie zostały spełnione dopuszczalne poziomy hałasu znajdują 

się w zasięgu izolinii równoważnego poziomu dźwięku A o wartości 55 dB lub 60 dB 

w porze dnia oraz wartości 50 dB w porze nocy. Przy wybranej zabudowie chronionej 

planuje się lokalizację ekranów akustycznych. Miejsca, przy których planowana jest 

instalacja ekranów akustycznych: 

• przy obiektach mieszkaniowych położonych przy ulicy Krakowskiej. Obiekty te 

znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
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zbiorowego. Przy powyższej zabudowie mieszkaniowej planuje się instalację ekranu 

akustycznego ze względu na ruch pojazdów (w większości autobusy) poruszające się 

drogą dojazdową do bazy PKS. 

  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla funkcji chronionych określa 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hałasu 

w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 

i zamieszkania zbiorowego  

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

 

Parametry ekranu: 

- lokalizacja – przy zabudowie mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej, 

- wysokość – 2,5 m, 

- długość – 107 m, 

- skuteczność ekranowania ∆LAe [dB] – 10 dB, 

- ekran z płyt wypełnionych wełną mineralną, 

 

• przy obiektach mieszkaniowych położonych przy ulicy Żupy (Arkada Park, osiedle 

nad Brdą). Obiekty te znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.  

  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla funkcji chronionych określa 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hałasu 

w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 

i zamieszkania zbiorowego  

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

 

Parametry ekranu na estakadzie: 

- lokalizacja – od km 0+850 do 1+000  (str. L), 

- wysokość – 3 m, 

- długość – 150 m, 

- skuteczność ekranowania ∆LAe [dB] – 10 dB, 
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- ze względu na zabudowę mieszkaniową ekran przezroczysty. 

 

• Ekrany zakładane do instalacji tylko w wariantach alternatywnych II i III. Zakłada się 

instalację ekranu na zjeździe z projektowanej do budowy ul. Ogińskiego przy 

obiektach mieszkaniowych położonych przy ulicy Żupy (Arkada Park, osiedle nad 

Brdą). Obiekty te znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej           

i zamieszkania zbiorowego.  

  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla funkcji chronionych określa 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hałasu 

w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                

i zamieszkania zbiorowego  

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

 

Parametry ekranu na estakadzie: 

- lokalizacja – od km 0+850 do 1+000  (str. L), 

- wysokość – 3 m, 

- długość – 55 m, 

- skuteczność ekranowania ∆LAe [dB] – 10 dB, 

- ze względu na zabudowę mieszkaniową ekran przezroczysty. 

 

• przy obiektach Szkoły Podstawowej nr 56 położonej przy ul. Bośniackiej 3. Obiekty te 

znajdują się na terenach zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla funkcji chronionych określa 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hałasu 

w środowisku od dróg na granicy terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży. 

LAeqD = 55 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = nie obowiązuje ze względu na nie wykorzystanie  

terenów, zgodnie z funkcją, w porze nocnej. 
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Parametry ekranu na murku oporowym (nadbudowa murku ekranem akustycznym): 

- lokalizacja – od km 1+270,00 do 1+417,70  (str. L), 

- wysokość – 3 m – wysokość liczona od poziomu jezdni (wysokość murku oporowego + 

ekranu akustycznego) 

- długość – 147,7 m, 

- skuteczność ekranowania ∆LAe [dB] – 10 dB, 

- ekran przezroczysty. 

3.  Ze względu na duży ruch pojazdów zakładany w wariancie nr III ruch tramwajów będzie 

miał znikomy wpływ na poziom klimatu akustycznego wokół wybranych odcinków ul. 

Ogińskiego o czym świadczy minimalne przesunięcie izolinii równoważnego poziomu 

dźwięku A na mapie prezentującej oddziaływanie akustyczne w wariancie III. 

 

Propozycje zabezpieczeń akustycznych powstały na etapie projektowym na podstawie 

symulacji komputerowej oddziaływania akustycznego pojazdów po planowanym do budowy 

odcinku ul. Ogińskiego w Bydgoszczy dla najbardziej niekorzystnych wartości natężenia 

ruchu na poszczególnych odcinkach. Proponowana ochrona przeciwhałasowa będzie polegała 

na instalacji ekranów akustycznych, wykonanych z materiałów o wymaganej izolacyjności 

akustycznej, a w miejscach, gdzie zastosowanie ekranów akustycznych, z przyczyn 

technicznych nie jest możliwe, proponuje się wymianę stolarki okiennej.  

2.4.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza 

2.4.2.1. Etap budowy ul. Ogińskiego  

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w fazie budowy będzie mało znaczące. 

Możliwa jest do przewidzenia jedynie emisja niezorganizowana - głównie lokalnie pyły 

powstające w czasie formowania trasy nowej drogi, dowozu kruszyw oraz przenoszenia mas 

ziemnych. Maszyny robocze będą emitowały do atmosfery spaliny pochodzące z silników, 

jednak w ilościach, które nie powinny w odczuwalny sposób zwiększyć ilości zanieczyszczeń 

powstających w obszarze rozbudowywanej drogi w czasie jej zwykłej eksploatacji. W czasie 

nakładania nawierzchni asfaltowej, na odcinkach układanych w ciągu jednego dnia, 

powstawać będzie niewielka, całkowicie lokalna emisja par asfaltu. 

Generalnie emisja w fazie budowy będzie niewielka i mało znacząca. 
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2.4.2.2. Etap eksploatacji ul. Ogińskiego 

2.4.2.2.1. Metody prognozowania i analiz dotyczących ochrony powietrza  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza, występująca wzdłuż tras komunikacyjnych 

stanowi istotny, lecz sukcesywnie zmniejszający się problem ekologiczny. Za najbardziej 

charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza emitowane ze źródeł mobilnych uznaje się dziś 

tlenek węgla, tlenki azotu wyrażane jako NO2, węglowodory (pozostałości niespalonego 

paliwa) oraz ołów w pyle zawieszonym. Uciążliwość tego ostatniego zanieczyszczenia 

zanikła, ponieważ ołów został wycofany z dodatków do benzyn. Ze strumienia ruchu 

samochodowego emitowane są jeszcze inne zanieczyszczenia do powietrza, takie jak tlenki 

siarki, aldehydy, cząstki smoliste, pył i kurz, resztki ścierającej się z opon gumy, jednak ich 

oddziaływanie jest zdecydowanie mniejsze. Dodatkową uciążliwością wpływającą na stan 

czystości powietrza wzdłuż dróg jest często, zwłaszcza w okresach wiosennych, emisja 

wtórna pyłu z podłoża – najczęściej z piasku stosowanego wcześniej do zwalczania śliskości 

zimowej.  

Analizowana będzie emisja w następujących horyzontach czasowych dla stanu po 

realizacji inwestycji – roku 2012 oraz po 10 latach od oddania wybudowanej drogi do użytku, 

tj. w roku 2022. Przeanalizowany zostanie równolegle stan zero – tzn. droga nie 

wybudowana, w roku 2009. 

Należy zwrócić uwagę, że obliczenia propagacji stężeń i emisji zanieczyszczeń                   

z ciągów komunikacyjnych są niestety obarczone znacznym błędem sięgającym nawet 50%.  

Wyniki rzeczywistych badań zanieczyszczeń powietrza w Polsce, na stacjach 

pomiarowych zlokalizowanych w dużych miastach, w bezpośrednim sąsiedztwie wysoko 

obciążonych ciągów komunikacyjnych wskazują, iż występowanie przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalin jest coraz rzadsze.  

W zakresie ustalenia stanu czystości powietrza wokół budowanej drogi niezbędne są 

ustalenia: 

• wielkości emisji zanieczyszczeń ze strumienia pojazdów i wielkości stężeń 

zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów w powietrzu wokół drogi, na podstawie 

przyjętej do prognozowania oddziaływań emisji i zastosowanego do obliczeń 

prognostycznych modelu dyspersji; 

• obowiązujących aktualnie norm czystości powietrza, pozwalających porównać wyniki 

modelowania z odpowiednimi, urzędowo obowiązującymi stężeniami dopuszczalnymi. 
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W emitowanych zanieczyszczeniach z silników spalinowych drogą analityczną 

wyróżniono około 15000 różnych substancji. Nie jest więc możliwa pełna analiza wszystkich 

możliwych substancji emitowanych przez pojazdy korzystające z drogi na środowisko.  

Analizowane będą jedynie emisje dla postaci NO2 i pozostałości z paliw 

węglowodorów aromatycznych oraz benzenu.  

Wytyczne metodyczne sporządzania ocen oddziaływania dla dróg zalecają pominięcie 

w analizie zanieczyszczenia powietrza pyłem grubym, opadającym – dla fazy eksploatacji 

drogi. Natomiast zagrożenie emisji tego pyłu na pewno wystąpi w fazie budowy – jednak nie 

jest znany sposób uwzględnienia tego problemu w sposób inny niż jakościowy.  

Z uwagi na ciągły postęp techniczny, emisja z nowych samochodów jest mniejsza niż 

z poprzednio eksploatowanych. Wymuszają to zresztą zaostrzające się przepisy dotyczące 

pojazdów. Dane o emisjach, przyjętych do obliczeń podano dalej, każdorazowo dla danego 

odcinka, prognozowanego przez projektantów natężenia ruchu na danym odcinku w wyżej 

podanych latach i roku prognozy - w odnośnych tabelach. Jak wynika z przytoczonych źródeł 

– emisja z jednostkowego samochodu maleje z upływem lat z powodu zmiany na mniej 

emisyjne floty pojazdów oraz wykorzystywaniem lepszych paliw. W dniu 1 stycznia 2006 r. 

weszły w życie, dla aut nowych, niższe limity emisji określone w dyrektywie Euro IV, także 

zaostrzyły się wymogi emisyjne dla samochodów o masie całkowitej ponad 3500 kg, zaś od 

października 2008 do października 2009 będzie wdrażana dyrektywa Euro V, zakładająca 

dalsze ograniczenie emisji zanieczyszczeń z tej grupy pojazdów.  

Docelowo planuje się stosować, do redukcji tlenków azotu, przede wszystkim                   

z silników dużych ciężarówek, katalityczną redukcję tlenków azotu z użyciem roztworu 

mocznika. Wszystkie te zamierzenia przepisów prowadzą do ograniczaniu emisji 

zanieczyszczeń z pojazdów korzystających z dróg, co zostało uwzględnione w wyliczeniach. 

Emisja z pojedynczych samochodów, z uwagi na ograniczenia ustawowe, nie będzie rosła. 

Również rygory dotyczące paliw płynnych zakładają ograniczenie zawartych w nich 

zanieczyszczeń, np. siarki, co również wpływa na ograniczanie emisji. Najnowsze 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz. 1441) nakazuje m.in. dalsze 

ograniczenie zawartości siarki w oleju napędowym. 

Dla stanu obecnego w roku 2009, stanu projektowanego w 2012 oraz 2022, emisję na 

poszczególnych odcinkach drogi obliczono na podstawie emisji jednostkowej [g/km] dla  

samochodów osobowych i ciężarowych wg norm EURO. Zostały uwzględnione normy, do 

których zalicza się przeważająca liczba pojazdów w danym roku. 
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Zestawienie rodzajów pojazdów poruszających się po drodze w stanie obecnym oraz po 
drodze projektowanej do przebudowy: 
Pojazdy z silnikami Diesla stanowią: 

- 35% wśród samochodów osobowych,  

- 100% wśród samochodów ciężarowych, 

Do obliczeń przyjęto najmniej korzystne założenia dotyczące spełniania przez samochody 

określonych norm. 

1. W stanie istniejącym w 2009 r. pojazdy spełniają następujące normy: 

- wśród samochodów osobowych          5% normy EURO IV 

                                                             55 % normy EURO III 

                                                              40% normy EURO II     

- wśród samochodów ciężarowych        5% normy EURO IV 

                                                              45% normy EURO III 

                                                              50% normy EURO II 

2. W stanie prognozowanym w 2012 r. pojazdy spełniają następujące normy: 

- wśród samochodów osobowych         20% normy EURO IV 

                                                             55 % normy EURO III 

                                                              25% normy EURO II     

- wśród samochodów ciężarowych       20% normy EURO IV 

                                                              45% normy EURO III 

                                                              35% normy EURO II 

3. W stanie prognozowanym w 2022 r. pojazdy spełniają następujące normy: 

- wśród samochodów osobowych         10% normy EURO V 

                                                               80%normy EURO IV 

                                                              10% normy EURO III 

- wśród samochodów ciężarowych         5% normy EURO V 

                                                              75% normy EURO IV 

                                                              20% normy EURO III 

Przyjęto następujące wskaźniki zanieczyszczeń: 

Węglowodory  NO2 HCAr C6H6 
Diesel – osobowe  g/km 
EURO II 0,700 0,160 0,040 
EURO III 0,500 0,048 0,012 
EURO IV 0,250 0,040 0,010 
EURO V 0,180 0,040 0,010 
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Benzyna – osobowe  g/km 
EURO II 0,200 0,240 0,060 
EURO III 0,150 0,160 0,040 
EURO IV 0,080 0,080 0,020 
EURO V 0,060 0,160 0,040 
Diesel – ciężarowe  g/km 
EURO II 1,400 0,160 0,040 
EURO III 0,780 0,064 0,016 
EURO IV 0,390 0,056 0,014 
EURO V 0,280 0,056 0,014 
Benzyna – ciężarowe  g/km 
EURO II 0,400 0,320 0,080 
EURO III 0,210 0,232 0,058 
EURO IV 0,110 0,128 0,032 
EURO V 0,082 0,240 0,060 

2.4.2.2.2. Wykorzystany w obliczeniach model dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu 

Dla potrzeb prognozy przyjęto model dyspersji zanieczyszczeń wokół dróg i autostrad 

CALINE 3 - US EPA. Obliczenie oddziaływania ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia 

powietrza wykonano programem OpaCal3m firmy EKO-SOFT z Łodzi - „Poziomy 

zanieczyszczenia wokół dróg, autostrad i parkingów”, opartym na modelu CALINE 3 - US 

EPA. Licencję na program posiada firma BPK SONEKO Michał Schmidt. 

Model ten jest szeroko znany i stosowany w USA i w krajach Unii Europejskiej. 

CALINE 3 jest modelem mikroskalowym, opartym na gaussowskim równaniu dyfuzji, 

uwzględniającym m. in. turbulencję mechaniczną wywołaną ruchem pojazdów i termiczną, 

spowodowaną przez wyrzut gorących spalin. Program OpaCal3m oparty na tym modelu 

uwzględnia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Model CALINE został zalecony do stosowania 

przez Ministerstwo Środowiska we Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania 

matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza wydanych w marcu 2003. 

2.4.2.2.3. Normy czystości powietrza, do których przyrównane będą wyniki modelowania 

Tylko dla wybranych, 6 zanieczyszczeń mogących występować w powietrzu, które          

w większości mogą pochodzić z emisji motoryzacyjnych ustanowione są w Polsce 

odpowiednie poziomy dopuszczalne. Wartości, do których odnoszą się otrzymane wyniki 

modelowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.               

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Ponieważ 

ilość mogących znajdować się w powietrzu substancji, w tym także pochodzących od emisji 
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motoryzacyjnych, może być znacznie większa od 6 opisanych w cytowanym rozporządzeniu 

– dla następnych 167 substancji Minister Środowiska ustanowił w rozporządzeniu z dnia                     

5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Dla innych substancji nie ma w Polsce w ogóle jakichkolwiek 

stężeń dopuszczalnych w powietrzu. Dodatkowo, należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt,                            

że rozporządzenie z  5 grudnia 2002 r. w ogóle nie normalizuje dla poziomów 

dopuszczalnych poziomów odniesienia, stężeń absolutnie maksymalnych, jakie mogą 

stworzyć w powietrzu źródła emisji. Ta wartość, choć możliwa do wyliczenia lub zmierzenia, 

nie jest w ogóle, w myśl aktualnych przepisów, normowana. Powyższe rozporządzenie 

nakazuje bezwzględnie dotrzymywać wartości odniesienia średniorocznych, natomiast dla 

wartości maksymalnych chwilowych, jednogodzinnych oraz dopuszcza ich okresowe 

przekraczanie, pod warunkiem, że czas tego przekraczania nie będzie dla 166 substancji 

większy od 0,2 % czasu w roku (tj. przez około 18 godzin w roku), a dla SO2 – przez 0,274 % 

czasu w roku (tj. przez około 24 godziny w roku).  

Aktualny stan jakości powietrza 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia  

27 marca 2009 r. znak WIOŚ-WMŚ-4103-26/09, podał aktualny stan zanieczyszczenia 

powietrza w rejonie planowanej rozbudowy ul. Ogińskiego w Bydgoszczy (Załącznik nr 

6).  

Stężenia średnioroczne: 

• Benzen    -      3,00 μg/m3; 

• Dwutlenek azotu   -    28,00 μg/m3; 

• Dwutlenek siarki   -    10,00 μg/m3; 

• Ołów    -      0,04 μg/m3;  

• Pył zawieszony PM10   -    31,00 μg/m3. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r., w sprawie  

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12), 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska określa aktualny stan jakości powietrza dla 

substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stężenie 

uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji, tło uwzględnia się w wysokości 10% 

wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Poziomy dopuszczalne określone  

są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). 
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2.4.2.2.4. Prognoza stężeń zanieczyszczeń w powietrzu z rejonu przedsięwzięcia 

Do obliczeń przyjęto dane o ruchu pojazdów na analizowanych odcinkach                  

ul. Ogińskiego analogiczne jak dla obliczeń oddziaływania akustycznego. Szczegółowe dane 

o ruchu pojazdów znalazły się w części dotyczącej oddziaływania akustycznego. 

Dla oszacowania zasięgu emisji zanieczyszczeń z projektowanej do budowy                  

ul. Ogińskiego, przyjęto każdorazowo opisane wyżej odcinki dróg, a ich współrzędne 

odczytano z mapy w skali 1:5000.  

Przyszłe pojazdy korzystające z projektowanej do budowy ul. Ogińskiego podzielono 

na potrzeby prognozowania emisji zanieczyszczeń do powietrza na 2 grupy (samochody 

osobowe, samochody ciężarowe). 

Ponieważ brak jest pomiarów rzeczywistego natężenia ruchu na przewidzianym do 

budowy odcinku ul. Ogińskiego w roku prognoz, tj. w latach 2012 i 2022, dane o dobowym 

rozkładzie ruchu przyjęto analogicznie jak dla ulic o podobnym charakterze w innych 

miastach. Pominięto wahania związane z sezonowością ruchu, zarówno w układzie 

tygodniowym, jak i rocznym.  

Obliczenia stężeń zanieczyszczeń wokół analizowanego odcinka drogi wykonano 

wprowadzając do danych obliczeniowych średnią szorstkość podłoża wokół drogi, równą                 

1,75 m na odcinkach I, II, III oraz IV. Współczynniki szorstkości terenu zo obliczono wg 

tablicy 2.3. „Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu” załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).  

Modelowanie przeprowadzono dla każdego z odcinków, każdorazowo dla roku 2009 – 

stan obecny, jak i dla roku oddania drogi po przebudowie – rok 2012 i dla roku 2022 – 10 lat 

po oddaniu drogi do użytku po przebudowie. W modelowaniu zostały także uwzględnione 

warianty realizacji inwestycji. Przeprowadzono obliczenia zarówno dla wariantu I, jak                   

i wariantu II i III. Dane te zestawiono w poniższych tabelach z ustaloną emisją z pojazdów             

w poszczególnych latach, na poszczególnych odcinkach nowej drogi, dla określonych na tych 

odcinkach prędkościach poruszania się pojazdów. 

Warunki meteorologiczne 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń dla rozpatrywanego obiektu  

w przyziemnej warstwie atmosfery, przeprowadzono w oparciu o statystyki stanów 

równowagi, prędkości i kierunki wiatrów wg danych meteorologicznych dla stacji 

Bydgoszcz. Do obliczeń przyjęto: 
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• wysokość anemometru   ha = 14 m, 

• temperatura powietrza  T =  286,6 K (lato), 

• temperatura powietrza  T =  274,5 K (zima). 

Wyniki obliczeń dla wariantu I 

Tabela 10. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2009 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK I od Szymanowskiego do Moniuszki/ks. Sieńki 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

1182 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 471,5 232,48 45,33 

ogółem 
236  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 113,32 45,02 12,13 

 

Tabela 11. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK I od Szymanowskiego do Moniuszki/ ks. Sieńki 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

1244 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 402,12 179,01 32,03 

ogółem 
249  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 80,49 35,83 6,41 
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Tabela 12. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK I od Szymanowskiego do Moniuszki/ks. Sieńki 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

437 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 71,91 35,51 6,06 

ogółem 
87  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 14,32 7,07 1,21 

 

 

Tabela 13. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2009 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK II od Moniuszki/ks. Sieńki do Jagiellońskiej 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

2631 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 1049,51 517,47 100,90 

ogółem 
526  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 209,82 103,45 20,17 
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Tabela 14. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK II od Moniuszki/ks. Sieńki do Jagiellońskiej  

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

2769 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 895,08 398,46 71,30 

ogółem 
554  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 179,08 79,72 14,27 

 

 
Tabela 15. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK II od Moniuszki/ks. Sieńki do Jagiellońskiej 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

810 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 133,29 65,81 11,24 

ogółem 
162 poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 26,66 13,16 1,25 
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Tabela 16. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu             
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK III od Jagiellońskiej do Toruńskiej 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

2018 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 652,32 290,39 51,96 

ogółem 
404  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 130,59 58,14 10,40 

 

 
Tabela 17. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu           
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK III od Jagiellońskiej do Toruńskiej 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

608 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 100,05 49,40 8,44 

ogółem 
122  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 20,08 9,91 1,69 
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Tabela 18. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu           
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK IV od Toruńskiej do Wojska Polskiego 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

2018 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 652,32 290,39 51,96 

ogółem 
404  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 130,59 58,14 10,40 

 

 
Tabela 19. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK IV od Toruńskiej do Wojska Polskiego 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

608 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 100,05 49,40 8,44 

ogółem 
122  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 20,08 9,91 1,69 
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Wyniki obliczeń dla wariantu II i III 

Tabela 20. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2009 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK I od Szymanowskiego do Moniuszki/ks. Sieńki 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

1182 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 471,5 232,48 45,33 

ogółem 
236  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 113,32 45,02 12,13 

 

 
Tabela 21. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK I od Szymanowskiego do Moniuszki/ks. Sieńki 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

1808 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 584,44 260,17 46,56 

ogółem 
362  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 117,02 52,09 9,32 
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Tabela 22. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu             
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK I od Szymanowskiego do Moniuszki/ks. Sieńki 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

437 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 71,91 35,51 6,06 

ogółem 
87  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 14,32 7,07 1,21 

 

 
Tabela 23. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu             
w 2009 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK II od Moniuszki/ks. Sieńki do Jagiellońskiej 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

2631 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 1049,51 517,47 100,90 

ogółem 
526  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 209,82 103,45 20,17 
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Tabela 24. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu             
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK II od Moniuszki/ks. Sieńki do Jagiellońskiej  

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

3445 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 1113,60 495,74 88,71 

ogółem 
689  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 222,72 99,15 17,74 

 

 
Tabela 25. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu             
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK II od Moniuszki/ks. Sieńki do Jagiellońskiej 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

810 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 133,29 65,81 11,24 

ogółem 
162 poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 26,66 13,16 1,25 
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Tabela 26. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK III od Jagiellońskiej do Toruńskiej 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

4596 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 1485,66 661,36 118,35 

ogółem 
919  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 297,07 132,24 23,66 

 

 
Tabela 27. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu            
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK III od Jagiellońskiej do Toruńskiej 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                      

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

608 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 100,05 49,40 8,44 

ogółem 
122  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 20,08 9,91 1,69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 81

Tabela 28. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu           
w 2012 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK IV od Toruńskiej do Wojska Polskiego 

udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

3557 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 1149,80 511,85 91,59 

ogółem 
711  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 229,83 102,31 18,31 

 
 

Tabela 29. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia samochodów, przewidywanych do przejazdu           
w 2022 r. na ul. Ogińskiego - ODCINEK IV od Toruńskiej do Wojska Polskiego 

 udział aut danego rodzaju w strum. pojazdów, w 
danej porze doby 

osobowe w dzień: 90  %            
w nocy :  80   %  

 
średniogodzinne                     

nat. ruchu wszystkich pojazdów w 
podokresie 

                emitowana substancja NO2 HCAr C6H6 
ogółem                     

608 poj/h  
dzień emisja 

[g/h/km] 100,05 49,40 8,44 

ogółem 
122  poj/h  

noc emisja 
[g/h/km] 20,08 9,91 1,69 

 

Pozostałe substancje, które teoretycznie mogłyby również zostać wyemitowane                   

do atmosfery, przynajmniej w spalinach niektórych pojazdów, pominięto.  

W przeprowadzonych dla każdego z tych przypadków obliczeniach rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń emitowanych z aut, wokół drogi, wg opisanego wcześniej modelu 

CALINE3, na podstawie danych emisyjnych zamieszczonych w powyższych tabelach, 

obliczono stężenia NO2 i CXHY aromatycznych oraz benzenu na poziomie 1,5 m nad 

poziomem terenu – tj. na poziomie organów oddechowych dorosłego człowieka. 

Stężenia średnioroczne i chwilowe, oraz – ewentualnie – częstość przekroczeń 

założonego poziomu stężenia, obliczane są na podstawie przytoczonych uprzednio danych 
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emisyjnych, aby móc porównać wyniki z poziomami dopuszczalnymi bądź odpowiednimi 

wartościami odniesienia.  

Dla każdego z przypadków zostały oddzielnie wykonane obliczenia prognozowanych 

stężeń zanieczyszczeń w pasie po 50 m w każdą stronę od drogi, w siatce punktów 

zlokalizowanych w otoczeniu dróg – zarówno istniejących jak i nowych przebiegów,                     

z krokiem co 10 m.  

Z obliczeń uzyskano najwyższe stężenia, które porównano z poziomami 

dopuszczalnymi zapisanymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia             

3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 

281) i w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia             

5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). 

Te najwyższe stężenia, jakie wystąpią wokół drogi, z podanym przez WIOŚ tłem 

zanieczyszczeń zestawiono w tabelach poniżej. Tło przyjęto jako wartość poza pasem jezdni, 

gdyż wyniki obliczeń ważne są dla obszarów poza pasem jezdni. 

Wyniki obliczeń dla wariantu nr I 

Tabela 30. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka I od ul. Szymanowskiego 
do ul. Moniuszki/ks. Sieńki. Pora dnia. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2012 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2022 r. 
Substan

cja Stężenie 
wartość 

uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 97,880 210 83,478  200 14,928 200 
NO2 średnio-

roczne 13,513 14,0 10,654 12,0 2,061 12,0 

1 godz. 48,261 1000 37,161 1000 7,372 1000 
HCAr średnio-

roczne 6,663 38,7 5,197 38,7 1,018 38,7 

1 godz. 9,410 30 6,649 30,0 1,258 30,0 
C6H6 średnio-

roczne 1,299 3,0 0,930 2,0 0,174 2,0 
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Tabela 31. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka II od ul. Moniuszki/ks. 
Sieńki do ul. Jagiellońskiej. Pora dnia. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 208,937  210 179,08 200 26,780 200 
NO2 średnio-

roczne 25,356  14,0 11,273 12,0 3,238 12,0 

1 godz. 103,018   1000 79,733 1000 13,222 1000 
HCAr średnio-

roczne 12,502  38,7 9,780 38,7 1,599 38,7 

1 godz. 20,087  30 14,267 30 2,258 30 
C6H6 średnio-

roczne 2,438  3,0 1,750 2,0 0,273 2,0 

 

 

Tabela 32. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka III od ul. Jagiellońskiej 
do ul. Toruńskiej. Pora dnia. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 124,750 200 23,311 200 
NO2 średnio-

roczne - - 7,886 12,0 3,358 12,0 

1 godz. - - 55,534 1000 11,510 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 3,511 38,7 1,658 38,7 

1 godz. - - 9,937 30 1,966 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 0,628 2,0 0,283 2,0 
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Tabela 33. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka IV od ul. Toruńskiej do 
ul. Wojska Polskiego. Pora dnia. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 123,502 200 22,035 200 
NO2 średnio-

roczne - - 7,523 12,0 3,190 12,0 

1 godz. - - 54,978 1000 10,880 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 3,479 38,7 1,575 38,7 

1 godz. - - 9,837 30 1,859 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 0,622 2,0 0,269 2,0 

 

 

Tabela 34. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka I od ul. Szymanowskiego 
do ul. Moniuszki/ks. Sieńki.. Pora nocy. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2012 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2022 r. 
Substan

cja Stężenie 
wartość 

uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 23,506 210 16,709 200 2,973 200 
NO2 średnio-

roczne 1,639 14,0 1,180 12,0 0,207 12,0 

1 godz. 9,346 1000 7,438 1000 1,468 1000 
HCAr średnio-

roczne 0,652 38,7 0,525 38,7 0,102 38,7 

1 godz. 2,518 30 1,331 30 0,251 30 
C6H6 średnio-

roczne 0,176 3,0 0,094 2,0 0,018 2,0 
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Tabela 35. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka II od ul. Moniuszki/ks. 
Sieńki do ul. Jagiellońskiej. Pora nocy. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 41,771 210 35,834 200 5,356 200 
NO2 średnio-

roczne 2,561 14,0 2,220 12,0 0,327 12,0 

1 godz. 20,595 1000 15,952 1000 2,644 1000 
HCAr średnio-

roczne 1,263 38,7 0,988 38,7 0,161 38,7 

1 godz. 4,015 30 2,855 30 0,452 30 
C6H6 średnio-

roczne 0,246 3,0 0,177 2,0 0,028 2,0 

 
 

Tabela 36. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka III od ul. Jagiellońskiej 
do ul. Toruńskiej. Pora nocy. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 24,974 200 4,678 200 
NO2 średnio-

roczne - - 0,798 12,0 0,340 12,0 

1 godz. - - 11,119 1000 2,309 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 0,355 38,7 0,168 38,7 

1 godz. - - 1,989 30 0,394 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 0,064 2,0 0,029 2,0 
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Tabela 37. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka IV od ul. Toruńskiej do 
ul. Wojska Polskiego. Pora nocy. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 22,457 200 4,422 200 
NO2 średnio-

roczne - - 0,719 12,0 0,323 12,0 

1 godz. - - 10,032 1000 2,183 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 0,320 38,7 0,160 38,7 

1 godz. - - 1,932 30 0,372 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 0,062 2,0 0,027 2,0 

 

 

Wyniki obliczeń dla wariantu II i III 

Tabela 38.  Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka I od ul. Szymanowskiego 
do ul. Moniuszki/ks. Sieńki. Pora dnia. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2012 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2022 r. 
Substan

cja Stężenie 
wartość 

uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 97,880 210 121,326 200 14,928 200 
NO2 średnio-

roczne 13,513 14,0 16,966 12,0 2,061 12,0 

1 godz. 48,261 1000 54,010 1000 7,372 1000 
HCAr średnio-

roczne 6,663 38,7 7,553 38,7 1,018 38,7 

1 godz. 9,410 30 9,666 30,0 1,258 30,0 
C6H6 średnio-

roczne 1,299 3,0 1,352 2,0 0,174 2,0 
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Tabela 39. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka II od ul. Moniuszki/ks. 
Sieńki do ul. Jagiellońskiej. Pora dnia. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 208,937  210 

częstość 
przekroczeń 

0,197 
222,834 

200 26,780 200 
NO2 

średnio-
roczne 25,356  14,0 27,334 12,0 3,238 12,0 

1 godz. 103,018   1000 99,199 1000 13,222 1000 
HCAr średnio-

roczne 12,502  38,7 12,168 38,7 1,599 38,7 

1 godz. 20,087  30 17,751 30 2,258 30 
C6H6 średnio-

roczne 2,438  3,0 2,177 2,0 0,273 2,0 

 
 

Tabela 40. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka III od ul. Jagiellońskiej 
do ul. Toruńskiej. Pora dnia. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 

częstość 
przekroczeń 

0,263 
284,118 

200 23,311 200 
NO2 

średnio-
roczne - - 27,961 12,0 3,358 12,0 

1 godz. - - 126,479 1000 11,510 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 7,995 38,7 1,658 38,7 

1 godz. - - 22,633 30 1,966 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 2,431 2,0 0,283 2,0 
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Tabela 41. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka IV od ul. Toruńskiej do 
ul. Wojska Polskiego. Pora dnia. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 

częstość 
przekroczeń 

0,203 
224,529 

200 22,035 200 
NO2 

średnio-
roczne - - 27,472 12,0 3,190 12,0 

1 godz. - - 100,365 1000 10,880 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 12,428 38,7 1,575 38,7 

1 godz. - - 17,937 30 1,859 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 2,198 2,0 0,269 2,0 

 

 

Tabela 42. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka I od ul. Szymanowskiego 
do ul. Moniuszki/ks. Sieńk.. Pora nocy. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2012 r. 

Droga 
po budowie 

ruch i emisja w  2022 r. 
Substan

cja Stężenie 
wartość 

uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 23,506 210 24,293 200 2,973 200 
NO2 średnio-

roczne 1,639 14,0 1,716 12,0 0,207 12,0 

1 godz. 9,346 1000 10,814 1000 1,468 1000 
HCAr średnio-

roczne 0,652 38,7 0,764 38,7 0,102 38,7 

1 godz. 2,518 30 1,935 30 0,251 30 
C6H6 średnio-

roczne 0,176 3,0 0,137 2,0 0,018 2,0 
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Tabela 43. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka II od ul. Moniuszki/ks. 
Sieńki do ul. Jagiellońskiej. Pora nocy. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. 41,771 210 44,567 200 5,356 200 
NO2 średnio-

roczne 2,561 14,0 5,467 12,0 0,327 12,0 

1 godz. 20,595 1000 19,840 1000 2,644 1000 
HCAr średnio-

roczne 1,263 38,7 2,434 38,7 0,161 38,7 

1 godz. 4,015 30 3,550 30 0,452 30 
C6H6 średnio-

roczne 0,246 3,0 0,435 2,0 0,028 2,0 

 
 

Tabela 44. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka III od ul. Jagiellońskiej 
do ul. Toruńskiej. Pora nocy. 

Stan obecny 
Wariant ruchu i emisji 

w 2009 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie  
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 56,812 200 4,678 200 
NO2 średnio-

roczne - - 3,591 12,0 0,340 12,0 

1 godz. - - 25,290 1000 2,309 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 1,599 38,7 0,168 38,7 

1 godz. - - 4,525 30 0,394 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 0,286 2,0 0,029 2,0 
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Tabela 45. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń, wraz z tłem wokół drogi, dla odcinka IV od ul. Toruńskiej do 
ul. Wojska Polskiego. Pora nocy. 

Stan obecny 
wariant ruchu i emisji  

w 2009 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2012 r. 

Droga po budowie 
ruch i emisja w  2022 r. 

Substan
cja Stężenie 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

wartość 
uzyskana 
μg/m3 

wartość 
dopuszczalna 
wraz z tłem 
μg/m3 

1 godz. - - 45,548 200 4,422 200 
NO2 średnio-

roczne - - 5,489 12,0 0,323 12,0 

1 godz. - - 19,892 1000 2,183 1000 
HCAr średnio-

roczne - - 2,523 38,7 0,160 38,7 

1 godz. - - 3,585 30 0,372 30 
C6H6 średnio-

roczne - - 0,482 2,0 0,027 2,0 

 

Podsumowanie obliczeń dla wariantu nr 1 (wariant proponowany) 

Na podstawie wyników zestawionych w powyższych tabelach, można stwierdzić, że 

dla analizowanych odcinków ul. Ogińskiego, nie występują przekroczenia stężeń 

średniorocznych, jak i stężeń jednogodzinnych dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu. Uzyskane w obliczeniach dla tych substancji wartości nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych zapisanych w załącznikach do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji              

w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12) poza pasem drogowym. 

Podsumowanie obliczeń dla wariantu II oraz III (warianty alternatywne) 

Na podstawie wyników zestawionych w powyższych tabelach, można stwierdzić, że 

dla analizowanych odcinków ul. Ogińskiego, występują przekroczenia stężenia 

jednogodzinnego oraz średniorocznego dla dwutlenku azotu. W przypadku benzenu 

przekroczenia dotyczą tylko stężenia średniorocznego. 

Przekroczenia stężenia jednogodzinnego dwutlenku azotu występują w roku 2012: 

- na odcinku II, III, IV, 

 Przekroczenia stężenia średniorocznego dwutlenku azotu występują w roku 2012: 

- na odcinku I, II, III, IV, 
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Przekroczenia stężenia średniorocznego benzenu występują w roku 2012: 

- na odcinku II, III, IV, 

Na pozostałych odcinkach stężenia jednogodzinne dla dwutlenku azotu, 

węglowodorów aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

zapisanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.          

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.   

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, 

poz. 12) poza pasem drogowym. 

Zobrazowanie graficzne w postaci rysunków zasięgów stężeń jednogodzinnych oraz 

średniorocznych wartości stężeń dwutlenku azotu oraz benzenu w powietrzu wokół 

analizowanych odcinków ul. Ogińskiego przedstawiono w Załączniku nr 7. 

Przekroczenia stężeń średniorocznych dwutlenku azotu i benzenu spowodowane są    

m. in. wysokim tłem zanieczyszczeń przedstawionym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia 27 marca 2009 r. znak WIOŚ-WMŚ-4103-26/09.   

Należy zaznaczyć, że maksymalne wartości stężeń poszczególnych substancji będą się 

zmniejszały w miarę upływu lat ze względu na coraz nowocześniejszy tabor spełniający 

rygorystyczne normy oraz coraz lepsze paliwa. I tak w roku 2022 emisja substancji 

pochodzących z samochodów poruszających się ul. Ogińskiego będzie mniejsza niż w 2012. 

Zaznacza się także, że obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wokół dróg 

charakteryzują się błędem obliczeniowym dochodzącym do 50%. 

2.4.3. Wody opadowe 
Budowa i użytkowanie dróg stwarzają potencjalną możliwość niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko wodne. Do źródeł zanieczyszczenia mogą należeć:  

• spływy deszczowe i roztopowe z nawierzchni drogi i uszczelnionych powierzchni 

obiektów związanych z drogą; 

• zrzuty niebezpiecznych substancji wskutek wypadków drogowych (sytuacje awaryjne). 

W procesie projektowania sposobu odwodnienia dróg, priorytetem powinna być 

skuteczna ochrona ujęć wód podziemnych, użytkowych zbiorników wód podziemnych,                  

w szczególności GZWP i ich obszarów ochronnych, ale także i zbiorników lokalnych,                   

o niższej randze, jeśli stanowią one jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, bądź ich 

zanieczyszczenie zagraża zanieczyszczeniem niżej leżących użytkowych zbiorników wód 

podziemnych. 
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 Pod względem hydrograficznym dokumentowany teren leży w dorzeczu rzeki Wisły           

i należy do pola podstawowego Brda. Cały odcinek projektowanej ulicy położony jest                 

w obrębie zlewni rzeki Brdy od wodowskazu Bydgoszcz do kanału portowego i wodowskazu 

Brdyujście. 

Na całym omawianym odcinku ul. Ogińskiego, wody opadowe z jezdni i poboczy 

będą odprowadzone do kolektorów miejskiej kanalizacji deszczowej, a następnie po 

podczyszczeniu, do odbiornika - rzeki Brdy. 

Obliczenia ilości odprowadzanych wód opadowych. 

Obliczenia ilości wód opadowych ze zlewni w obrębie ulic: Ogińskiego - Wojska Polskiego. 

Obliczenie zlewni wód opadowych. 

A. Wody opadowe odprowadzone z terenu o nawierzchni asfaltowej, zatok autobusowych o 

nawierzchni betonowej i gzymsów na obiektach projektowanej inwestycji.  

Powierzchnia zlewni wynosi: 

• nawierzchnia asfaltowa  - 41 360,0 m2 

• zatoki autobusowe  -      995,0 m2 

• gzymsy na obiektach  -   1 600,0 m2 

Razem             ~ 44 000,0 m2 

Ilość odprowadzanych wód opadowych, przy założeniu: 

•  powierzchnia zlewni   - F = 4,40 ha 

•  współczynnik spływu  - Ψ = 0,95 

• współczynnik opóźnienia - φ = 0,79 

• Częstotliwość występowania deszczu: - p = 20% (raz na 5 lat) 

• Czas trwania deszczu - t = 15 min 

• Natężenie (dm3/s ha przy t = 15 min) - 131 dm3 

wyniesie: Qsek = 4,40 x 0,95 x 0,79 x 131 = 432,60 dm3/s   

   

B. Wody opadowe odprowadzone z terenu ścieżek, chodników, parkingu i drogi na dworcu 

PKS o nawierzchniach z polbruku, w zakresie projektowanej inwestycji.  

Powierzchnia zlewni wynosi: 

• ścieżki i chodniki   - 11 100,0 m2 

• parkingu i drogi na dworcu PKS - 10 500,0 m2 

Razem    - 21 600,0 m2 
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Ilość odprowadzanych wód opadowych, przy założeniu: 

•  powierzchnia zlewni   - F = 2,16 ha 

•  współczynnik spływu  - Ψ = 0,85 

• współczynnik opóźnienia - φ = 0,84 

• Częstotliwość występowania deszczu: - p = 20% (raz na 5 lat) 

• Czas trwania deszczu: - t = 15 min 

• Natężenie (dm3/s ha przy t =15 min) - 131 dm3 

wyniesie: Qsek = 2,16 x 0,85 x 0,84 x 131 = 202,00 dm3/s   

C. Wody opadowe odprowadzone z trawników w obrębie pasów jezdni projektowanej 

inwestycji.  

Powierzchnia zlewni wynosi: 

• trawniki w obrębie pasów jezdni  - 6 500,0 m2 

Ilość odprowadzanych wód opadowych, przy założeniu: 

•  powierzchnia zlewni   - F = 0,65 ha 

•  współczynnik spływu  - Ψ = 0,25 

• współczynnik opóźnienia - φ = 1,0 

• Częstotliwość występowania deszczu: - p = 20% (raz na 5 lat) 

• Czas trwania deszczu: - t = 15 min 

• Natężenie (dm3/s ha przy t = 15 min): - 131 dm3 

wyniesie: Qsek = 0,65 x 0,25 x 1,0 x 131 = 21,30 dm3/s   

D. Wody opadowe odprowadzone z terenu zieleni urządzonej za chodnikami i w rejonie 

ścieżki pod estakadą projektowanej inwestycji.  

Powierzchnia zlewni wynosi: 

• zieleń urządzona   - 8 500,0 m2 

Ilość odprowadzanych wód opadowych, przy założeniu: 

•  powierzchnia zlewni   - F = 0,85 ha 

•  współczynnik spływu  - Ψ = 0,25 

• współczynnik opóźnienia - φ = 1,0 

• Częstotliwość występowania deszczu: - p = 20% (raz na 5 lat) 

• Czas trwania deszczu: - t = 15 min 

• Natężenie (dm3/s ha przy t = 15 min): - 131 dm3 

wyniesie: Qsek = 0,85 x 0,25 x 1,0 x 131 = 27,80 dm3/s   
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Obliczenie ilości wód opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej inwestycji: 

Dane przyjęte do obliczeń jw.  

• Natężenie deszczu obliczeniowego q0 i spływu Q0 dla potrzeb doboru osadnika                         

i separatora koalescecyjnego, zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń przyjęto                   

q0 = 150 dm3/s ha: 

Q0 = (4,40 x 150) + (2,16 x 150) + (0,65 x 150) + (0,85 x 150) = 

= 660 + 324 + 97,5 + 127,5 = 1209,0 dm3/s 

Projektuje się osadniki szlamowe i separatory koalescencyjne dla zlewni z rejonu                   

ul. Jagiellońskiej i ul. Toruńskiej. Odbiornikiem oczyszczonych wód opadowych będzie 

rzeka Brda. 

• Obliczenie deszczu miarodajnego: 

Ze zlewni projektowanej inwestycji do rzeki Brdy odprowadzana będzie docelowo 

następująca ilość wód opadowych:  

Qsek = 432,60 + 202,00 +21,30 + 27,80 = 683,7 dm3/s 

• Obliczenie ilości wód opadowych odprowadzanych do rzeki Brdy z podziałem na 
zlewnie 
Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do Brdy ze zlewni 

położonej na północ od rzeki Brdy – zlewnia nr 1 (od strony ul. Jagiellońskiej), i na 

południe od rzeki Brdy – zlewnia nr 2 (od strony ul. Toruńskiej). 

Na wstępnym etapie projektowanej inwestycji przyjmuje się, że: 

- Zlewnia nr 1 odprowadzać będzie 60% wód opadowych z powierzchni utwardzonych          

i 35% z powierzchni zielonych. 

- Zlewnia nr 2 odprowadzać będzie 40% wód opadowych z powierzchni utwardzonych         

i 65% z powierzchni zielonych. 

Stąd do rzeki Brdy poszczególnymi wylotami odprowadzanych będzie: 

Wylot nr 1 – północny brzeg rzeki (od strony ul. Jagiellońskiej) 

Qsek = 634,60 x 0,60 + 49,10 x 0,35 = 380,76 + 17,18 = 397,94 dm3/s  

Wylot nr 2 – południowy brzeg rzeki (od strony ul. Toruńskiej)  

Qsek = 634,60 x 0,40 + 49,10 x 0,65 = 253,84 + 31,92 = 285,76 dm3/s  

• Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych w ciągu roku do rzeki Brdy: 

Do obliczeń przyjęto: 

- powierzchnia zredukowana zlewni – 4,18 + 1,84 + 0,16 +0,21 = 6,39 ha = 63 900 m2 

- średnioroczny opad dla Bydgoszczy wynosi 800 mm/r = 0,80 m/rok 
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Stąd średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych wyniesie:  

Qr = 63 900 m2 x 0,80 m/r = 51 120 m3/rok   

 Po podczyszczeniu wszystkich odprowadzanych wód opadowych zostaną one 

wprowadzone wylotami Nr 1 i Nr 2 do rzeki Brdy. 

 Odprowadzone wody opadowe i roztopowe powinny spełniać wymogi 

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. Nr 137, poz. 984 ze zm.). 

2.4.4. Odpady 

Etap realizacji  
W związku z prowadzeniem prac przy budowie ul. Ogińskiego, na odcinku od                 

ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego, będą powstawać następujące 

rodzaje odpadów: 

• odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz 

betonowy, ceglany i ceramiczny, 

• odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

• odpady asfaltów, smół i produktów smołowych, 

• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 

• gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń, 

• odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, oleje 

silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, akumulatory itp., 

• inne odpady, np. opakowania po używanych substancjach chemicznych (w tym 

niebezpiecznych), odpady komunalne, odpady związane w wycinką drzew kolidujących 

z przebiegiem drogi. 

Sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie budowy (gruz, cegła, beton, 

szkło, metale, tworzywa sztuczne i ziemia) określony zostanie w projekcie budowlanym. 

Powstające odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, winny być w pierwszej kolejności poddane 

odzyskowi. Odpady, które powstaną w czasie rozbiórki istniejących nawierzchni, powinny 

zostać poddane rozdrobnieniu i przesortowaniu celem uzyskania materiału budowlanego o 

odpowiedniej granulacji i wytrzymałości, nadającego się do ponownego wykorzystania. 

Odpady pochodzące z rozbiórki, nienadające się do dalszego wykorzystania, powinny zostać 

wywiezione na składowisko odpadów. Humus zebrany przy wykonywaniu robót ziemnych         
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w większości powinien zostać wykorzystany przy wykonywaniu pasów zieleni. Grunt                   

z wykopów (kod 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 

03) nienadający się do ponownego wbudowania powinien zostać wywieziony na 

składowisko. 

Odpady komunalne z grupy 20 03, powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej 

pracowników na terenie budowy, powinny być odbierane sukcesywnie przez 

wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy. 

Część odpadów (np. asfalt zawierający smołę, gleba zanieczyszczona substancjami 

niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji 

maszyn i urządzeń) należy do odpadów niebezpiecznych i w związku z tym należy je 

traktować w sposób szczególny. Odpady te powinny być magazynowane w sposób 

zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem, a następnie 

przekazywane odbiorcom legitymującym się zezwoleniem właściwego organu administracji 

do spraw ochrony środowiska na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki tego 

rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach). 

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje odpadów, sklasyfikowanych zgodnie                    

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 20 01 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), jakie mogą być wytwarzane w fazie realizacji 

inwestycji. 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

1 Odpady z gospodarki leśnej - odpady drewna 02 01 07 

2 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 05* 

3 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - opakowania 
zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone 

15 01 10* 

4 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie 
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) - czyściwo, ubrania ochronne 
zanieczyszczone olejami 

15 02 02* 

5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

6 Gruz ceglany 17 01 02 

7 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 17 01 03 
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8 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia zawierające substancje 
niebezpieczne 

17 01 06* 

9 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 

10 Szkło 17 02 02 

11 Tworzywa sztuczne 17 02 03 

12 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 02 

13 Żelazo i stal 17 04 05 

14 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione           
w 17 05 03 17 05 04 

15 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony                  
w 17 05 07 17 05 08 

16 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 
* odpady niebezpieczne 

Podczas projektowanej wycinki drzew i krzewów powstaną odpady, które częściowo 

będzie można zagospodarować jako drewno opałowe, a pozostałe - rozdrobnione części mogą 

stanowić jeden z surowców do produkcji kompostu, który będzie można wykorzystać do 

nawożenia terenów zielonych i w szkółkach leśnych. Innym sposobem wykorzystania tego 

rodzaju odpadów może być wykorzystanie ich jako biomasy w kotłowniach osiedlowych lub 

przemysłowych.  

 Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie ilości odpadów pochodzących z prac 

budowlanych (robót ziemnych, budowlanych, montażowych), a także sposobu ich 

zagospodarowania. Należy zaznaczyć także, że wytwórcami odpadów będą firmy prowadzące 

prace budowlane na podstawie umów z inwestorem, a odpady będą przekazywane odbiorcom 

posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.  

Etap eksploatacji 

Podczas eksploatacji drogi przewiduje się wytwarzanie następujących rodzajów 

odpadów: 

• odpady powstające podczas czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe - 

szlamy z kolektorów; 

• odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni - zmiotki uliczne, odpady komunalne pochodzące                   

z koszy ulicznych, odpady roślinne (trawa, liście, gałęzie), śnieg; 

• odpady ze studzienek kanalizacyjnych - szlamy, stanowiące mieszaninę, piasku,  

drobnych odpadów roślinnych oraz pyłu ze ścierania nawierzchni.  
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• odpady zużytych lamp oświetleniowych - lampy fluorescencyjne, klasyfikowane jako 

odpady niebezpieczne;  

• odpady powstające z wymiany lub napraw infrastruktury technicznej drogi                          

(np. sygnalizatory, kierunkowskazy, znaki drogowe, bariery ochronne) - baterie                        

i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne 

składniki, inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, tworzywa sztuczne, 

metale, odpady budowlane (gruz betonowy i ceramiczny itp.).  

Prace związane z czyszczeniem urządzeń podczyszczających wody opadowe, 

konserwacją i naprawą infrastruktury technicznej oraz robotami remontowymi, powinny być 

zlecane firmom zewnętrznym, które posiadają zezwolenia właściwych organów administracji 

do spraw ochrony środowiska na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku prowadzonej 

działalności usługowej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia ww. usług będą podmioty je świadczące, chyba, że 

umowa stanowić będzie inaczej. Pozostałe odpady winny być przekazywane odbiorcom 

posiadającym zezwolenie właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy 

o odpadach). Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie ilości odpadów, które będą 

powstawać podczas eksploatacji przedmiotowego odcinka ul. Ogińskiego.   

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje odpadów, sklasyfikowanych zgodnie                    

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), jakie mogą być wytwarzane w fazie eksploatacji. 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

1 Szlamy z kolektorów 13 05 03* 

2 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 17 01 01 

3 Gruz ceglany 17 01 02 

4 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 17 01 03 

5 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia zawierające substancje 
niebezpieczne 

17 01 06* 

6 Tworzywa sztuczne 17 02 03 

7 Mieszaniny metali 17 04 07 

8 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające 
rtęć - odpady zużytych lamp oświetleniowych 17 09 01* 
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9 

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym 
odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne - 
baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki 

17 09 03* 

11 
Zmieszane odpady budowy, remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne 

17 09 04 

12 Odpady ulegające biodegradacji - biomasa roślinna 20 02 01 

13 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 

14 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 

15 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 
* odpady niebezpieczne 

  

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH 
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA 
OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 
O OCHRONIE PRZYRODY 

3.1. Położenie fizyczno-geograficzne 
Omawiany odcinek ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska 

Polskiego, w całości położony jest na terenie miasta Bydgoszcz. Bydgoszcz leży w centralnej 

części kraju, na skraju Kotliny Toruńskiej będącej częścią Pradoliny Toruńsko-

Eberswaldzkiej, mezoregion Kotlina Toruńska, która wchodzi w skład Pojezierzy 

Wielkopolskich, choć jako rozległa forma morfologiczna, rozciągająca się z zachodu na 

wschód, uznawana jest za strukturę oddzielającą Pojezierza Wielkopolskie od Pomorskich.  

3.2. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 

W budowie geologicznej Bydgoszczy i okolic biorą udział utwory mezozoiczne 

(górna jura, dolna kreda) i kenozoiczne (trzeciorzęd i czwartorzęd). Osady mezozoiczne są 

dobrze rozpoznane z uwagi na stosunkowo płytkie zaleganie pod powierzchnią terenu 

(miejscami już na głębokości ok. 80 m p.p.t.), które związane jest z obecnością antyklinorium 

kujawsko – pomorskiego.  

Najstarsze osady górnej jury (portland) nawiercono na głębokości 490 m p.p.t., 

wykształcone w formie wapienia muszlowego intraklastami i liczną fauną cyrenową, 

precyzującą przynależność stratygraficzną skał.  

Dolna kreda (berias) w postaci szarych piaskowców wapnistych, została nawiercona 

na terenie Lasu Gdańskiego w przedziale głębokości 490 – 440 m p.p.t. Powyżej                   

(do głębokości 418 m p.p.t.) zalegają ciemnoszare mułówce i iłowce, a do 243 m p.p.t. 
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występuje warstwa białych piasków kwarcowych z muskowitem, zaliczanych do walanżynu         

i dolnego hoterywu. Powyżej, do głębokości ok. 226 m p.p.t. występuje ciemnobrunatna 

warstwa mułowcowo – iłowcowa rozdzielająca kolejny kompleks jasnoszarych piasków 

barremu i aptu, który występuje do głębokości ok. 172 m p.p.t. Wyżej – do ok. 112 m p.p.t. – 

zalega kolejna piaszczysta warstwa dolnokredowa – albu. Z uwagi na upad warstw 

występujących w granicach północno – wschodniego skrzydła antyklinorium, młodsze zasoby 

dolnej kredy występują już poza rejonem ujęcia Las Gdański – tj. w Fordonie, gdzie w stropie 

warstwy piaszczystej nawiercono liczne okruchy fosforytów. W stropie piasków zalega do ok. 

150 m p.p.t. warstwa czarnych iłowców, pod nakładem kremowo – szarych wapieni i margli 

cenomanu. 

 Wypiętrzone w czasie orogenezy laramijskiej starsze podłoże mezozoiczne, zostało 

następnie zerodowane do rzędnej ok. 60 m n.p.m., gdzie nawiercono osady starszego 

trzeciorzędu – oligocenu. Oligocen w Bydgoszczy i okolicach występuje w formie 

zredukowanej do ok. 30 m miąższości iłów i piasków ilastych z okruchami zielonego 

glaukonitu. Nad nim, do głębokości ok. 38 m p.p.t. zalega mioceńska seria burowęglowa, 

która w tym rejonie występuje powszechnie na rzędnej od 10 do 30 m p.p.t., w postaci 

brunatnych piasków drobnoziarnistych z domieszką węgla brunatnego, tworzącego w stropie 

1 – 4 własnych pokładów, o miąższości do ok. 2 m. W nadkładzie warstwy mioceńskiej 

zalegają pstre iły pliocenu, których pierwotna miąższość ok. 100 m została w rejonie dolin 

Wisły i Brdy poważnie ograniczona do kilku metrów.  

Czwartorzęd występuje w postaci osadów wodno-lodowcowych: glin zwałowych            

i piasków ze żwirami. Miąższość osadów czwartorzędowych waha się od ok. 100 m                   

(w rejonie dolin kopalnych wypełnionych szarą gliną zwałową fazy leszczyńskiej) do kilku 

metrów w osadach tarasów Brdy. Gliny zwałowe tworzą ciągłe, głębokie i wydłużone 

struktury, rozcinające osady czwartorzędowe aż do odsłonięcia starszego podłoża dolnej 

kredy (np. w studni publicznej przy ul. Techników). 

W podłożu terenu przeznaczonego pod inwestycję zalegają osady czwartorzędowe 

(holocen i plejstocen) i trzeciorzędowe (pliocen i miocen).  

Czwartorzęd, holocen 

Reprezentowany jest przez nasypy zbudowane z piasków humusowych, żużla, kamieni a 

podrzędnie iłu i gruzu. Miąższość nasypu waha się od kilkudziesięciu centymetrów do 3.5 m. 

W bruzdach i zasypkach wykopów instalacyjnych można spodziewać się większej miąższości 

nasypów. W dolinie Brdy występują utwory fluwialne, mogące wypełniać obniżenia erozyjne                  

w kompleksie iłów plioceńskich 
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Czwartorzęd, plejstocen 

Wykształcony w postaci piasków i żwirów fluwioglacjalnych oraz kompleksów glin 

zwałowych. W zagłębieniach w stropie iłów nawiercano materiał grubszy (pospółki, żwiry          

i otoczaki). Miąższość osadów wodnolodowcowych waha się od kilkudziesięciu centymetrów 

do czterech metrów. Poniżej spągu plejstocenu nawiercane były osady formacji plioceńskiej. 

Trzeciorzęd, pliocen i miocen 

Wykształcony w postaci kompleksu ilastego (iły formacji poznańskiej) tworzącego ciągłą 

warstwę. Głębokość ich zalegania waha się od 0,3 m w dolinie Brdy do kilkudziesięciu 

metrów (tj. w zakresie rzędnych 32-40,5 m n.p.m.). W obrębie kompleksu iłów wyróżnić 

można iły i iły pylaste oraz towarzyszące im gliny piaszczyste zwięzłe i pylaste zwięzłe. 

Często występują tu wkładki i soczewki piaszczysto – pylaste, które nawiercano na różnych 

głębokościach. 

Trudny do rozdzielenia miocen przejawia się w wierceniach laminacjami węgla brunatnego 

na rzędnej ok. 29 m n.p.m. Spąg kompleksu mioceńsko-plioceńskiego osiągnięto wierceniami 

studziennymi na głębokości 58-65 m p.p.t. 

 Warstwa iłów mioceńsko-plioceńskich stanowi warstwę praktycznie 

nieprzepuszczalną, dobrze chroniącą od powierzchni wody Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 140.  

Zgodnie z Mapą zagrożeń ruchami masowymi miasta Bydgoszczy (Oprac. 

GEOPROGRAM, Wojciech Andrzejewski, Bydgoszcz, 2006 - Załącznik nr 8), teren 

inwestycji w obrębie południowego skłonu pomiędzy terasą pradolinną a doliną Brdy, 

znajduje się na terenie zagrożonym geodynamicznie. Nachylenie skarpy, zbudowanej                  

z przewarstwianych utworami piaszczystymi glin zwałowych dochodzi do 20o. W skarpie 

występować mogą zróżnicowane warunki wodne. Skarpę zaliczono do obszarów o średnim 

stopniu zagrożenia ruchami masowymi (współczynnik stateczności 1,3<F<1,5). 

ZALECENIE: 

Dla odcinka drogi przechodzącej przez teren skarpy wykonać na podstawie zatwierdzonego 

przez Prezydenta Bydgoszczy projektu prac geologicznych - dokumentację geologiczno-

inżynierską. 
Źródło: Projekt prac geologicznych. Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Bydgoszcz 2009 r. 
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3.3. Warunki glebowe 
Głównymi skałami macierzystymi województwa kujawsko – pomorskiego są utwory 

ostatniego zlodowacenia. Obszary wysoczyznowe zbudowane są głównie z glin zwałowych  

tj. piasków i glin, obszary równin sandrowych – z piasków i żwirów, a doliny rzek prawie            

w całości wypełniają osady rzeczne o zróżnicowanym składzie mechanicznym, od piasków 

luźnych do iłów. W rejonie Bydgoszczy występują gleby bielicowe pod lasami i gleby 

pseudobielicowe. Przydatność rolnicza gleb IVa – obszary o przewadze słabych użytków 

rolnych. 

Rok 2007 był kolejnym, 4 cyklem badań gleb użytkowanych rolniczo (grunty orne),  

a potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniami pochodzącymi z dróg krajowych. Badaniami 

objęto następujące obszary w pasie drogowym dróg krajowych: 

• gleby drogi krajowej nr 1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Cieszyn), w granicach 

województwa, 8 transektów, 

• gleby drogi krajowej nr 10 (Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk),  

w granicach województwa, 9 transektów, 

• gleby drogi krajowej nr 15 (Poznań – Inowrocław – Toruń – Brodnica – Ostróda),           

w granicach województwa, 6 transektów, 

• gleby drogi krajowej nr 16 (Dolna Grupa – Grudziądz – Augustów), w granicach 

województwa, 2 transekty. 

W zakresie metali ciężkich otrzymane wyniki są zadawalające. W żadnej z badanych 

prób gleby wzdłuż tras komunikacyjnych województwa nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych stężenia metali ciężkich. 

W zakresie zanieczyszczeń węglowodorowych (benzyna C6 – C12, olej mineralny C12 

– C35) na 25 transektów i w 100 próbach gleb, wartości dopuszczalne stężenia substancji oleju 

mineralnego C12 – C35 przekroczone zostały jedynie w dwóch punktach poboru. 

Przekroczenie te wystąpiły przy drodze nr 10 w transekcie Wioska i przy drodze nr 15                

w transekcie Pułkowo. Wszystkie pozostałe stanowiska spełniały wymogi w sprawie 

standardów jakości gleby. 

W zakresie zanieczyszczeń gleb pestycydami chloroorganicznymi nie stwierdzono 

przekroczeń wartości dopuszczalnych przy badanych drogach w granicach województwa. 

Od kilku lat zauważa się wyraźną tendencję wzrostu zanieczyszczeń gleb 

wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Otrzymane wyniki z roku 

2007 wykazują zdecydowany wzrost tych zanieczyszczeń na wszystkich stanowiskach  

i transektach objętych badaniami. Najwyższe zanieczyszczenia WWA stwierdzono w glebach 
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przy drodze nr 1 i nr 15. Zanieczyszczenia WWA przekraczające standardy jakości gleby, 

występują zarówno na stanowiskach w odległości 5 m od drogi jak i 15 m oraz niezależnie  

od strony zawietrznej czy nawietrznej drogi.  

Ponadto wyniki badań wskazują, że: 

- wyższe wartości WWA występują w przydrożnych glebach ciężkich niż lekkich, 

- najwyższe wartości WWA rejestrowane są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, 

- nie zachodzi związek pomiędzy kierunkiem dominującym wiatrów i stopniem 

zanieczyszczenia gleby WWA, 

- otrzymane wyniki WWA z 2007 r. są najwyższe z dotychczas uzyskanych na tych samych 

stanowiskach poczynając od 2001 r., 

- zauważa się wyraźny wpływ zanieczyszczeń WWA na stan gleb przy nowo położonych 

nawierzchniach asfaltowych lub na odcinkach dróg po remontach, gdzie wymieniono 

dywanik asfaltowy.  
Źródło: WIOŚ  Informacja o stanie środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r.  

3.4. Wody podziemne  
 Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) Nr 140 Subzbiornik Bydgoszcz określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 1 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy 

i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878).  

Zbiornik zawiera wody trzeciorzędowe wysokiej ochrony (OWO). Posiada ogólną 

powierzchnię 170 km2. Średnia głębokość ujęcia wynosi 10-60 m, a szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne 31 tys.m3/dobę; 

 Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w rejonie Bydgoszczy ustanowiono na 

poziomie 4423 m3/h, w tym z utworów czwartorzędowych 914 m3/h, trzeciorzędowych 930 

m3/h i kredowych 2579 m3/h. 

  W rejonie planowanej lokalizacji przedsięwzięcia eksploatowane są trzy poziomy 

wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. 

Przekrój hydrogeologiczny Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej w rejonie Bydgoszczy                 

i Torunia.  
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Tabela 46. Charakterystyka hydrogeologiczna jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wydzielonych           
w subregionie pojeziernym (M. Lidzbarski i in., 2005) 

Charakterystyka hydrogeologiczna głównych poziomów 
wodonośnych 

 

 
Numer i nazwa 

JCWPd 
 

 

Pow. 

[km2] 
wiek 

rodzaj 
ośrodka 
skalnego 

miąższość 
[m] 

współczynnik 
filtracji [m/d] izolacja* 

 
Uwagi 

Q P 20 40 8 25 2a 

Ng/Pg P 20 40 3 25 1a 
44 Rejon 
Torunia i 
Bydgoszczy 

306 

K P >40 3 25 1a 

Pradolina 
Toruńsko- 
Eberswaldzka 

Rodzaj ośrodka skalnego: P - porowy 

* izolacja: 1a - korzystna (ciągły nadkład wód podziemnych ze spoistych warstw o rozległym rozprzestrzenieniu 
     i miąższości >10 m) 
     2a - średnia (ciągły nadkład wód podziemnych ze spoistych warstw, jednak ze zmienną miąższością) 
Źródło: Hydrogeologia regionalna Polski. Pod redakcją Bronisława Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego. 
Państwowy Instytut Geologiczny 2007 r. 

Dla GZWP zgodnie z art. 59 i 60 ustawy Prawo wodne mogą być ustanowione, przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, obszary ochronne, na 

których może być wprowadzone ograniczenie w zakresie użytkowania gruntów 

powodujących trwałe ich zanieczyszczenie lub wód.  

W wyniku dokonanego przeglądu rozporządzeń dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku stwierdzono, że na terenie przedsięwzięcia nie ustanowiono 

tego rodzaju obszaru ochronnego, a trasa ulicy Ogińskiego, na odcinkach przewidywanej 

rozbudowy, nie przecina żadnych obszarów objętych strefami ochronnymi ujęć wody. 
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Na podstawie badań wód podziemnych w ramach monitoringu prowadzonego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, aktualny stan jakości wód podziemnych  

w rejonie przedsięwzięcia charakteryzują wyniki stwierdzone w otworach badawczych 

monitoringu regionalnego:  

Nr 
punktu 

Miejscowość- 
użytkownik Stratygrafia Użytkowanie 

terenu 
Klasa 

czystości 
Wskaźniki decydujące 

o klasie czystości 

96 Las Gdański Q 1 II FET, Mn 

Oznaczenia: Q - czwartorzęd, FET - żelazo ogólne, Mn - mangan. 

Położenie przedsięwzięcia w strefie zasobowej obszaru wysokiej ochrony głównego 

zbiornika wód podziemnych nr 140, wskazuje na potrzebę szerokiej analizy zasięgu 

oddziaływania inwestycji, identyfikacji rodzaju oddziaływań oraz czasu trwania 

ewentualnych negatywnych zmian zasobów wodnych w aspekcie ilościowym oraz 

jakościowym.  

W tym rejonie wody słodkie (zwykłe) o mineralizacji do 1 g/dm
3
, które 

wykorzystywane są do celów pitnych, występują w utworach czwartorzędowych 

i trzeciorzędowych. 

Wody piętra czwartorzędowego związane są z piaszczystą serią aluwialną pradoliny 

toruńsko-eberswaldzkiej. Piętro to zasilane jest w rejonie Bydgoszczy bezpośrednio wodami 

opadowymi na wysokich tarasach pradoliny, a lokalnie na tarasach niskich zasilane jest 

poprzez przesączanie się wód powierzchniowych z cieków, dopływów Brdy. Różnica ciśnień 

piezometrycznych między wodami w warstwach czwartorzędu i trzeciorzędu, powoduje 

ascenzję wód z piętra trzeciorzędowego w obszarze niskiego tarasu rzeki. Zwierciadło wód 

czwartorzędowych ma charakter swobodny, lokalnie naporowy i wykazuje generalny spadek 

w kierunku Brdy. Zalewowy taras oraz koryto rzeki mają charakter drenujący cały system 

wodonośny. Jest to regionalna baza drenaży nie tylko wód powierzchniowych, lecz także 

podziemnych. Czwartorzędową warstwę wodonośną charakteryzuje zmienna miąższość, 

zależna od konfiguracji podłoża plioceńskiego. Czwartorzędowe piętro wodonośne                  

z gospodarczego punktu widzenia ma ograniczone znaczenie i ujmowane jest głównie przez 

studnie gospodarskie.  

Wody piętra trzeciorzędowego występują w piaskach miocenu oraz podrzędnie 

oligocenu tworząc jeden poziom wodonośny o średniej miąższości 20-40 m. Współczynnik 

filtracji wynosi 0,05-0,80 m/h w zależności od granulacji warstwy, a jej przewodność 

hydrauliczna wynosi 0,40 do 40 m
2
/h. Piętro trzeciorzędowe jest izolowane w stropie iłami od 

piętra czwartorzędowego. Lokalnie, w miejscach nieciągłości iłów plioceńskich (okna 
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hydrogeologiczne powstałe wskutek erozyjnego rozmycia), wody piętra trzeciorzędowego 

występują w więzi hydraulicznej z wodami czwartorzędowymi. Występuje to zwłaszcza 

w obszarze tarasu zalewowego Wisły i Brdy. Planowana inwestycja zlokalizowana jest               

w sąsiedztwie obszaru wykorzystywanego do zaopatrzenia w wodę miasta Bydgoszczy                  

i  znajduje się poza granicami strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Las Gdański“,                     

w odległości ponad 2500 m od jej południowej granicy.  

Pod względem hydrochemicznym jakość wód poziomu czwartorzędowego jest zła             

i wskazuje wyraźnie na zanieczyszczenia antropogeniczne. W okolicach wskazanego terenu 

jakość wód czwartorzędowych jest rozpoznana w ramach dokumentacji hydrogeologicznej 

wykonanej dla budowy mostu Nowołęczyckiego (1997). Wyniki przedstawione                          

w dokumentacji potwierdzają bardzo niską jakość tych wód, praktycznie nie nadających się 

do konsumpcji.  

3.5. Wody powierzchniowe  
Bydgoszcz położona jest na lewym brzegu Wisły, u ujścia Brdy a zarazem u jej zbiegu 

z Kanałem Bydgoskim. Centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, usytuowane 

jest w południowej części doliny Brdy na wysokości 34-56 m n.p.m. 

Główne cieki powierzchniowe występujące na terenie miasta to: Wisła, Brda, Kanał 

Bydgoski, Struga Flis, Struga Młyńska. Sieć hydrologiczną uzupełniają starorzecza (Stary 

Kanał Bydgoski, starorzecza Brdy w starym Mieście i w Brdyujściu), a także niewielkie 

zatoki i odnogi głównych rzek.  

W 2007 r. w Bydgoszczy monitoringiem objęto rzeki Wisłę, Brdę oraz Kanał 

Bydgoski.  

Jakość wód podzielona została na 5 klas jakości wód powierzchniowych: 

• I klasa; wody o bardzo dobrej jakości, 

• II klasa; wody dobrej jakości, 

• III klasa; wody zadowalającej jakości, 

• IV klasa; wody niezadowalającej jakości, 

• V klasa; wody złej jakości. 

• Rzeka Brda 

W 2007 r. monitoring jakości wód Brdy prowadzony był na terenie miasta na 5 

stałych stanowiskach kontrolno-pomiarowych.  

Badania prowadzone na stanowisku w Tryszczynie wykazały, że do granic 

Bydgoszczy, Brda prowadziła wody w II klasie. Są to wody o dobrej jakości. O takiej 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 107

klasyfikacji zadecydowały wskaźniki: BZT5, ChZT-Mn, azot Kjedahla, fosforany, 

zasadowość ogólna, wapń, fenole lotne oraz liczba bakterii coli typu kałowego. Pozostałe 37 

wskaźników, co stanowiło 92%, mieściło się w I i II klasie wód. 

Na przekrojach pomiarowych poniżej zalewu w Smukale i na ujęciu wody 

„Czyżkówko” – Brda utrzymała II klasę. Na ww. stanowiskach parametrami obniżającymi 

jakość wód z I do II klasy były między innymi wskaźniki: tlenowe – tlen rozpuszczony,  

ChZT-Mn, ChZT-Cr, biogenne, węgiel organiczny, azot Kjeldahla, fosforany oraz 

zasadowość ogólna. Ponad 90% badanych wskaźników w tych przekrojach odpowiadało I i II 

klasie jakości wód.  

Na stanowisku kontrolnym, zlokalizowanym przy Moście Pomorskim, jakość wód 

Brdy uległa obniżeniu do III klasy. Parametrami obniżającymi klasę wód rzeki były 

wskaźniki tlenowe oraz biogenne. 

Ostatni profil kontrolno-pomiarowy na rzece Brdzie zlokalizowano na ujściu rzeki  

do Wisły. Tu również Brda prowadziła wody w III klasie. W tym profilu aż 39, co stanowiło 

85%, na 46 badanych wskaźników, odpowiadało I i II klasie jakości wód. 

Najbardziej niekorzystną klasyfikację przedstawiał wskaźnik bakteriologiczny.  

Na stanowiskach: Tryszczyn, Smukała kształtował się na poziomie II klasy, następnie wzrósł 

do III klasy (Czyżkówko), a poniżej śluzy miejskiej uległ dalszemu pogorszeniu do poziomu 

V klasy (Most Pomorski, ujście do Wisły). 

Gwałtowny wzrost liczby bakterii coli typu kałowego zaobserwowano w wodach Brdy 

na odcinku od śluzy miejskiej, aż do ujścia do Wisły. Przez cały rok na tym odcinku rzeki 

obserwowano liczbę bakterii coli typu kałowego na poziomie IV i V klasy, co świadczy  

o intensywnym stałym dopływie zanieczyszczeń komunalnych do wód Brdy. 

W porównaniu z badaniami z 2006 r. nastąpiła pozytywna zmiana jakości wody  

na stanowiskach: Tryszczyn, Smukała i Czyżkówko z III do II klasy. W profilach Most 

Pomorski i ujście do Wisły – Jaz Czersko Polskie z IV do III klasy. Stan sanitarny wód Brdy 

poniżej śluzy miejskiej nadal jest niezadowalający. 

• Kanał Bydgoski 

W 2007 r. badania wód Kanału Bydgoskiego na terenie miasta Bydgoszczy 

prowadzono na stanowisku zlokalizowanym w odległości 0,6 km od połączenia z wodami 

Brdy. Przyczyny zanieczyszczeń wód Kanału są stałe. Pierwsze z nich to wieloletnie 

nagromadzenie osadów dennych, następnie wpływ zasolonych wód Kanału Górnonoteckiego 
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oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków Osowa 

Góra w Bydgoszczy.  

Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, aż na 20 badanych parametrów – 6  

(tj. 30%) odpowiadało V klasie jakości wód. Ponad normatywne stężenia osiągały przede 

wszystkim wskaźniki tlenowe, biogenne i zasolenie wód. Stan sanitarny mierzony liczbą 

bakterii coli wskazywał na złą klasę jakości wód. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny, wody Kanału Bydgoskiego, podobnie jak przed 

rokiem, sklasyfikowano jako wody odpowiadające V klasie. Są to wody złej jakości. 

Porównanie wyników badań wód Kanału z badaniami z lat wcześniejszych na podstawie 

wartości średniorocznych nie wykazuje znaczących zmian.  

• Rzeka Wisła 

Badania jakości wód Wisły na terenie miasta Bydgoszczy w 2007 r. były prowadzone 

w dwóch profilach: Łęgnowo 769,1 km oraz Fordon 774,9 km. Analizie poddano szeroki 

zakres obejmujący 46 wskaźników. Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że wody 

Wisły na obu stanowiskach kontrolnych odpowiadały III klasie jakości.  

O III klasie jakości zadecydowały, podobnie jak w roku ubiegłym, wskaźniki: tlenowe 

– BZT5, ChZT-Mn, biogenne – azot Kjeldahla, fosforany oraz fenole lotne i indeks 

saprobowości fitoplanktonu. Jednak 34 spośród badanych parametrów odpowiadało I i II 

klasie jakości wód, co stanowi 74% wszystkich badanych wskaźników. Stężenia metali  

i zanieczyszczeń przemysłowych w wodach Wisły mieściły się w I klasie. 

Stan sanitarny rzeki Wisły w granicach miasta odpowiadał najgorszej V klasie.  

Na stanowisku w Fordonie zauważalny jest wzrost liczby bakterii coli, spowodowany 

dopływem wód Brdy i oczyszczonych ścieków z oczyszczalni „Kapuściska”. Aż 75% 

wyników ww. wskaźników odpowiadało V, najgorszej klasie. Pozostałe 25% odpowiadało 

jedynie IV klasie.  

Porównując wyniki wartości średniorocznych wód Wisły z badaniami z 2006 r. 

odnotowano nieznaczny spadek stężeń niektórych wskaźników biogennych z III klasy do II 

klasy jakości wód. W zakresie mikrobiologicznym odnotowano nadal znaczny poziom 

zanieczyszczeń.   
Źródło: WIOŚ – Stan Środowiska Bydgoszczy w 2007 r.  

3.5.1. Opis rzeki Brdy ze względu na przewidywane wykonanie przeprawy mostowej 

 Planowany most ma być zlokalizowany w przybliżeniu w 10,200 km drogi wodnej 

Wisła-Odra w rejonie ul. Żupy, ok. 100 m poniżej nabrzeża wioślarskiego Kolejowego Klubu 
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Wioślarskiego ZNTK (obecnie Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia). 

Prowadzenie mostu będzie zrealizowane na odcinku skanalizowanym rzeki Brdy, od jej ujścia 

do Wisły (km 0,00) do połączenia z Kanałem Bydgoskim (km 14,400).  

Brda w Bydgoszczy stanowi element tzw. Bydgoskiego Węzła Wodnego, który mieści 

się w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej nad Wisłą, Brdą i Kanałem Bydgoskim, poprzez 

który następuje kontakt hydrauliczny dorzecza Wisły i Odry poprzez Noteć. „Sieć dróg 

wodnych biegnących przez Bydgoszcz łączy się z kilkoma systemami dróg wodnych Europy 

Zachodniej i Wschodniej. Specyficzne położenie wokół sieci połączeń wodnych 

koncentrujących się w Bydgoszczy, a określanych Bydgoskim Węzłem Wodnym, stanowi 

potencjał, który można wykorzystać dla wypracowania takiego wizerunku miasta oraz 

przygotowania takiego zestawu atrakcji, aby miasto mogło stać się bardziej interesujące dla 

przyszłych inwestorów, gości z zewnątrz (turystów) oraz mieszkańców. Charakterystyczny 

układ hydrograficzny, który tworzą Wisła, Brda, Kanał Bydgoski, „Stary Kanał Bydgoski”, 

struga Flis oraz Kanał Górnonotecki i zespół urządzeń wodnych, powiązany z tkanką miejską 

stanowi Bydgoski Węzeł Wodny. Dla potrzeb opracowania Bydgoski Węzeł Wodny 

podzielono (w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy) na 7 stref. Podział 

wprowadzono z uwagi na różnorodność urządzeń wodnych, zróżnicowany zakres i sposób 

wykorzystania wody, zróżnicowanie powiązań funkcjonalnych i przestrzennych z istniejącą 

tkanką miejską. (….) W obrębie Bydgoskiego Węzła Wodnego nie ma urządzeń, których stan 

techniczny stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, są to urządzenia technicznie 

sprawne. Stan techniczny, jak również estetyczny tych urządzeń, stanowiących infrastrukturę 

śródlądowych dróg wodnych, można określić jako zadawalający. Nabrzeża: betonowe 

skarpowe i półskarpowe, wykonane głównie w latach 70-tych XX wieku, są                   

w zadawalającym stanie technicznym, chociaż na niektórych odcinkach Brdy skanalizowanej, 

są nadmiernie zdegradowane. Głównym problemem jest niewielka wartość estetyczna tych 

budowli. W lepszym stanie technicznym są nabrzeża pionowe na śródmiejskim odcinku Brdy 

skanalizowanej”. 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy uchwalone 
Uchwałą Nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005r. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 (lp. 1635) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 

2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149) w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych 

lub ich części stanowiących własność publiczną, rzeka Brda stanowi śródlądową wodę 

powierzchniową, stanowiącą własność publiczną, istotną dla kształtowania zasobów wodnych 

oraz ochrony przeciwpowodziowej, w stosunku do której zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy 
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z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) prawa 

właścicielskie Skarbu Państwa należą do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Na podstawie art. 92 ust. 4 „W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym 

z gospodarką wodną, dyrektor regionalnego zarządu realizuje w imieniu Prezesa Krajowego 

Zarządu zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję 

inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym”. Przepis art. 21 ustawy 

stanowi, że „ 1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. 2. Obowiązek 

utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami 

wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli lub murów 

właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podziału kosztów 

dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego”.  

Istotnym przepisem w związku z planowanym przedsięwzięciem będzie art. 20 Prawa 

wodnego, zgodnie z którym grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, 

niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury 

transportowej, oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną, z zastrzeżeniem ust. 3, według 

którego zwalnia się z opłaty rocznej, grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie 

jednostkom samorządu terytorialnego dla potrzeb infrastruktury transportowej. Warunkiem 

oddania w użytkowanie gruntów, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez użytkownika 

pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest ono wymagane przepisami ustawy. Umowa 

użytkowania wymaga formy pisemnej. 

Opisany wyżej odcinek Brdy stanowi fragment drogi wodnej II-giej klasy, wyznaczony 

zgodnie z załącznikiem nr II l.p. 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 

roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695). Rzeka 

Wisła na odcinku od ujścia rzeki Tążyny do miejscowości Tczew (o długości 190,5 km, 

zgodnie z ww. rozporządzeniem, również posiada obecnie II klasę). Stosownie do załącznika 

nr I rozporządzenia droga wodna tej klasy ma znaczenie lokalne, winna mieć zachowany 

minimalny prześwit pod mostami o wysokości 3,0 m ponad lustro wielkiej wody żeglownej 

(WWŻ).   

Szerokość szlaku żeglownego rzeki, na poziomie dna statku o dopuszczalnej ładowności przy 

pełnym zanurzeniu, wynosi 30,00 m. Najmniejsza głębokość wody w rzece wynosi 1,8 m.    

Projektowany most na rzece Brdzie w Bydgoszczy znajdzie się w obrębie oddziaływania na  

„obwód rybacki rzeki Brdy nr 10” ustanowiony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr 

5/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 

2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56, poz. 980). Obwód 
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rybacki obejmuje wody rzeki Brdy, z wodami jej dopływów, od jazu na starym korycie Brdy 

w mieście Koronowo do jazu walcowego Czersko Polskie w Bydgoszczy i śluzy żeglugowej 

Brdyujście. 

Na podstawie tabeli odłowów ryb z wód Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                   

w Bydgoszczy w 2007 r. odławiano z Brdy  następujący asortyment ryb: karaś, leszcz, płoć, 

szczupak i węgorz. Skład gatunkowy ryb występujących w wodach jest jednak znacznie 

bogatszy, mogą tu bowiem występować takie ryby jak: amur, okoń, brzana, pstrąg potokowy, 

boleń, płoć, certa, sandacz, jaź, sum, karaś złocisty, szczupak, karaś srebrzysty, węgorz, kleń, 

tołpyga, karp, wzdręga, lin, lipień, leszcz , troć wędrowna. 

Przepływy rzeki i stany wód są uzależnione od pracy kaskady energetycznej (elektrownie 

wodne ze zbiornikami Mylof - Koronowo - Tryszczyn - Smukała). Stopień wodny elektrowni 

Smukała, będący ostatnim w kaskadzie, pracuje jako wyrównujący przepływy na dolnym 

stanowisku do wielkości dopływu do zbiornika Koronowskiego, powiększonego o dopływ 

wynikający z przyrostu zlewni na odcinku Koronowo - Smukała, wyrównywanych następnie 

za pośrednictwem jazów Farnego i Walcowego. Poniżej planowanej lokalizacji mostu na 

rzece Brdzie w km 2 + 800 znajduje się jaz Walcowy Czersko Polskie, regulujący przepływy            

i stan wody w rzece. Od tej budowli jest uzależniony stan wody i przepływy rzeki na górnym 

jej odcinku, aż do dolnego stanowiska śluzy miejskiej. 

Występujące wahania wielkości przepływów wody na Brdzie powyżej jazu walcowego 

kształtowane są głównie przez elektrownię Smukała, w ciągu doby przełykiem turbin od 45 

m3/s do 15 m3/s. Zmiany wielkości przepływu wody przez turbiny oraz poziomów wody              

w zbiorniku Smukała nie mogą być częste i nagłe, stąd obowiązuje praca elektrowni o 

wyrównanych przepływach w ciągu dnia od godziny 6 –ej do 22-ej, a w ciągu nocy od 22-ej 

do 6-ej. Przejście z przepływu dziennego na nocny i z nocnego na dzienny odbywa się  

łagodnie, ze zmiennością 5 m3/s w ciągu godziny.   

Charakterystyczne przepływy Brdy w przekroju jaz Czersko Polskie: 

Przepływy  XI-IV  V-X  rok 

   m3/s  m3/s  m3/s 

NNQ    8,67  13,69    8,67 

SNQ   14,35  18,00  14,40 

SQ   27,98  32,24  23,73 

SWQ   53,09  51,28  43,33 

NWQ   93,73  72,93  93,73 
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W przekroju wodowskazowym „Bydgoszcz”, dla rzeki Brdy, ustalono przepływ biologiczny: 

• ze względu na potrzeby miasta (ujęcie wody CZYŻKÓWKO )-  15,00 m3/s 

• ze względu na potrzeby wędkarstwa, turystyki i ochrony przyrody dla przekroju 

ujściowego Brdy - 14,30 m3/s 
( wg publikacji IMiGW Warszawa 1972 r. - przepływy nienaruszalne w profilach kontrolnych rzek Polski Mat. 
Bad. Zeszyt nr 17 )   

Na mocy pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy            

nr decyzji OŚ-II-6210/44/2000 z dnia 4 września 2000 r., Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku prowadzi piętrzenie i rozrząd wód Brdy w km 12,400 na przepławkę, 

elektrownię wodną „Kujawska” i jaz Farny w Hydrowęźle Bydgoszcz przy stanach wody             

w rzece:   

- maksymalny stan wody    36,48 m n.p.m. Kr 

- normalny  (eksploatacyjny) stan wody  35,86 m n.p.m. Kr 

- minimalny stan wody    35,39 m n.p.m. Kr 

Na mocy pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy              

nr decyzji OŚ-II-6210/45/2000 z dnia 4 września 2000 r., Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku prowadzi piętrzenie i rozrząd wód Brdy w Hydrowęźle w km 1,05 

Czersko Polskie na elektrownie wodne, przepławkę + śluzowanie oraz Jaz Walcowy przy 

stanach wody:  

 - maksymalny stan wody    32,71 m n.p.m.  Kr 

- maksymalny eksploatacyjny   32,41 m n.p.m. Kr 

- normalny ( eksploatacyjny) stan wody  32,23 m n.p.m. Kr 

- minimalny stan wody    31,83 m n.p.m. Kr 

- absolutnie minimalny stan wody   31,63 m n.p.m. Kr 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w trzeciej, jednolitej części wód rzeki Brdy. Badania 

monitoringowe jakości wód opisane w Raporcie o stanie środowiska województwa kujawsko-

pomorskiego w 2007 roku wykazały, na ujęciu komunalnym w Czyżkówku II klasę czystości. 

Na terenie Bydgoszczy, na 2 stanowiskach, notowano wzrost zanieczyszczenia do III klasy. 

Parametrami wpływającymi na klasę jakości wód rzeki na całym jej kontrolowanym odcinku 

były wskaźniki natlenienia oraz sanitarny: podwyższone nieznacznie wartości wskaźnika 

mikrobiologicznego odnotowano na stanowiskach w Rudzkim Moście i Pile – Młyn (co nie 

wpłynęło jednak na końcową klasyfikację w tych profilach). Od śluzy miejskiej, do ujścia do 

Wisły obserwowano gwałtowny wzrost ogólnej liczby bakterii coli oraz bakterii grupy coli 

typu kałowego. Na tym odcinku przez cały rok notowano stan sanitarny na poziomie IV i V 
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klasie, co świadczy o stałym dopływie zanieczyszczeń komunalnych. Również na odcinku 

miejskim w okresie letnim występował gwałtowny spadek stężenia tlenu rozpuszczonego do 

3,2 mg O2/l, powodując lokalne, niekorzystne warunki dla bytowania ryb. 

W porównaniu z badaniami z roku 2006 stężenia średnioroczne analizowanych parametrów 

fizyczno-chemicznych nie wykazały istotnych zmian. 

3.6. Klimat 

 Region bydgoski jest pod wpływem mas powietrza morskiego i kontynentalnego. 

Bydgoszcz cechuje się następującymi warunkami klimatycznymi:  

- Średnioroczna dobowa temperatura za 2007 r. wynosi +10,4oC, 

- Temperatura powietrza średnia, wieloletnia (1995-2007) max. średniodobowa +27oC, 

min. średniodobowa -8,5oC, 

- Temperatury ekstremalne w 2007 r. wynosiły średnio jednogodzinne maksymalna 

+37,6oC, minimalna -13,5oC, 

- Średnia względna wilgotność powietrza wynosi w 2007 r. 71%, 

- Obciążenie śniegiem, obciążenie charakterystyczne według PN-B-02010 wynosi QK = 

0,7 kN/m2, 

- Róża wiatrów w 2007 r.:  

 N NE E SE S SW W NW 
Udział (%) 0,93 12,14 11,21 3,68 7,57 18,68 29,1 6,58 
Prędkość 

wiatru (m/s) 2 2,5 2,7 1,7 2 3 3,2 2,2 

3.7. Walory przyrodnicze  

3.7.1. Uwarunkowania przyrodnicze - flora i fauna  
 W skład sfery biotycznej miasta wchodzą rośliny, zwierzęta, grzyby, mikroorganizmy 

oraz człowiek, którego działalność wpływa na jej strukturę i funkcjonowanie w stopniu 

znacznie większym, niż w innych układach ekologicznych. Szczególnie wyraźnie dotyczy to 

najlepiej widocznych roślin i zwierząt, które narażone są na dwojakiego rodzaju formy 

oddziaływania: bezpośrednie (np. wycinanie resztek lasów i zadrzewień, niszczenie                  

i zrywanie roślin, zabijanie zwierząt) i pośrednie, czyli zachodzące w wyniku wcześniejszego 

przekształcenia warunków abiotycznych (klimatu, gleby, warunków wodnych). Skutki presji 

urbanizacyjnej dają się zauważyć na poziomach: populacyjnym, florystycznym                  

i faunistycznym oraz biocenotycznym (fito- i zoocenotycznym). 

Skład gatunków i struktura sfery biotycznej są rezultatem jej historycznych oraz 

współczesnych przeobrażeń, zachodzących pod wpływem zmieniających się w czasie                  
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i przestrzeni form antropopresji, czyli sposobów oddziaływania człowieka na otaczające go 

środowisko przyrodnicze. Całokształt zmian szaty roślinnej i fauny określany jest terminem 

synantropizacji, a rośliny i zwierzęta zaadoptowane do tych nowych warunków nazywa się 

synantropijnymi. 

 W miarę rozrostu aglomeracji miejskich, stan flory i fauny w coraz mniejszym stopniu 

zależy od czynników naturalnych, zwiększa się natomiast rola czynników antropogenicznych. 

Większość z tych ostatnich nie zależy od położenia geograficznego miasta i wywołuje 

podobnego typu reakcje organizmów żyjących w aglomeracjach, nawet bardzo od siebie 

oddalonych. Dla charakterystyki „miasta jako układu ekologicznego” oraz podkreślenia jego 

specyfiki, te uniwersalne właściwości szaty roślinnej i fauny terenów zurbanizowanych uznać 

należy za szczególnie istotne. Badania tych zjawisk i zależności są żmudne, a aby miały 

znaczenie, powinny być prowadzone licznie i na szerokich frontach. Prowadzone regularnie 

obserwacje nad fauną terenów miejskich, mogą przyczynić się np. do wyznaczenia dynamiki 

liczebności lokalnych populacji określonych gatunków. Będą to cenne spostrzeżenia, 

ponieważ określone gatunki zwierząt, przy zrównoważonej liczebności, będą pełniły ważne 

funkcje homeostatyczne, natomiast przy nadmiernej liczebności, mogą spełniać negatywną 

rolę (wypieranie lub tępienie innych gatunków, roznoszenie chorób, degradacja gleby itp.). 

Trzeba podkreślić, że utrzymywanie się miejskich populacji zwierząt i ich potencjalne 

funkcjonowanie w tym środowisku, uzależnione jest od możliwości przystosowania do 

specyficznych warunków ekologicznych, jakie w mieście panują. W odpowiednio 

zaplanowanych aglomeracjach natomiast, mogą pojawić się siedliska zastępcze dla cennych, 

także z punktu widzenia człowieka, gatunków. 

Fauna 
Tereny miast mogą być zasiedlane przez przedstawicieli fauny czterech kategorii:  

a) zwierzęta stale bytujące w mieście, sukcesywnie zasiedlające jego nowo powstające 

tereny; 

b) zwierzęta poza miejskie, które przetrwały okres zabudowy i urządzania miasta oraz 

przystosowały się do nowych warunków środowiskowych; 

c) zwierzęta, które wnikają czynnie lub biernie do aglomeracji miejskiej ze środowisk 

przyległych; 

d) zwierzęta celowo wprowadzane na teren miast przez człowieka. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu miasto postrzegane było jako układ urbanistyczny, betonową 

pustynię ze specyficzną dla niego zabudową, siecią szlaków komunikacyjnych. Przy 

budowaniu lub rozbudowie miast liczono się tylko z dwoma czynnikami środowiska: rzeźbą 
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terenu i siecią wodną, natomiast naturalna roślinność i zwierzęta mające swoje siedliska na 

terenach objętych zabudową były zazwyczaj ignorowane i niszczone. Obecnie, miasto 

traktuje się jako układ ekologiczny, który powstaje w konkretnych warunkach przyrodniczych 

w biosferze. Układ strukturalno-funkcjonalny miasta można śmiało nazwać ekosystemem, 

ponieważ można w nim wyróżnić grupy producentów, konsumentów i reducentów, 

tworzących sieć troficzną urbicenozy. 

W związku ze specyficznym charakterem tego typu ekosystemu, miasta zasiedlane są przez 

gatunki zwierząt charakterystyczne dla ekosystemów zlokalizowanych głównie na terenach 

podmiejskich. Zwierzęta te niejednokrotnie podążają nawet do centrów aglomeracji 

miejskich, w poszukiwaniu pokarmu, kryjówek, czy miejsc do rozrodu. Natrafiając na 

odpowiednie warunki siedliskowe, rozmnażają się i tworzą lokalną populację, na stałe bytując 

na terenie blokowisk, czy w osiedlach domów jednorodzinnych. Ważnym, z ekologicznego 

punktu widzenia, jest monitorowanie struktury jakościowej i ilościowej tych zwierząt oraz 

określanie roli, jaką spełniają w „nienaturalnym” dla siebie terenie.  

 Poniżej zestawiono funkcje przykładowych gatunków zwierząt, spotykanych na 

terenie miasta Bydgoszczy. 

Kuna domowa (Martes foina) 

Regulator liczebności gryzoni (również szczurów), które w aglomeracjach miejskich nie mają 

naturalnych wrogów, natomiast znajdują odpowiednie warunki siedliskowe. 

Lis (Vulpes vulpes) 

Regulator liczebności gryzoni. Podobnie jak kuna domowa zmniejsza liczebność szczurów. 

Jeż europejski (Erinaceus europaeus) 

Reguluje liczebność licznych gatunków owadów i ślimaków, które niejednokrotnie powodują 

poważne straty wśród fitocenoz miast. 

Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) 

Zjada m.in. owady, a także jaja ptasie i pisklęta, z tego względu jest regulatorem liczebności 

uciążliwych gatunków ptaków (szpaki, gołębie). 

Sroka (Pica pica) 

Ważny gatunek homeostatyczny, żywi się owadami, ślimakami i myszami. 

Kruk (Corvus corax) 

Głównym jego pożywieniem jest padlina, z tego względu zalicza się go do czyściciela, m.in. 

ulic, na których często obserwuje się rozjechane zwierzęta (najczęściej koty, psy i jeże). Zjada 

również małe gryzonie i owady. 
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Ropucha (Bufo bufo) 

Zjada liczne owady, a także ślimaki nagie, ograniczając ich liczebność i przyczyniając się do 

utrzymania równowagi biocenotycznej. 

 Miasta są przestrzeniami sztucznie stworzonymi przez człowieka, w których ptakom 

trudno jest znaleźć dogodną dla siebie „niszę”. Wiele gatunków ptaków nie jest w stanie 

przystosować się do zmian spowodowanych urbanizacją, w wyniku czego, opuszczają one 

tereny miejskie lub gnieżdżą się w najmniej zniekształconych fragmentach miast. Do 

ograniczeń stwarzanych ptakom przez środowisko zurbanizowane należy przede wszystkim 

zaliczyć silnie przekształcone środowisko życia. Wszystko to, co było naturalne, pierwotne - 

gleba, flora i fauna - w mieście zostało mocno przekształcone, zniszczone lub zastąpione 

tworami sztucznymi. Pierwotne, naturalne lasy zamienione zostały w parki, zieleńce, 

trawniki, oddzielone od siebie zabudową i ulicami. Roślinność miejska jest ubogim źródłem 

pokarmu, ponadto nie zapewnia odpowiednich warunków do założenia gniazda, czy też 

ukrycia się. Ciągły kontakt z człowiekiem, zagrożenie ze strony ruchu samochodowego, psy, 

dzikie koty - to wszystko dodatkowo utrudnia, a czasem uniemożliwia bytowanie ptaków                      

w środowisku miejskim. Z obserwacji wynika, że ptaki wykorzystują wszelką dostępną 

przestrzeń i okoliczności, by przetrwać w sąsiedztwie człowieka. Okazuje się, że miasto może 

oferować ptakom pewne korzyści. Obecność człowieka wiąże się z obfitością sztucznego 

pożywienia – resztki pokarmu łatwo można znaleźć w śmietnikach, na podwórkach. Często 

sami ludzie celowo wykładają pokarm dla ptaków. W ten sposób „stołują się” u nas gołębie 

miejskie, wróble i sierpówki. Pozostałe gatunki w mniejszym stopniu korzystają z resztek 

pokarmu, niemniej jednak, zwłaszcza zimą, chętnie odwiedzają karmniki. Jest również grupa 

ptaków, które żywią się wyłącznie pokarmem naturalnym. Do nich przede wszystkim zaliczyć 

należy jerzyki, jaskółki oknówki, czy też rzadziej spotykane muchołówki - żywiące się 

owadami chwytanymi w powietrzu. Warunki panujące w mieście zimą są szczególnie 

korzystne dla ptaków, dla których ta pora roku jest najtrudniejszym do przetrwania okresem. 

Cieplejszy mikroklimat, obecność pokarmu i sporo miejsc wolnych od śniegu i lodu 

sprawiają, że wiele gatunków ma szansę przetrwać ten trudny czas. Brak naturalnych miejsc 

lęgowych powoduje, że ptaki korzystają z miejskiej zabudowy, która spełnia wymagania 

wielu gatunków. Dachy wysokich wieżowców często stają się miejscem zakładania gniazd 

pustułek, w otworach stropodachów gnieżdżą się jerzyki, kawki. Te ostatnie równie chętnie 

korzystają z przewodów wentylacyjnych i kominowych. Strychy, loggie i wszelkie nisze są 

bardzo często wykorzystywane przez gołębie. Zakamarki w murach zasiedlają wróble, a 

wnęki okienne stanowią miejsce gnieżdżenia się jaskółek oknówek. Z kolei przestrzenie pod 
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okapem dachu zajmują chętnie kopciuszki. Również sikorki korzystają z tworów ludzkiej 

działalności, zamieszkując nawet w rurach, wywietrznikach czy też słupkach 

ogrodzeniowych. Bardzo ważnym elementem środowiska miejskiego są parki, zwłaszcza te          

z bogatą warstwą krzewów i starymi drzewami, stanowiące prawdziwe ostoje ptaków.                

W parkach najczęstszymi mieszkańcami są ptaki gnieżdżące się w koronach drzew                  

i dziuplach. Niektóre z nich np. kos, kwiczoł, wrona czy szpak są o wiele liczniejsze, niż              

w naturalnych siedliskach. Obserwuje się również zmianę obyczajów lęgowych u ptaków 

zamieszkujących parki, np. kosy, drozdy w lesie gnieżdżące się na ogół w drzewach,                  

w mieście często zakładają gniazdo w koronach drzew lub w dziuplach. Rudzik                  

w naturalnym środowisku zakłada gniazdo tuż przy ziemi, w parkach natomiast często 

zamieszkuje budki lęgowe umieszczone na wysokości kilku metrów. Ostojami ptaków są 

również ogrody, działki, cmentarze czy też wszelkie fragmenty zieleni w mieście, zwłaszcza 

te, w których umieszczone są jakieś źródła wody (fontanny, sadzawki, oczka wodne). 

Różnorodność gatunkowa ornitofauny bytującej na terenach zurbanizowanych, w dużym 

stopniu zależy od działalności człowieka i kreowanych przez niego warunków 

przyrodniczych. Prostymi czasem zabiegami możemy pozytywnie kształtować środowisko 

miejskie, wspomagając obserwowany proces synurbanizacji, czyli adaptacji zwierząt, w tym   

i ptaków, do życia w miastach. Gawron Corvus frugilegus jest jednym z najbardziej 

widocznych i najliczniejszych ptaków w krajobrazie Bydgoszczy. Zimująca w Bydgoszczy 

populacja krzyżówek Anas platyrhynchos liczy kilka tysięcy osobników. Wrona siwa 

Corvus corone cornix - gatunek, który opanował śródmieście w ciągu ostatnich kilkunastu lat.  

Wykaz gatunków zaliczanych do polskiej awifauny, których występowanie zaobserwowano 
na terenie Bydgoszczy 

Poniżej zaprezentowano ptaki związane ze środowiskami:  

• wodnym - obserwowane na rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim oraz na różnej 

wielkości akwenach występujących na terenie miasta,  

• leśnym - obserwowane na terenie osiedli przylegających do dużych kompleksów 

leśnych i na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku,                  

z obszarami częściowo użytkowanymi rolniczo – Myślęcinek, Fordon, Łęgowo itp. 

oraz występującymi na terenie parków miejskich). 

W opisie gatunki ptaków przedstawiono w następującym układzie: przynależność do grupy 

systematycznej, nazwa polska, nazwa łacińska, status gatunku w Polsce, ochrona gatunku            

w Polsce oraz wybiórczo – (lokalizacja obserwacji lub miejsce lęgowe na terenie 

Bydgoszczy). 
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Rząd: nury (Gaviiformes)  

Rodzina: nury (Gaviidae)  

- nur rdzawoszyi Gavia stellata - przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną (wody miasta - 

Brda) 

Rząd: perkozy (Podicipediformes)  

Rodzina: perkozy (Podicipedidae)  

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus - lęgowy pod ścisłą ochroną (wody miasta, LPKiW) 

- perkoz zausznik Podiceps nigricollis - lęgowy pod ścisłą ochroną (wody miasta) 

Rząd: pełnopłetwe (Pelecaniformes)   

Rodzina: kormoranowate (Phalacrocoracidae)  

- kormoran czarny Phalacrocorax carbo - lęgowy objęty ochroną częściową, z wyjątkiem 

występującego na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane (wody miasta) 

Rząd: brodzące (Ciconiiformes)  

Rodzina: czaplowate (Ardeidae)  

- czapla siwa Ardea cinerea lęgowy objęty ochroną częściową, z wyjątkiem występującego na 

terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane (obserwowany na wodach miasta) 

Rodzina: bocianowate (Ciconiidae)  

- bocian biały Ciconia ciconia - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej 

(obserwowany tylko na obrzeżach miasta - Piaski, Brdyujście, Łęgnowo itp.) 

Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes) 

Rodzina: kaczkowate (Anatidae)  

- łabędź niemy Cygnus olor - lęgowy pod ścisłą ochroną (zimuje masowo na terenie miasta) 

- łabędź krzykliwy Cygnus cygnus przelotny i zimujący, lokalnie nielicznie lęgowy pod ścisłą 

ochroną (obserwowany na wodach miasta, LPKiW) 

- gęś zbożowa Anser fabalis - przelotny i zimujący łowny z okresem ochronnym 

(obserwowany na wodach miasta, LPKiW)  

- gęś gęgawa Anser anser - lęgowy łowny z okresem ochronnym (obserwowany na wodach 

miasta, LPKiW) 

- bernikla kanadyjska Branta canadensis - zalatuje i zimuje, sporadycznie lęgowy objęty 

ochroną częściową (obserwowany na wodach miasta, LPKiW) 

- ohar Tadorna tadorna - przelotny, lokalnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga 

ochrony czynnej (obserwowany na wodach miasta, LPKiW) 

- świstun Anas penelope - przelotny, lokalnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- krakwa Anas strepera - lęgowy pod ścisłą ochroną (Brda, LPKiW) 
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- cyraneczka Anas crecca - lęgowy łowny z okresem ochronnym (Brda, LPKiW) 

- krzyżówka Anas platyrhynchos - lęgowy łowny z okresem ochronnym (obserwowany na 

wszystkich wodach w granicach miasta) 

- rożeniec Anas acuta - przelotny, lokalnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga 

ochrony czynnej (obserwowany na wodach miasta, LPKiW) 

- cyranka Anas querquedula - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- płaskonos Anas clypeata - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- hełmiatka Netta rufina - przelotny, lokalnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną  

- głowienka Aythya ferina - lęgowy łowny z okresem ochronnym (LPKiW) 

- podgorzałka Aythya nyroca - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- czernica Aythya fuligula - lęgowy łowny z okresem ochronnym  

- ogorzałka Aythya marila - przelotny i zimujący, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną  

- edredon Somateria mollissima - przelotny i zimujący, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną  

- lodówka Clangula hyemalis - przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną (obserwowany na 

wodach miasta, LPKiW) 

- gągoł Bucephala clangula - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- nurogęś Mergus merganser - pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (obser. na 

Brdzie) 

Rząd: szponiaste (Falconiformes) 

Rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)  

- bielik Haliaeetus albicilla - lęgowy pod ścisłą ochroną (Brdyujście – tor regatowy) 

- błotniak stawowy Circus aeruginosus - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony 

czynnej  

- błotniak zbożowy Circus cyaneus - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- błotniak łąkowy Circus pygargus - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- jastrząb Accipiter gentilis - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- krogulec Accipiter nisus - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki miejskie, LPKiW) 

- myszołów Buteo buteo - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rodzina: sokołowate (Falconidae)  

- pustułka Falco tinnunculus - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (lęgowy 

w mieście - wieże kościołów, wysokie budynki, balkony itp.)  

- kobuz Falco subbuteo - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (LPKiW) 

- krogulec (Accipiter nisus) - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (parki) 
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- sokół wędrowny Falco peregrinus - przelotny, lokalnie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga 

ochrony czynnej  

Rząd: grzebiące (Galliformes)  

Rodzina: kurowate (Phasianidae)  

- bażant Phasianus colchicus - łowny z okresem ochronnym (tylko na obrzeżach miasta)  

Rząd: żurawiowe (Gruiformes) 

Rodzina: chruściele (Rallidae)  

- łyska Fulica atra - lęgowy łowny z okresem ochronnym (obserwowany na wszystkich 

wodach w granicach miasta)  

Rząd: siewkowe (Charadriiformes) 

Rodzina: siewkowate (Charadriidae)  

- sieweczka rzeczna Charadrius dubius - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- czajka Vanellus vanellus - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (LPKiW) 

Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)  

- bekas kszyk Gallinago gallinago - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- słonka Scolopax rusticola - lęgowy łowny z okresem ochronnym  

Rodzina: mewy (Laridae)  

- mewa śmieszka Larus ridibundus - lęgowy pod ścisłą ochroną (licznie zimuje na Brdzie) 

- mewa pospolita Larus canus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- mewa srebrzysta Larus argentatus - objęty ochroną częściową (licznie zimuje na Brdzie) 

- mewa siodłata Larus marinus - przelotny pod ścisłą ochroną (licznie zimuje na Brdzie) 

Rodzina: rybitwy (Sternidae)  

- rybitwa rzeczna Sterna hirundo - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- rybitwa białoczelna Sterna albifrons - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- rybitwa czarna Chlidonias niger - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

Rząd: gołębiowe (Columbiformes) 

Rodzina: gołębiowate (Columbidae)  

- gołąb miejski Columba livia - lęgowy pod ścisłą ochroną (występuje na terenie całego 

miasta) 

- siniak Columba oenas - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- grzywacz Columba palumbus - lęgowy łowny z okresem ochronnym (lęgowy na terenie 

miasta) 

- sierpówka Streptopelia decaocto - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- turkawka Streptopelia turtur A - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 
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Rząd: kukułkowe (Cuculiformes) 

Rodzina: kukułkowate (Cuculidae)  

- kukułka Cuculus canorus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rząd: sowy (Strigiformes) 

Rodzina: płomykówkowate (Tytonidae)  

- płomykówka Tyto alba - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

Rodzina: puszczykowate (Strigidae)  

- pójdźka Athene noctua - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (LPKiW)  

- puszczyk Strix aluco - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- sowa uszata Asio otus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rząd: lelkowe (Caprimulgiformes) 

Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae)  

- lelek Caprimulgus europaeus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rząd: jerzykowe (Apodiformes) 

Rodzina: jerzykowate (Apodidae)  

- jerzyk Apus apus - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

Rząd: kraskowe (Coraciiformes) 

Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)  

- zimorodek Alcedo atthis - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej 

(obserwowany i prawdopodobnie lęgowy na rzece Brdzie) 

Rodzina: dudki (Upupidae)  

- dudek Upupa epops lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (obserwowany na 

osiedlach peryferyjnych w sąsiedztwie kompleksów leśnych) 

Rząd: dzięciołowe (Piciformes) 

Rodzina: dzięciołowate (Picidae)  

- dzięcioł zielony Picus viridis - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej (parki) 

- dzięcioł czarny Dryocopus martius - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

- dzięcioł duży Dendrocopos major - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- dzięcioł średni Dendrocopos medius - lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej  

Rząd: wróblowe (Passeriformes) 

Rodzina: skowronki (Alaudidae)  

- dzierlatka Galerida cristata - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

- skowronek Alauda arvensis - lęgowy pod ścisłą ochroną (tereny rolnicze poza zabudową) 
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Rodzina: jaskółkowate (Hirundinidae)  

- jaskółka brzegówka Riparia riparia - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- jaskółka dymówka Hirundo rustica - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- jaskółka oknówka Delichon urbica - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

Rodzina: pliszkowate (Motacillidae)  

- świergotek drzewny Anthus trivialis - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- pliszka żółta Motacilla flava - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- pliszka siwa Motacilla alba - lęgowy pod ścisłą ochroną (trawniki, parki) 

Rodzina: jemiołuszkowate (Bombycillidae)  

- jemiołuszka Bombycilla garrulus - przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną  

Rodzina: pluszcze (Cinclidae)  

- pluszcz Cinclus cinclus - lokalnie lęgowy pod ścisłą ochroną  

Rodzina: strzyżyki (Troglodytidae)  

- strzyżyk Troglodytes troglodytes - lęgowy pod ścisłą ochroną  

Rodzina: drozdowate (Turdidae)  

- rudzik Erithacus rubecula - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- słowik szary Luscinia luscinia - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- słowik rdzawy Luscinia megarhynchos - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- podróżniczek Luscinia svecica - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- kopciuszek Phoenicurus ochruros - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- pleszka Phoenicurus phoenicurus - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- pokląskwa Saxicola rubetra - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- kląskawka Saxicola rubicola - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- białorzytka Oenanthe oenanthe - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- drozd obrożny Turdus torquatus - lokalnie lęgowy pod ścisłą ochroną  

- kos Turdus merula - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki miejskie, LPKiW) 

- kwiczoł Turdus pilaris - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- drozd śpiewak Turdus philomelos - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- paszkot Turdus viscivorus - lęgowy pod ścisłą ochroną  

Rodzina: pokrzewkowate (Sylviidae)  

- świerszczak Locustella naevia - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- strumieniówka Locustella fluviatilis - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- trzciniak Acrocephalus arundinaceus - lęgowy pod ścisłą ochroną  
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- zaganiacz Hippolais icterina - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- piegża Sylvia curruca - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- cierniówka Sylvia communis - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- gajówka Sylvia borin - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- kapturka Sylvia atricapilla - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- pierwiosnek Phylloscopus collybita - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- piecuszek Phylloscopus trochilus - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- mysikrólik Regulus regulus - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki miejskie, LPKiW) 

- zniczek Regulus ignicapillus - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki miejskie, LPKiW) 

Rodzina: muchołówki (Muscicapidae)  

- muchołówka szara Muscicapa striata - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- muchołówka mała Ficedula parva - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca - lęgowy pod ścisłą ochroną  

Rodzina: raniuszki (Aegithalidae)  

- raniuszek Aegithalos caudatus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rodzina: sikory (Paridae)  

- sikora uboga Poecile palustris - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- czarnogłówka Poecile montanus - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- czubatka Lophophanes cristatus - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

- sosnówka Periparus ater - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- modraszka Cyanistes caeruleus - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- bogatka Parus major - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

Rodzina: kowalikowate (Sittidae)  

- kowalik Sitta europaea - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki miejskie) 

Rodzina: pełzaczowate (Certhidae)  

- pełzacz leśny Certhia familiaris - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

- pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla - lęgowy pod ścisłą ochroną (parki, LPKiW) 

Rodzina: wilgi (Oriolidae)  

- wilga Oriolus oriolus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rodzina: dzierzbowate (Laniidae)  

- gąsiorek Lanius collurio - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rodzina: krukowate (Corvidae)  

- sójka Garrulus glandarius - lęgowy pod ścisłą ochroną (na osiedlach w sąsiedztwie lasów) 

- sroka Pica pica - lęgowy objęty ochroną częściową (na terenie całego miasta) 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 124 

- orzechówka Nucifraga caryocatactes - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- kawka Corvus monedula - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

- gawron Corvus frugilegus - lęgowy objęty ochroną częściową (na terenie całego miasta) 

- wrona Corvus cornix - lęgowy objęty ochroną częściową (na terenie całego miasta) 

- kruk Corvus corax - lęgowy objęty ochroną częściową (obrzeża miasta, LPKiW) 

Rodzina: szpakowate (Sturnidae)  

- szpak Sturnus vulgaris - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

Rodzina: wróble (Passeridae)  

- wróbel domowy Passer domesticus - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

- mazurek Passer montanus - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rodzina: łuszczaki (Fringillidae)  

- zięba Fringilla coelebs - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- kulczyk Serinus serinus - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- dzwoniec Carduelis chloris - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- szczygieł Carduelis carduelis - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- czyż Carduelis spinus - lęgowy pod ścisłą ochroną  

- makolągwa Carduelis cannabina -lęgowy pod ścisłą ochroną  

- krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

- dziwonia Carpodacus erythrinus -lęgowy pod ścisłą ochroną  

- gil Pyrrhula pyrrhula - lęgowy pod ścisłą ochroną (na przelotach widziany w wielu 

miejscach) 

- grubodziób Coccothraustes coccothraustes - lęgowy pod ścisłą ochroną (LPKiW) 

Rodzina: trznadlowate (Emberizidae)  

- trznadel Emberiza citrinella - lęgowy pod ścisłą ochroną (na terenie całego miasta) 

 Wśród około 30 gatunków ssaków w faunie Bydgoszczy, wiewiórka jest np. jedynym 

zauważalnym dla mieszkańców miasta. Natomiast istnieje bardzo duża gama gatunków 

zupełnie nie zauważalnych zwierząt, takich jak: 

• Ślimaki lądowe Gastropoda (terrestra), 

• Dżdżownice Lumbricidae, 

• Pająki Aranei, 

• Chrząszcze biegaczowate Carabidae, 

• Biedronki Coccinellidae, 

• Muchówki, grupa Diptera, Tabanomorpha, 

• Mrówki Formicidae, 
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• Osy Vespidae, 

• Piewiki Auchenorryncha, 

• Ćmy z rodziny Noctuidae, 

• Komary Culicidae, 

• Skoczogonki Collembola. 

 Skład gatunkowy ryb występujących w wodach Brdy jest bogaty, mogą tu bowiem 

występować takie ryby jak: amur, okoń, brzana, pstrąg potokowy, boleń, płoć, certa, sandacz, 

jaź, sum, karaś złocisty, szczupak, karaś srebrzysty, węgorz, kleń, tołpyga, karp, wzdręga, lin, 

lipień, leszcz, troć wędrowna. 

Flora 
 Zieleń wysoka na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest głównie                  

w zachodniej części, w pobliżu budynków przy Alei Ossolińskich, przy budynkach 

Uniwersytetu (kasztanowiec, lipa, klon, brzoza, dąb, sosna, topola, magnolia pośrednia, 

żywotnik) oraz po przeciwnej stronie rzeki Brdy (topola, wierzba, olsza). Stan zadrzewienia 

oraz wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia w związku z projektowaną 

inwestycją, przedstawiono w punkcie 2.1.1. niniejszego raportu. 

 W części południowej przebieg projektowanej drogi poprowadzony jest przez skarpę 

pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, a następnie wprowadzony jest w istniejące 

skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego. Z uwagi na dużą różnicę wysokości pomiędzy dolnym, 

a górnym tarasem miasta, która wynosi ok. 30 m, konieczna będzie budowa dużej części trasy 

na obiektach inżynierskich - murach, estakadach i moście. Wybrano przebieg najmniej 

kolidujący z istniejącym na skarpie starodrzewiem.  

Starodrzew – jedna z ostatnich faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewa powyżej 100 

lat. Faza ta charakteryzuje się obumieraniem pojedynczych drzew oraz tym, że w lukach 

drzewostanu pojawia się obfity nalot. To drzewostan stary, który przekroczył już najlepszy 

wiek do odnowienia i użytkowania. W fazie tej, drzewostan traci stopniowo zdolność 

przyrostu i zaczyna przejawiać oznaki starzenia się. Drzewostan, który osiągnął naturalny 

kres życia – wykazuje osłabienie funkcji życiowych, utratę zdolności wytwarzania masy 

drzewnej i reprodukcji; w nomenklaturze leśnej urządzaniu lasu – drzewostan przeszłorębny, 

którego wiek przekroczył wiek rębności.  

Dla przeprowadzenia drogi przez skarpę pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej wybrano 

odcinek leżący w nieco zagłębionym jarze skarpy, powstałym prawdopodobnie w wyniku 

wcześniej nie zrealizowanych zamierzeń. Jar ten porośnięty jest drzewostanem, który trudno 

zakwalifikować do starodrzewu, ponieważ wyrósł już po fakcie wcześniejszej ingerencji             
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w skarpę (przebiegają instalacje, prawdopodobnie wodociągowe). Wiek drzew nie przekracza 

40 - 50 lat poza jednym egzemplarzem dębu szypułkowego, który z pewnością jest w wieku 

ponad 100 lat oraz klonem pospolitym w wieku około 80-90 lat. Natomiast w miejscu tym 

występuje bardzo duża ilość nalotu, przede wszystkim klonowego, starsze (40 lat) okazy 

klonów pospolitych, robinii akacjowej, jesionów, głogów, klonów jesionolistnych, jaworów, 

topoli sp. topoli osiki i innych, na górze natomiast – jarząbów, brzóz, wierzb oraz kilku drzew 

owocowych i różnych gatunków krzewów (berberys, bez czarny, dereń, głogi, ligustr, 

forsycja, tawuły). Drzewostan ten tworzy bliżej nieokreślony zespół roślinny, powstały                  

w sposób chaotyczny w wyniku samosiewów powstałych z nasion drzew starszych.  

Obwody gatunków rodzimych drzew stanowiące orientacyjne dolne granice dla drzew 
pomnikowych:  
(wg Instrukcji o urządzaniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody wydanej 
przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego)  
1/ czeremcha zwyczajna - 94 cm  
2/ jabłoń - 94 cm  
3/ jarzębina - 157 cm  
4/ grab pospolity - 188 cm  
5/ brzoza brodawkowata - 219 cm  
6/ brzoza omszona - 219 cm  
7/ klon jawor - 219 cm  
8/ klon pospolity - 219 cm  
9/ topola osika - 219 cm  
10/ wiąz pospolity - 219 cm  
11/ jesion wyniosły - 251 cm  
12/ buk pospolity - 314 cm  
13/ jodła - 314 cm  
14/ lipa drobnolistna - 314 cm  
15/ lipa szerokolistna - 314 cm  
16/ modrzew europejski - 314 cm  
17/ sosna pospolita - 314 cm  
18/ świerk pospolity - 314 cm  
19/ dąb szypułkowy - 376 cm  
20/ topola czarna i biała - 376 cm  
21/ wierzba biała i krucha - 376 cm 

Podsumowanie: 

 W pasie powierzchni przypisanej projektowanemu odcinkowi drogi, nie występują 

chronione gatunki roślin. Natomiast w obrębie innej części skarpy, stanowiącej fragment 

pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, położonej poza terenem projektowanej drogi, 

stwierdzono występowanie gatunków chronionych. Projektowana inwestycja nie naruszy 

stanowisk roślin chronionych. Podczas kolejnych lustracji terenowych nie stwierdzono miejsc 

lęgowych zwierząt. Zaobserwowano, żerujące na dużej polanie w sąsiedztwie Cmentarza 
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Wojennego, krukowate – wrona, gawron i kawka oraz kosa, a w koronach drzew dwa gatunki 

sikor. Warunki siedliskowe się pogorszą, zmniejszy się bowiem powierzchnia umożliwiająca 

żerowanie i ukrywanie się wielu drobnych zwierząt i ptaków o powierzchnię skarpy 

przeznaczonej pod drogę. 

3.7.1.1. Monitoring różnorodności flory i fauny miasta  

Monitorowanie stanu różnorodności flory i fauny miast jest bardzo ważnym aspektem jego 

zrównoważonego funkcjonowania. 

Warunki życia w mieście dla człowieka oraz flory i fauny 

 Elementy infrastruktury miasta powodują powstawanie bardzo znacznych odkształceń 

w strukturze i zasadach funkcjonowania ekosystemów na jego terenie. Odkształcenia te są 

głównie wynikiem zmiany warunków klimatycznych (ze względu na potężne powierzchnie 

betonu i cegły tworzą się uciążliwe dla człowieka tzw. „wyspy ciepła”), znacznego 

zanieczyszczenia atmosfery, gleby i zbiorników wodnych. Gleby aglomeracji miejskich 

charakteryzują duże zmiany właściwości fizyczno-chemicznych, na skutek oddziaływania 

pyłów komunalnych i przemysłowych. Zmiany te sprowadzają się głównie do znacznej 

alkalizacji wierzchnich warstw gleby lub całych profilów glebowych, rozszerzenia stosunku 

zawartości węgla do azotu (C:N), kumulacji metali ciężkich, zwłaszcza cynku, ołowiu                  

i miedzi oraz dużej zawartości bitumin, wskazującej na domieszkę smoły lub asfaltu z jezdni. 

Znaczne nagromadzenie metali ciężkich występuje zwłaszcza przy arteriach 

komunikacyjnych i na obrzeżach pasów przyległych do ruchliwych ulic. Stężenie tych metali 

w glebach aglomeracji miejskich jest zwykle kilkakrotnie większe niż w glebach uprawnych. 

W tym nieprzyjaznym w gruncie rzeczy dla człowieka miejscu, szczególną (łagodzącą 

problemy) rolę odgrywają organizmy pierwszego poziomu troficznego - autotrofy. Nie do 

przecenienia jest tu rola drzew, ponieważ: 

a) istotnie ograniczają zawartość CO2 w powietrzu, absorbują trujące gazy, oczyszczają 

powietrze z pyłów, zawierających znaczną ilość metali ciężkich, a nawet 

zanieczyszczeń radioaktywnych; 

b) łagodzą skutki wysp ciepła, regulują temperaturę poprzez ocienianie zabudowań                

i izolację od wiatrów;  

c) tworzą mikroklimat o korzystnej wilgotności.  

Obecność drzew pozwala także na oszczędności. Wykazano, że transpiracja jednego dużego 

drzewa daje efekt chłodzący, który można przyrównać do wydajności pięciu przeciętnej 

wielkości klimatyzatorów pracujących około 20 godzin na dobę. Wykazano także 
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wiatrochronny wpływ drzew, które przez osłanianie, mogą zmniejszyć zużycie opału                    

w otaczających domach o 10-25%. Drzewa ograniczają także rozprzestrzenianie się hałasu, są 

też, ze względu na swój pokrój, elementem architektonicznym współgrającym z każdą 

budowlą. Są też siedliskiem wielu gatunków i sprzyjają bioróżnorodności w mieście. 

Obecność starych drzew w otoczeniu budynków mieszkalnych powoduje także wzrost 

wartości tych terenów. Drzewa mogą też „przejąć” część zadań infrastruktury technicznej, 

wpływając na odnawianie zasobów wody gruntowej i zmniejszanie niebezpieczeństwa 

powodzi. Nie można pominąć także faktu, że drzewa zaspokajają estetyczne, psychologiczne, 

a nawet duchowe potrzeby człowieka. 

Zrównoważony rozwój miast powinien, przebiegać w taki sposób, aby nie tylko zachować            

w stanie nienaruszonym istniejące tereny zielone, ale na każdym skrawku wolnej przestrzeni, 

tworzyć dodatkowe. Wspomniane obszary, właściwie pielęgnowane i rozwijane, mogą ciągle, 

z dobrym skutkiem, uzupełniać system sieci ekologicznych, oraz zapewniać ludziom kontakt 

z przyrodą. 

Miasta rozrastają się w związku ze wzrostem liczby mieszkańców, co stale potęguje 

degradację środowiska miejskiego. Tereny zieleni spełniają dobroczynną rolę tylko wtedy, 

gdy zajmują odpowiednio dużą przestrzeń i są prawidłowo rozmieszczone, zgodnie                       

z wymaganiami życiowymi ich głównych składników. Tymczasem, działalność inwestycyjna 

jest czynnikiem zauważanym przez mieszkańców miasta jako niekorzystny dopiero, gdy 

niszczone są najstarsze formy zieleni miejskiej, czyli parki i ogrody. W mniejszych 

miejscowościach, jeśli ten problem nie jest jeszcze zauważalny, to w miarę ich przyszłego 

rozwoju przy obecnych zasadach, zacznie się uwidaczniać. Dlatego, wydaje się bardzo 

ważnym generowanie szerokiego zainteresowania społecznego, opartego o gruntowną 

edukację. W odniesieniu do zieleni miejskiej, aktywną akceptację powinna zyskać zasada, że 

ważnym etapem tworzenia zrównoważonego systemu zieleni miejskiej, powinna być po 

pierwsze dokładna inwentaryzacja istniejących zasobów zieleni, a następnie ich regularny 

monitoring, podczas którego można będzie stwierdzać stan starych cennych przyrodniczo 

zasobów flory i fauny, a także obejmować ochroną prawną, nowe. 

3.7.2. Obszary podlegające prawnej ochronie 
 Bydgoszcz, ze względu na udział procentowy obszarów prawnie chronionych na 

terenie miasta (34,9%), zajmuje 4 pozycję wśród 40 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Administracyjne granice Bydgoszczy obejmują fragmenty jednego parku krajobrazowego                

i trzech obszarów chronionego krajobrazu. Inną formą ochrony przyrody jest założony                  
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w Bydgoszczy użytek ekologiczny. Na terenie miasta znajdują się także 103 pomniki 

przyrody. Ponadto na terenie miasta lub w jego otoczeniu znajdują się cztery kompleksy 

leśne. 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Bydgoszczy. Zarówno na 

terenie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary podlegające 

szczególnej ochronie. Poniżej przedstawiono położone najbliżej terenu inwestycji, obszary             

i obiekty, objęte ochroną prawną z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. Nr 880 ze zm.). 

 Na terenie Bydgoszczy częściowo (3,9% ogólnej powierzchni) położony jest obszar 

Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisły (PLB040003). Obszar ten znajduje się w odległości           

ok. 6,5 km od planowanej inwestycji. 

Stanowi on ostoję ptaków o randze europejskiej, o której decydują gniazdujące tu rybitwy: 

rzeczne, białoczelne i czarne oraz derkacze i zimorodki. Teren ten stanowi również bardzo 

ważną ostoję dla ptaków migrujących i zimujących (zimowisko m.in. gągoła i bielika). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje część Doliny Wisły o powierzchni 34 909,2 ha 

na odcinku pomiędzy Włocławkiem a Przegaliną w pobliżu Gdańska. Wisła w granicach tego 

obszaru na swojej drodze napotyka na kilka dużych miast, tj.: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz          

i Tczew. W Dolinie Dolnej Wisły zachowały się niewielkie fragmenty ekosystemów 

typowych dla dolin dużych rzek środkowoeuropejskich: podmokłe lasy nadrzeczne, łąki 

zalewane wiosennym przyborem wód, starorzecza, dynamicznie zmieniające się brzegi rzeki  

i piaszczyste wyspy w jej nurcie. Występuje tu bogata flora roślin naczyniowych z licznymi 

gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi. Istnieje wiele zróżnicowanych zbiorowisk 

roślinnych, w tym różne typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne. Najbardziej 

znane i chronione gatunki stepowe występujące na tym terenie to: ostnica Jana, wężymord 

stepowy, zawilec wielkokwiatowy czy sasanka otwarta. Odcięte od nurtu starorzecza cechują 

się bogactwem roślin wodnych oraz szuwarowych. Na wodach tego terenu rośnie grzybień 

biały, grążel żółty, a na brzegach żabieniec trawolistny. Występują tu trzy cenne dla Europy 

gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: sasanka otwarta, leniec 

bezpodkwiatowy i starodub łąkowy. Ponadto chronione są m.in.: zawilec wielkokwiatowy, 

wiśnia karłowata, storczyki: kukułka krwista, plamista i szerokolistna, goździki: piaskowy, 

kosmaty, kropkowany i pyszny, naparstnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, liliia 

złotogłów, nerecznica grzebieniasta, paprotka zwyczajna i skrzyp olbrzymi.  

Gniazduje tu ok. 180 gatunków ptaków, a co najmniej 44 gatunki wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej. Z ważniejszych można wymienić: kraskę, orła bielika, ohara, rybitwę 
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białoczelną i rzeczną, zimorodka, ostrygojada, bielaczka, ortolana, bataliona, zielonkę, 

szablodzioba, błotniaka łąkowego, zbożowego i stawowego, kanię czarną i rudą, 

trzmielojada, rybołowa, łabędzia czarnodziobego, dzięcioła średniego i czarnego, rybitwę 

białoczelną, białowąsą i czarną, bociana czarnego, bąka, czy czaplę białą. Obszar ostoi jest 

szczególnie ważny dla ptaków wędrownych. Podczas wiosennych wylewów tworzą się 

wyjątkowo korzystne warunki żerowiskowe dla wędrujących siewkowców oraz kaczek, gęsi          

i traczy. W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w bardzo dużych koncentracjach 

(do 50 000 osobników). Pasy nadrzecznych zarośli stwarzają bardzo dogodne warunki dla 

jesiennej wędrówki ptaków wróblowych, zwłaszcza pokrzewkowatych (pokrzewek                        

i piecuszka). Bogata jest fauna innych zwierząt kręgowych, zamieszkują tu niemal wszystkie 

gatunki typowe dla niżu polskiego. Z rzadszych występują: nocek duży, bóbr europejski, 

wydra i wilk. 

Występują następujące formy ochrony przyrody:  

rezerwaty: Las Mątawski (231,78 ha), Łęgi na Ostrowiu Panieńskim (34,4 ha), Wielka Kępa 

(Ostromecka) (27,8 ha), Wiosło Małe (21,9 ha), Kępa Bazarowa (32,4 ha), Rzeka Drwęca 

(543,47 ha), projektuje się utworzenie jeszcze czterech następnych rezerwatów; 

parki krajobrazowe: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 

(55643 ha) - zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km od planowanej inwestycji. Powołany 

został na mocy Zarządzenia Nr 144/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2003 roku.             

W skład Zespołu Parków wchodzą dwa istniejące wcześniej Parki Krajobrazowe: Chełmiński 

i Nadwiślański. Teren parku położony jest w granicach województwa na terenie 16 gmin: 

Nowe, Warlubie, Dragacz, Jeżewo, Świecie, Pruszcz Pomorski, Dobrcz, Osielsko, 

Bydgoszcz, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Kijewo Królewskie, Chełmno miasto, Chełmno 

gmina, Stolno, Grudziądz. Powierzchnia Zespołu Parków wynosi 55 tys. ha. Zajmuje on 9% 

obszaru miasta Bydgoszczy - głównie północną skarpę pradoliny od Myślęcinka po Fordon. 

Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły po obydwu jej stronach, od 

Ostromecka na południu, po granicę województwa na północy. W okresie do 2010 r. czynione 

będą starania o powiększenie parku m.in. na terenach gmin graniczących z Bydgoszczą: 

Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz i Osielsko oraz objęcie Pradoliny Noteci strefą chronionego 

krajobrazu. W środowisku przyrodniczym Zespołu Parków można wyróżnić trzy podstawowe 

typy krajobrazu naturalnego: dno doliny, strefę zboczową i wysoczyznę morenową. Teren ten 

charakteryzuje się bogactwem roślinności, siedlisk, fauny (zwłaszcza ptaków). Do 

charakterystycznych utworów Doliny należą: piaszczyste wyspy, ławice piasku - nietrwałe, 

ale ważne ze względu na miejsce gniazdowania wielu ptaków; lasy łęgowe - europejski 
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odpowiednik tropikalnych lasów deszczowych, charakteryzujących się najbardziej złożoną 

strukturą przestrzenną wśród lasów naszego kontynentu, które stanowią miejsce lęgu dla 

większości gatunków; wały przeciwpowodziowe; tereny zalewowe, pełne jezior i starorzeczy; 

wydmy usypane przez wiatr na dnie doliny, porośnięte lasami sosnowymi, strefa zboczowa o 

nachyleniu do 50 stopni i deniwelacjach 60-70 m, porośnięta grądem zboczowym (dąb, lipa, 

grab, klon), występują brywy, osuwiska oraz źródła i wysięki wód podziemnych, na zboczach 

zachodnich i południowych rosną stepowe murawy kserotermiczne; wysoczyzna morenowa, 

urozmaicona oczkami wodnymi.  

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 67 gatunków roślin objętych całkowitą ochroną 

oraz 14 gatunków objętych ochroną częściową. Większość roślin chronionych – to 

jednocześnie gatunki zagrożone wyginięciem, zamieszczone w „Czerwonych Księgach”. 

Spośród występujących na terenie Zespołu Parków zwierząt ochronie podlegają: 4 gatunki 

ryb, wszystkie gatunki płazów i gadów, 112 gatunków ptaków. Przedstawicielami ssaków są 

m.in.: jeż wschodni, kret, wiewiórka, bóbr, wydra, łasica oraz wszystkie występujące tu 

gatunki nietoperzy. 

Na terenie Zespołu Parków znajduje się 14 rezerwatów przyrody (Jezioro Fletnowskie, 

Grabowiec, Góra Św. Wawrzyńca, Las Mariański, Linje, Łęgi na Ostrowiu Panieńskim, 

Ostnicowe Parowy Gruczna, Ostrów Panieński, Płutowo, Reptowo, Śnieżynka, Wiosło Duże, 

Wielka Kępa Ostromecka i Zbocza Płutowskie), występuje wiele rzadkich gatunków roślin          

i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków 

zagrożonych. W granicach Parku znajduje się 97 pomników przyrody ożywionej (pojedyncze 

drzewa i ich zgrupowania) oraz 4 obiekty przyrody nieożywionej (jaskinię „Bajka”, głaz 

narzutowy, źródło „Św. Rocha” i dwa źródła „Oczy Jarużyna”), które wzbogacone są przez 

cenne obiekty historyczne Chełmna, Świecia i Nowego. 

obszary chronionego krajobrazu: Białej Góry (3841,0 ha), Doliny Kwidzyńskiej (1977 ha), 

Gniewski (2336 ha), Nadwiślański, Ujścia Nogatu, Środkowożuławski (2870 ha), Doliny 

Drwęcy, Doliny Osy i Gardęgi, Na południe od Torunia, Nizina Ciechocińska, Rzeki 

Szkarpawy, Żuław Gdańskich, Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Wydm śródlądowych na 

południe od Torunia; 

użytki ekologiczne: Mopkowy Most (0,2 ha), Parowa (4,0 ha). 

 Ponadto na terenie Bydgoszczy znajduje się znikoma część (51 ha) Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków - Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (PLB300001), który 

leży w odległości ok. 10 km od planowanej inwestycji.  
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Szeroka Dolina Środkowej Noteci, wraz z żeglownym Kanałem Bydgoskim łączącym 

dorzecza Odry i Wisły to cenna ptasia ostoja o randze europejskiej. Obejmuje obszar o 

powierzchni 32408,6 ha. Od strony północnej granicę wyznacza Pojezierze Krajeńskie, a od 

południa porośnięty lasem Taras Szamociński. W części wschodniej ostoi położony jest  

Kanał Bydgoski, który łączy dorzecza Odry i Wisły. Poza żeglugą jego dodatkowym 

zadaniem jest również odwadnianie pobliskich terenów. W części zachodniej ostoi płynie 

rzeka Noteć. Dominującym typem środowiska w Dolinie Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego są łąki i pastwiska zajmujące 86% całej powierzchni. Pozostałe siedliska to: 

wody, tereny rolnicze i lasy zajmują zaledwie kilka procent terenu.  

O składzie gatunkowym występujących w ostoi ptaków, które stanowią najcenniejszy skarb 

doliny, decydują dominujące w niej środowiska łąkowe. Można tu spotkać zarówno pospolite 

gatunki kaczek - cyranki, jak i regularnie lęgowe, kolorowe płaskonosy i jedną z najrzadszych 

kaczek - różeńca. Zespół ptaków siewkowatych reprezentują krwawodzioby, czajki i rycyki          

z kulikiem wielkim na czele. Spośród ptaków drapieżnych na szczególną uwagę zasługują 

bielik, kania czarna i ruda oraz orlik krzykliwy. Ptaki śpiewające spotkać można w bardziej 

zarośniętych fragmentach doliny i są to np.: strumieniówka, podróżniczek, świerszczak, słowik 

szary i soczyście wybarwiona dziwonia. Z większych przedstawicieli ptaków należy 

wymienić żurawia i dostojnego łabędzia niemego. Z ptaków wymienionych w załączniku do 

Dyrektywy Ptasiej spotkać tu można następujące gatunki: gąsiorek, podróżniczek, zimorodek, 

rybitwa czarna, derkacz, zielonka, żuraw, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, kania czarna, 

kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, łabędź czarnodzioby, bocian biały, bąk i bączek. 

Na terenie ostoi istnieją rezerwaty przyrody: Borek, Kruszyn, Łąki Ślesińskie i Obszary 

Chronionego Krajobrazu: Dolina Noteci i Nadnotecki. 

 W okolicy zlokalizowany jest również potencjalny obszar sieci Natura 2000 - Solecka 

Dolina Wisły (kod PLH 040003), oddalony od miejsca inwestycji  

o około 8,0 km. Obszar obejmuje odcinek Doliny Dolnej Wisły o długości 49 km wraz                 

z terenami zalewowymi. Położony jest pomiędzy Solcem Kujawskim a Świeciem. Jego 

granicę częściowo wyznacza wał przeciwpowodziowy, a częściowo skarpa Doliny Wisły. 

Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony mozaiki siedlisk nadrzecznych, 

charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej, oraz związanej z nią fauny.  

Obszar ten położony jest w większości na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych 

Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (55 643 ha; 1999) z rezerwatami przyrody: Łęgi na 

Ostrowiu Panieńskim (34,42 ha; 1998), Ostrów Panieński (14,4 ha; 1956), Wielka Kępa 
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Ostromecka (27,8 ha; 1953), Las Mariański (28,48 ha; 1958). Fragment na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły (18 818,3 ha; 1992). 

Projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody Mała Kępa Ostromecka (116,36 ha). 

Na obszarze tym wyróżniono 9 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 

zajmujących łącznie ponad 5% obszaru. Zanotowano też obecność: 3 gatunków ssaków,        

1 gatunku płaza, 6 gatunków ryb i 2 gatunki owadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 

(łosoś atlantycki jest gatunkiem reintrodukowanym) - łącznie z 3 gatunkami roślin, 

stwierdzono tu 15 gatunków z tego załącznika. Obszar jest fragmentem ostoi ptasiej o 

znaczeniu zarówno dla ptaków lęgowych jak i migrujących. Występuje tu 36 gatunków 

ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, Obszar obejmuje część ekologicznego korytarza 

Wisły, który został identyfikowany jako teren priorytetowy dla ochrony w sieciach ECONET  

i IBA, ważnego dla migracji wielu gatunków. 

Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I 

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, zalewane rnuliste brzegi rzek, 

murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 

storczyków), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne                 

i okrajkowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, bory i lasy bagienne, łęgowe 

lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, świetlista dąbrowa subkontynentalna. 

GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione            
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG  

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG np.: Podiceps auritus, 

Egretta garzetta., Egretta alba, Ciconia ciconia, Cygnus cygnus, Mergus alba krus, Pernis 

apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Circus 

cyaneus, Recunirostra avosetta, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Larus minutus, Sterna 

caspia, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Chlidonias niger, Alcedo atthis, Dryocopus martius, 

Luscinia svecica, Sylvia nisoria.  

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku ł Dyrektywy Rady 

79/409/EWG: Tadorna tadorna, Bucephala clangula,  Mergus merganser 

SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG:  Barbastella barbastellus, 

Castorfiber, Lutra lutra 

 PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG:  Bombina 

bombina 

 RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Lampetra fluviatilis, Salmo 

salar, Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus,  amarus, Cobitis taenia. 
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BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Lycaena dispar, 

Osmoderma eremita. 

ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Thesium ebracteatum, 

Pulsatilla patens, Angelica palustris. 

oraz inne ważne gatunki roślin, np.: Alisma gramineum, Allium scorodoprasum, Carex 

arenaria, Carlina acaulis, Centaurium erythraea, Cephalanthera rubra, Chimaphila umbellata, 

Cnidium dubium, Digitalis grandiflora, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Galium 

odoratum, Hepatica nobilis, Hierochloe austrafis, Jovibarba sobolifera, Lathyrus palustris, 

Lathyrus pisiformis, Najas minor, Ononis spinosa, Orchis militaris, Primula veris, Ribes 

nigrum, Salvinia natans,  Viola elatior. 

 Bydgoszcz ze wszystkich stron otoczona jest obszarami chronionego krajobrazu, co 

świadczy o wysokich walorach środowiska naturalnego, atrakcyjności krajobrazowej                     

i przyrodniczej. Pod względem administracyjnym, w Bydgoszczy zlokalizowane są 3 obszary 

chronionego krajobrazu, a w okolicy wytyczono 5 innych: 

Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta Bydgoszczy - zlokalizowany w odległości ok. 2,0 

km od planowanej inwestycji. 

Obszar, utworzony w 1991 roku, obejmuje zbocza z wąwozami wysoczyzny morenowej od 

Fordonu przez Myślęcinek do doliny Brdy o powierzchni 2640,0 ha. Utworzony został ze 

względu na duże walory estetyczne, krajobrazowe i przyrodnicze, obejmujące między innymi 

skupienie reliktów roślin stepowych i muraw kserotermicznych, tworzone przez rośliny zielne 

typowe dla stanowisk stepowych, żyznych, o dużym nasłonecznieniu. Pełni rolę korytarza 

ekologicznego, umożliwiającego poza miastem, migrację roślinom, zwierzętom i grzybom, 

służąc wymianie i zachowaniu puli genowej poszczególnych gatunków oraz stanowiąc 

jednocześnie łącznik pomiędzy różnym formami przestrzennej ochrony przyrody, m. in. 

parkami krajobrazowymi, w tym przypadku również pomiędzy dolinami rzecznymi Wisły           

i Brdy. Obszar ten położony jest na pograniczu Bydgoszczy i gminy Osielsko.  

Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - zlokalizowany w odległości ok. 2,5 km od 

planowanej inwestycji. 

Obszar, utworzony w 1991 roku, obejmuje tereny leśne o powierzchni 28100,0 ha (część 

wschodnia 3500 ha i zachodnia 24600 ha). Położony jest w zachodniej części regionu 

zwanego Puszczą Bydgoską, którego teren pokrywają zwarte kompleksy borów świeżych 

Puszczy Bydgoskiej (z dominującą sosną) oraz jedne z największych w Polsce pola 

wydmowe. Urozmaiceniem krajobrazu są liczne topole, z których wiele ustanowiono 
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pomnikami przyrody. Pełni rolę korytarza ekologicznego, umożliwiającego migrację 

roślinom, zwierzętom i grzybom, służąc wymianie i zachowaniu puli genowej 

poszczególnych gatunków oraz stanowiąc jednocześnie łącznik pomiędzy różnym formami 

przestrzennej ochrony przyrody, m. in. parkami krajobrazowymi, w tym przypadku również 

pomiędzy dolinami rzecznymi Wisły i Noteci. Obszar ten położony jest na trenie 3 gmin - 

obejmuje znaczną część gminy Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski.  

Zalewu Koronowskiego - zlokalizowany w odległości ok. 5,5 km od planowanej inwestycji.  

Utworzony został w 1991 roku, obejmuje tereny leśne położone w dolinie rzeki Brdy wraz            

z sąsiadującym Zalewem Koronowskim o powierzchni 28687,0 ha, w południowej części 

regionu Bory Tucholskie. Jest terenem o wartościowych cechach przyrodniczych                  

i krajobrazowych. Charakteryzuje się dużą ilość obszarów bagiennych i podmokłych 

przylegających do Zalewu Koronowskiego, gdzie znajdują się miejsca żerowania i lęgów 

ptaków wodnych i błotnych. Pełni rolę terenu przeznaczonego dla rozwoju rekreacji                  

i turystyki, służącego poprawianiu zdrowia społeczeństwa oraz korytarza ekologicznego, 

umożliwiającego migrację roślinom, zwierzętom i grzybom, służący również wymianie                

i zachowaniu puli genowej poszczególnych gatunków. Stanowi jednocześnie łącznik 

pomiędzy różnym formami przestrzennej ochrony przyrody, m. in. parkami krajobrazowymi. 

Obszar ten położony jest na trenie 5 gmin, w tym częściowo na terenie Bydgoszczy. 

 W dalszej odległości, miasto otaczają następujące OChK: 

Strefy Krawędziowej Doliny Wisły - zlokalizowany w odległości ok. 9 km od planowanej 

inwestycji. Utworzony w 1991 roku, obejmuje tereny pradoliny Wisły o powierzchni 11542,0 

ha. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze o charakterze naturalnym, ochroną objęto 

wysoką, stromą i malowniczą strefę krawędziową Doliny Dolnej Wisły wraz z terenami 

przyległymi. 

Nadwiślański, część południowa - zlokalizowany w odległości ok. 31 km od planowanej 

inwestycji. Obszar utworzony w 1991 roku, o powierzchni 1795,0 ha. Zawiera Dolinę rzeki 

Bzury i Dolinę Wisły. Jest on szczególnie bogaty w zbiorowiska roślinne o charakterze 

naturalnym. Zachowała się tu część potężnych lasów łęgowych z udziałem okazałych topoli 

białych, wiązów, jesionów, olch i drzewiastych wierzb. Występuje tu wiele gatunków fauny - 

siedliska lęgowe ptaków z rzędu siewkowatych (rybitwy, mewy, siweczki). Obszar ten 

charakteryzuje się bogatymi wartościami krajoznawczo-turystycznymi.  

Bydgoskie Łąki Nadnoteckie - zlokalizowany w odległości ok. 12 km od planowanej 

inwestycji. Obejmuje obszar rozległych łąk o powierzchni 1201,0 ha, położonych                  

w rozwidleniu rzeki Noteć i Kanału Noteckiego, w otoczeniu rezerwatu „Dziki Ostrów” – 
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stanowiącego wyniesioną „wyspę” wśród łąk, składającą się z drzewostanu – typowej 

dąbrowy świetlistej, z rzadkimi gatunkami roślin runa, co stanowi osobliwość na rozległych 

obszarach łąk nadnoteckich; tereny te charakteryzują się bogactwem gatunkowym roślinności 

łąkowej i są siedliskiem rzadkich gatunków zwierząt. 

Rynna Jezior Byszewskich - zlokalizowany w odległości ok. 22 km od planowanej 

inwestycji. Obszar utworzony w 1991 roku, o powierzchni 1800,0 ha. Jest to obszar 

kilkudziesięciu czystych jezior, ciągnących się na długości ok. 20 km. Swoim zasięgiem 

obejmuje tereny wokół jezior: Dźwierznowskie, Słupowskie i  Wierzchucinieckie Duże.  

Nadnotecki - zlokalizowany w odległości ok. 33 km od planowanej inwestycji. Obszar 

utworzony w 1991 roku, Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 2500 ha, w tym lasy 

zajmują 1300 ha. Obszar obejmuje niezwykle urozmaiconą (dolinki erozyjne, wąwozy 

schodzące w dolinę o bardzo stromych zboczach) krawędź doliny rzeki Noteć wraz                     

z fragmentem łąk nadnoteckich, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Borek” chroniącego 

fragment lasów łęgowych i grądowych w dolinie Noteci z niezwykle bogatą roślinnością               

i wieloma gatunkami zwierząt chronionych i rzadkich. 

 Bezpośrednio na terenie Bydgoszczy nie ma rezerwatów przyrody, jednak na prawym 

brzegu Wisły, za wschodnimi granicami miasta, znajduje się kilka rezerwatów leżących                 

w obrębie pojezierza chełmińskiego. Są to, położone na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, 

na gruntach Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Toruń: 

• Rezerwat leśny Wielka Kępa Ostromecka  

Jest to rezerwat fizjocenotyczny, o powierzchni 27,61 ha, utworzony Zarządzeniem 

MOŚZNiL z dnia 25.08.1953 r. (Mon. Pol. Nr 84, poz. 995). Celem ochrony jest dobrze 

zachowany fragment lasu łęgowego o cechach naturalnych położony na zboczach doliny 

Wisły. Objęty ochroną częściową. 

Rezerwat zlokalizowany jest w odległości ok. 11 km od planowanej inwestycji.  

• Rezerwat leśny Las Mariański  

Jest to rezerwat biocenotyczny, o powierzchni 28,48 ha, utworzony Zarządzeniem 

MOŚZNiL z dnia 23.07.1958 r. (Mon. Pol. Nr 63 z 02.08.1958 r.). Celem ochrony jest 

zachowanie grądu na zboczach doliny Wisły. Objęty ochroną częściową. 

Rezerwat zlokalizowany jest w odległości ok. 13 km od planowanje inwestycji. 
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• Rezerwat ornitologiczny Reptowo  

Jest to rezerwat faunistyczny o powierzchni 4,14 ha, utworzony Zarządzeniem MOŚZNiL 

z dnia 22.07.1962 r. (Mon. Pol. z 1962 r. Nr 68, poz. 318). Celem ochrony jest 

zachowanie kolonii czapli siwej. Objęty ochroną częściową. 

Rezerwat zlokalizowany jest w odległości ok. 15 km od planowanej inwestycji.  

• Rezerwat florystyczny Linje  

Jest to rezerwat torfowiskowy, ekosystemowy, o powierzchni 5,80 ha, utworzony 

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 lipca 1956 r. (M. P. 

Nr 65, poz. 763 z dnia 08.08.1956 r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Celem 

ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych śródleśnego 

torfowiska z charakterystyczną dla tego rodzaju zespołu przyrodniczego roślinnością oraz 

z jedynym w tej części kraju stanowiskiem brzozy karłowatej (Betula nana). Objęty 

ochrona ścisłą.  

Rezerwat zlokalizowany jest w odległości ok. 20 km od planowanej inwestycji.  

 Użytek ekologiczny Osowa Góra położony jest w zachodniej części miasta i istnieje od 

1997 r. Jest to torfowisko o powierzchni 3,49 ha, na którym występują bardzo rzadkie gatunki 

roślin, tj.: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna. Oddalony jest od 

planowanej inwestycji o ok. 7 km.  

 Na terenie miasta znajdują się 103 pomniki przyrody, w tym 98 pomników przyrody 

ożywionej (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleja) i 5 pomników przyrody nieożywionej 

(głazy narzutowe, źródełko).  

 Według Wojewódzkiego Rejestru Pomników Przyrody pomnikami przyrody 

ożywionej, położonymi najbliżej planowanej inwestycji są:  

• Trzy dwuwierzchołkowe magnolie o obwodach w pierśnicy: 96/37 cm, 48/45 cm                  

i 41/41 cm oraz kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 326 cm rosnące przy 

Alejach Ossolińskich nr 12, na działce ewidencyjnej nr 12 w Bydgoszczy, stanowiące 

własność Skarbu Państwa. Nr rejestru wojewódzkiego - BY67; 

• Jesion wyniosły o obwodzie w pierśnicy 340 cm rosnący przed kościołem 

garnizonowym przy ulicy Bernardyńskiej 4, na działce ewidencyjnej nr 37 obrębu 148 

Bydgoszcz w Bydgoszczy, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem MON. 

Nr rejestru wojewódzkiego - BY68; 

• Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 367 cm rosnący przy                  

ul. Bernardyńskiej 6, na działce ewidencyjnej nr 60 obrębu 148 Bydgoszcz                  
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w Bydgoszczy, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem ATR obecnie 

UTP w Bydgoszczy. Nr rejestru wojewódzkiego - BY69; 

• Stanowisko winobluszczu znajdujące się na budynku Wydziału Rolnego Akademii 

Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej Nr 6, na działce 

ewidencyjnej nr 60 w Bydgoszczy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod 

zarządem ATR obecnie UTP w Bydgoszczy. Nr rejestru wojewódzkiego - BY891; 

• Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 520 cm rosnący w Parku Ludowym 

w przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy, stanowiący własność komunalną pod 

zarządem Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Nr rejestru wojewódzkiego - BY93; 

• Katalpa o obwodzie w pierśnicy 135 cm rosnąca obok Pałacu Młodzieży przy                  

ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy, stanowiąca własność komunalną pod zarządem 

Urzędu Miejskiego - Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Nr rejestru woj. - BY81; 

•  Cis pospolity dwuwierzchołkowy o obwodzie w pierśnicy 53/49 cm rosnący przy 

ulicy dr Antoniego Jurasza 1 w Bydgoszczy, stanowiący własność komunalną pod 

zarządem Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Nr rejestru wojewódzkiego - BY1194; 

• Magnolia o obwodzie w pierśnicy 42 cm rosnąca przy ulicy Księdza Ryszarda 

Markwarta 9 w Bydgoszczy, stanowiąca własność komunalną pod zarządem 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Jagiellońskiej 22                          

w Bydgoszczy. Nr rejestru wojewódzkiego - BY82; 

• Arboretum po byłym ogrodzie botanicznym w Bydgoszczy przy ulicy Juliana Uryna 

Niemcewicza w Bydgoszczy, stanowiące własność komunalną pod zarządem Urzędu 

Miejskiego w Bydgoszczy. Nr rejestru wojewódzkiego - BY773 i BY1197; 

• Aleja złożona z 45 jarzębów szwedzkich o obwodach w pierśnicy od 193 do 77 cm 

rosnąca przy ulicy Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy, stanowiąca własność 

komunalną pod zarządem Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Te okazałe, ponad 

stuletnie drzewa, stanowią cenny element przyrodniczy, w stanie dzikim objęte 

całkowitą ochroną. Gatunek ten w Polsce osiąga południową granicę swojego zasięgu 

geograficznego. Nr rejestru wojewódzkiego - BY906.  

 Wszystkie wymienione powyżej pomniki przyrody zlokalizowane są poza terenem              

i w znacznej odległości od projektowanego przedsięwzięcia.   

Podsumowanie: 

Po przeprowadzonej analizie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko,  

z uwagi na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz z uwagi na oddalenie od terenów chronionych 
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stwierdza się, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary 

chronione.  

Wyciąg z Projektu prac geologicznych zamieszczony został w Załączniku nr 9.  

Lokalizacja planowanej inwestycji na tle obszarów chronionych przedstawiona została               

w Załączniku nr 10. 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW                  
I OPIECE NAD ZABYTKAMI  

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość 

lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 

działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie 

leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 

naukową.  

Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku, wyznaczony                   

w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych 

zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

Zgodnie z art. 7 ustawy formami ochrony zabytków są:  

1. wpis do rejestru zabytków;  

2. uznanie za pomnik historii;  

3. utworzenie parku kulturowego;  

4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Na podstawie art. 8 rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie 

województwa, prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.  

Na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma 

zlokalizowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego. Najbliższe zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz inne interesujące obiekty stanowią: 

- dom przy al. Mickiewicza nr 50 – kompozycja urbanistyczna zaprojektowana przy udziale 

R. Kerna, zamknięta zespołem Instytutu Wilhelmowskiego (ob. Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin nr rej.: A/374/1 z 8 października 1993 r.), zespół kamienic oraz 

luksusowych willi uzupełnionych zielenią, o cechach modernistycznych, w duchu secesji 

berlińskiej, zabudowa secesyjna (XIX w.); budynek główny - pl. Weysenhoffa 11, Instytut 
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Higieny Zwierząt, ob. Instytut Buraka - pl. Powstańców Wielkopolskich 2, Instytut 

Agrochemii i Bakteriologii - al. Ossolińskich 12, dom mieszkalny - ul. Powstańców 

Wielkopolskich 4, al. Ossolińskich 4/6 i 8/ 10, chlewnia, ob. Budynek administracyjny, 

teren z drzewostanem, nr rej.: A/709 z 20 maja 1992 r., 

- zespół klasztorny misjonarzy, Al. Ossolińskich, 1924-1939, nr rej.: A/846/1-2 z 30 maja 

1996 r.; kościół p.w. św. Wincentego à Paulo, klasztor, park, 1924–37 – wotum 

społeczeństwa bydgoskiego za odzyskanie niepodległości w 1918 r. zbudowany na wzór 

rzymskiego Panteonu. Jest największym kościołem bydgoskim i jednym z największych 

w Polsce, mogącym pomieścić 12 tysięcy osób. Oryginalny wystrój wnętrza 

zaprojektowany został przez prof. Wiktora Zina. W 1997 roku podniesiony do godności 

Bazyliki Mniejszej przez Papieża Jana Pawła II, 

- Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - oficjalnie otwarty 2 czerwca 1999 r. 

(działało już od 23.VI.1998 r.). Stanowi samodzielną placówkę badawczą przy Instytucie 

Historii Akademii Bydgoskiej, której celem jest gromadzenie i udostępnianie źródeł 

z zakresu dyplomacji. Zrębem zasobów były zbiory przekazane przez Wandę Poznańską, 

wdowę po Karolu Poznańskim (1893-1971), konsulu generalnym II RP w Londynie 

Obrazują one historię dyplomacji i uchodźstwa polskiego, w tym przede wszystkim 

działalność K. Poznańskiego na tym polu. Kolekcje stanowią oryginalne dokumenty, 

fotografie, korespondencja służbowa i prywatna, rękopisy i testamenty wybitnych 

Polaków, kolekcja sztychów Stefana Mrożewskiego (1894-1975) oraz zbiór polskich 

banknotów II RP od 1920 r., 

- Budynek Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, ul. Św. Floriana 6a, 1913-1914, nr 

rej.: A/395/1 z 18 stycznia 1994 r., 

- Cmentarz martyrologiczny - cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – założony w 1946 r. na 

Wzgórzu Wolności (0,6 ha), 1,2 tys. osób, mieści się w zabytkowym Parku na Wzgórzu 

Wolności w stylu tatrzańskim - powstałym w 1904 r. o powierzchni 6,9 ha. 

- Park Ludowy im. Wincentego Witosa (6,4 ha) – utworzony w 1953 r., mieści amfiteatr 

wykorzystywany w sezonie na cotygodniowe koncerty w plenerze (Bydgoskie Lato 

Artystyczne), położony na zapleczu Pałacu Młodzieży. 

 Ponadto poniżej projektowanego mostu na rzece Brdzie zlokalizowane są budowle 

hydrotechniczne o charakterze zabytkowym (nie są one jednak objęte rejestrem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).   
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Nazwa obiektu Rodzaj budowli Rzeka km Rok 
budowy 

Wysokość 
piętrzenia 

( m ) 
Jaz ulgowy 

Brda Młyńska 
Jaz zastawkowy 
2 - częściowy 

Brda Młyńska  km 
12,17 1892 3,21 

Kaszarnia na 
Wyspie 

Młyńskiej 

Ujęcie wody – komora 
turbin,   młyn wodny i 

MEW 

Brda Młyńska km 
12,17 1892 3,21 

Śluza Miejska 
Nr 2 

Śluza żeglugowa 
1 - komorowa Brda   km 12,48 1914 3,12 

Jaz Farny Jaz zastawkowy 2- 
częściowy 

Brda km 11,877 
 1914 3,12 

 

Eksploatacja ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do               

ul. Wojska Polskiego nie będzie w negatywny sposób oddziaływać na znajdujące się w jej 

obrębie zabytki.  

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM:  

5.1. Wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia  

Zaniechanie realizacji inwestycji, polegającej na budowie ul. Ogińskiego na odcinku 

od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego, spowoduje utrzymanie obecnej 

obsługi komunikacyjnej centrum miasta i zagospodarowania działek, przez które ma ona 

przebiegać. W przyszłości, ulica ta ma stanowić fragment Wielkiego Ringu, który stanie się 

częścią systemu obwodnicowego Strefy Śródmiejskiej miasta, dlatego niepodjęcie 

przedsięwzięcia wiązałoby się z koniecznością poszukiwania innych możliwości rozwiązania 

problemu odciążenia komunikacyjnego Śródmieścia.  

Ponadto w Bydgoszczy brakuje przepraw przez rzekę Brdę, o czym świadczą ciągłe 

zakorkowanie tych istniejących. Z chwilą zaniechania inwestycji zabraknie alternatywnego 

połączenia dla sąsiednich przepraw mostowych.  

Przy prognozowanym wzroście natężenia ruchu, zaniechanie realizacji inwestycji 

spowoduje pogorszenie płynności ruchu w centrum miasta, tworzenie się zatorów (korków), 

co ewidentnie sprzyjać będzie wzrostowi emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych                  

i pyłowych. Rosnące natężenie ruchu pojazdów powoduje wzrost roli źródeł emisji liniowej  

w pogarszaniu się jakości powietrza. Również stale pogarszający się stan nawierzchni drogi 

mógłby powodować miejscowe przestoje w ruchu pojazdów. Emisja komunikacyjna 

warunkuje jakość powietrza szczególnie w miejscach o zmniejszonej płynności ruchu,                

w czasie tzw. korków. Zwiększona emisja podczas wielokrotnego ruszania  

i zatrzymywania samochodu wywołuje lokalne koncentracje zanieczyszczeń i przy zwartej 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 142 

zabudowie powoduje stosunkowo długie ich zaleganie, tworząc tzw. „hot spots” – miejsca 

bardzo wysokich koncentracji zanieczyszczeń. W związku z lokalizacją w centrum miasta 

zabudowy mieszkaniowej, uległyby znacznemu pogorszeniu warunki bytowania jej 

mieszkańców. 

Podsumowując, zaniechanie budowy projektowanego odcinka spowoduje: 

- pogorszenie płynności ruchu pojazdów, 

- dłuższy czas przejazdu, 

- wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń środowiska i życia,  

- wzrost emisji zanieczyszczeń spalinami i znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 

5.2. Wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego 
 Planowana inwestycja polega na budowie ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku 

od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi                

i dojazdami. Ma ona za zadanie poprawę obsługi komunikacyjnej centrum miasta oraz będzie 

stanowić połączenie drogowe z górnym tarasem miasta i alternatywę dla istniejących 

przepraw mostowych przez rzekę Brdę.  

W związku z planowaną inwestycją bierze się po uwagę trzy warianty rozwiązania 

drogowego (proponowany I i alternatywne II i III), różne w zakresie zagospodarowania terenu 

w pasie drogowym, w których rozpatrywane są różne sposoby powiązania z terenem 

przyległym. Warianty te opisane zostały w punkcie 2.2.1. niniejszego Raportu. 

5.3. Wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru 
Realizowane przedsięwzięcie oparte jest na współczesnych technologiach 

uwzględniających wymogi ochrony środowiska. Ma ono na celu usprawnienie komunikacyjne 

centrum miasta oraz połączenie drogowe z górnym jego tarasem. 

 Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, dzięki jego 

separacji i zmniejszeniu liczby punktów kolizji, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na 

istniejącym układzie ulicznym, oraz oszczędność czasu użytkowników drogi.  

Wpłynie to korzystnie na zmniejszenie wielkości emisji substancji do powietrza oraz 

hałasu. Wody opadowe z całego odcinka projektowanej drogi odprowadzane będą do 

kanalizacji deszczowej. 

 W związku z powyższym, wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia jest 

wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. 
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 6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE 
MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

W związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie ul. Ogińskiego                  

w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz 

z obiektami inżynierskimi i dojazdami, wariant polegający na zaniechaniu przedsięwzięcia nie 

był brany pod uwagę.  

Odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony wód, powierzchni ziemi oraz 

powietrza atmosferycznego pozwalają na stwierdzenie, że eksploatacja inwestycji nie będzie 

negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Przyjęty wariant budowy spełnia wszystkie warunki ochrony środowiska.  

Szczegółowe oddziaływanie analizowanego wariantu na środowisko przedstawiono  

w punkcie 7 niniejszego opracowania. 

6.1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii  

W myśl art. 3, pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) przez poważną awarię rozumie się zdarzenie,                   

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi  

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

W przypadku środowiska gruntowo-wodnego poważne awarie powodują incydentalne 

wprowadzenie substancji niebezpiecznych, zarówno w okresie budowy, jak i eksploatacji 

drogi (np. węglowodorów, aldehydów, alkoholi, kwasów organicznych i nieorganicznych, 

amoniaku itp.). Źródłem poważnych awarii mogą być katastrofy drogowe i awarie pojazdów 

samochodowych, przewożących substancje szkodliwe, toksyczne i wybuchowe. W takich 

sytuacjach, pęknięcie lub rozszczelnienie cysterny lub beczek, poprzez wypływ może 

spowodować zanieczyszczenie wód, powietrza, gleb i powierzchni ziemi. Ryzyko 

powstawania poważnych awarii można istotnie ograniczyć np. poprzez wprowadzanie 

lokalnych ograniczeń prędkości, zakazów wyprzedzania, specjalne zimowe utrzymanie dróg 

na terenach o podwyższonym ryzyku itp.  

W przypadkach wystąpienia poważnej awarii, konieczne są działania służb ochrony 

środowiska, do których należy określenie stopnia i wielkości zanieczyszczenia oraz sposobu 

jego likwidacji. Tylko szybka i sprawna akcja ratownicza odpowiednich służb pozwala na 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 144 

minimalizację skutków wystąpienia poważnej awarii. Za zwalczanie katastrof ekologicznych 

odpowiedzialne są Służby Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Istotne 

znaczenie ma przygotowanie służb drogowych, straży pożarnych i służb ochrony środowiska 

do natychmiastowego podejmowania działań zmierzających do likwidacji poważnych awarii  

i ich skutków. Eliminacja tych zagrożeń możliwa jest przez zatrzymanie zanieczyszczeń 

awaryjnych w ograniczonej przestrzeni na określony czas celem ich unieszkodliwienia. Takie 

unieruchomienie uzyskuje się np. dzięki zastosowaniu na rzece sterowanych ręcznie lub 

automatycznie zastawek czy automatycznych zaworów odcinających w separatorach. 

6.2. Oddziaływanie transgraniczne 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie transgraniczne nie będzie 

mieć miejsca. 

7. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU,  
ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,  
W SZCZEGÓLNOŚCI NA LUDZI, FAUNĘ, FLORĘ, GLEBĘ, WODĘ, KLIMAT, 
POWIETRZE, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ ORAZ 
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI  

7.1. Faza budowy  

7.1.1. Oddziaływanie na ludzi 
Negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników 

oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum                             

poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz                       

przez odpowiednią organizację robót.  

Miejsca prowadzenia prac powinny być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem 

osób postronnych. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót, powinna być 

zredukowana przez właściwą organizację pracy i prowadzenie robót wyłącznie w porze 

dziennej.  

7.1.2. Oddziaływanie na zwierzęta, rośliny i krajobraz 

W części północnej planowanego odcinka, przebieg osi ulicy poprowadzony zostanie 

zgodnie z przebiegiem istniejącego odcinka. W części południowej natomiast, oś drogi 

zostanie poprowadzona przez skarpę pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej, a następnie 

wprowadzona w istniejące skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego. Z uwagi na dużą różnicę 

wysokości pomiędzy dolnym a górnym tarasem miasta, która wynosi ok. 30 m, konieczna 

będzie budowa dużej części trasy na obiektach inżynierskich - murach, estakadach i moście.  
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Krótkotrwałym oddziaływaniem na krajobraz w fazie budowy będzie widok zaplecza 

budowy (maszyny, kontenery socjalne), znaków ostrzegawczych oraz nasypów, powstałych     

w wyniku robót ziemnych. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie to 

zostanie usunięte.  

Prawidłowo prowadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace budowlane nie 

powinny mieć wpływu na świat roślinny i zwierzęcy. W części północnej, gdzie oś ulicy 

poprowadzona zostanie zgodnie z przebiegiem istniejącego odcinka, z uwagi na 

zagospodarowanie terenu, realizacja inwestycji nie powinna powodować zagrożenia dla 

zwierząt i roślin. W części południowej, z uwagi na prace związane z posadowieniem 

estakady i budową części wykopowej w murach oporowych, oddziaływanie w fazie budowy, 

potencjalnie stanowić będzie krótkotrwałą barierę dla zwierząt i ptaków bytujących w pobliżu 

lub przemieszczających się w rejonie rzeki i porośniętej lasem skarpy. Podczas lustracji 

terenowej, w obrębie planowanej inwestycji, nie zaobserwowano miejsc lęgowych zwierząt 

W związku z budową drogi zachodzi konieczność wycinki i przesadzenia drzew                

i krzewów rosnących w pasie drogowym. Na przebiegu całej projektowanej trasy 

komunikacyjnej zinwentaryzowano 695 szt. drzew i 2246 m2 krzewów. Z tego, do 

pozostawienia (adaptacji) zaproponowano 284 szt. drzew i 1096 m2 krzewów, a do 

przesadzenia 5 szt. drzew i 576 m2 krzewów. Do usunięcia natomiast zaprojektowano 404 szt. 

drzew i 574 m2 krzewów (szczegółowy zakres wycinek, na całej projektowanej trasie, 

przedstawiono w punkcie 2.1.1. niniejszego raportu). Przebieg inwestycji wybrano w taki 

sposób, aby jak najmniej kolidował z istniejącym na skarpie starodrzewiem.                  

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że istnieje niewielka liczba drzew przeznaczonych 

do usunięcia kwalifikująca się do miana starodrzewu. Dla ograniczenia wycinki, 

przewidziano poprowadzenie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego pod estakadą                  

z wykorzystaniem terenu pod obiektem, a w ramach rekompensaty przyrodniczej 

zaplanowano nowe nasadzenia. 

 W miejscu przejścia inwestycji liniowych przez rzeki i ich doliny, mogą zajść 

niekorzystne dla przyrody zjawiska: zbocza narażone są na erozję, zwiększa się spływ 

powierzchniowy, może nastąpić okresowe odwodnienie i obniżenie poziomu wody gruntowej, 

co powoduje pogorszenie warunków życia dla zbiorowisk roślinnych. Rosnące wzdłuż 

brzegów rzeki makrofity z grupy szuwarów mogą zostać rozcięte, wycinka pasa zadrzewień                 

i zakrzewień może spowodować zmiany warunków wilgotności, co z kolei wpływa na zmianę 

struktury gatunkowej. Roślinność dolin rzecznych stabilizuje brzegi oraz działa jak 

biologiczny i mechaniczny filtr, zmniejszający dopływ zanieczyszczeń do rzeki. Nadrzeczne 
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zarośla stanowią rolę użytków ekologicznych, są miejscem bytowania i żerowania wielu 

zwierząt, w tym licznych gatunków ptaków. Z uwagi na ustabilizowanie brzegów rzeki               

w miejscu przejścia projektowanej drogi, realizacja inwestycji nie powinna powodować ww. 

zagrożeń. Nie mniej jednak, konieczne jest wykonanie prac projektowych i budowlanych ze 

szczególną ostrożnością. 

 Sposób przekraczania rzeki przez duże inwestycje drogowe oraz typ i konstrukcja 

budowanego nowego mostu, ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania siedlisk oraz 

podtrzymania funkcji ciągu migracyjnego dla roślin i zwierząt (w tym dużej ilości ryb), jakim 

jest rzeka i jej dolina. Tego rodzaju budowlę hydrotechniczną należy projektować                         

i wykonywać z dużą ostrożnością. Celowe jest przyjmowanie rozwiązań inżynierskich 

mostów o długich przęsłach, na rzadko rozstawionych filarach, tak, aby w żadnym wypadku 

obiekt mostowy nie grodził doliny i nie zasłaniał w niej światła, dlatego most przez rzekę 

Brdę został zaprojektowany w taki sposób, aby ingerencja w koryto rzeki była jak 

najmniejsza (most posadowiony zostanie na dwóch palach maksymalnie od siebie oddalonych 

w kierunku obu brzegów rzeki).  

7.1.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię ziemi  
(z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi) 
 W czasie realizacji przedsięwzięcia, nastąpi krótkotrwałe oddziaływanie                             

na powierzchnię ziemi związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty i osadzeniem 

elementów konstrukcji. W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, polegającego na 

budowie ul. Ogińskiego, w tym również na budowie mostu - estakady nad korytem rzeki i jej 

terenem przybrzeżnym, zachodzić będzie istotna ingerencja w teren.  

 Etap budowy może mieć niekorzystny wpływ na środowisko wodne, w tym stosunki 

wodne oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Roboty budowlane mogą spowodować 

zaburzenia stosunków wodnych w rejonie inwestycji oraz pogorszenie wód 

powierzchniowych. Możliwość zmian stosunków wodnych stwarzają prace związane                  

z wykopami pod drogę czy palowaniem w czasie budowy obiektów inżynierskich. Zgodnie          

z Projektem Prac Geologicznych, z istniejących przesłanek geologicznych                            

i hydrogeologicznych wynika, że projektowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny o 

potencjalnie niskim zagrożeniu dla wód podziemnych, co nie zwalnia jednak od konieczności 

prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.    

W czasie realizacji robót związanych z budową odcinka ul. Ogińskiego, będą 

powstawały odpady. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) są to głównie odpady                 
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z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 

grupa 17, a także inne odpady wymienione w punkcie 2.4.4. niniejszego Raportu. Wytwórcą 

powstających w trakcie budowy odpadów będą firmy wykonujące prace budowlane (zgodnie 

z art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach), o ile umowy szczegółowe nie stanowią inaczej. 

Sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie budowy (gruz, cegła, beton, szkło, 

metale, tworzywa sztuczne i ziemia) określony zostanie w projekcie budowlanym. Odpady 

należy czasowo magazynować w wyznaczonych miejscach, zabezpieczających środowisko 

przed ewentualnym zanieczyszczeniem, a następnie przekazać do odzysku lub 

unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy legitymującemu się zezwoleniem właściwego 

organu administracji do spraw ochrony środowiska na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki tego rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach).  

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem środowiska, szczególną uwagę 

należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo. Używany sprzęt powinien być 

sprawny technicznie (bez wycieków oleju). Niezbędne jest również umieszczenie                   

w miejscach prac budowlanych toalet ekologicznych. Ścieki socjalno-bytowe  

z toalet powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawnione firmy. 

Prawidłowo prowadzone prace nie powinny mieć negatywnego wpływu na stan wód 

podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32a ustawy Prawo ochrony środowiska przez ruchy masowe 

ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, 

spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Prace 

budowlane prowadzone ze szczególną ostrożnością, nie powinny spowodować ruchów 

masowych ziemi. Jednak na trasie rozpatrywanego odcinka ulicy Ogińskiego nie można 

wykluczyć zjawisk geodynamicznych. Możliwość ich występowania wynika bowiem                   

z przesłanek morfologicznych – występowania skarpy o dużym nachyleniu zboczy. Zgodnie     

z Mapą zagrożeń ruchami masowymi miasta Bydgoszczy (Oprac. GEOPROGRAM, 

Wojciech Andrzejewski, Bydgoszcz, 2006) teren inwestycji w obrębie południowego skłonu, 

pomiędzy terasą pradolinną a doliną Brdy znajduje się na terenie zagrożonym 

geodynamicznie, a skarpę zaliczono do obszarów o średnim stopniu zagrożenia ruchami 

masowymi (współczynnik stateczności 1,3<F<1,5). 

7.1.4. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny 
Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego w fazie budowy będzie mało 

znaczące. Dostawy materiałów pojazdami ciężarowymi, w tym materiałów sypkich, 
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powodować będą wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasięgu. Budowa będzie 

wymagała składowania i przemieszczania pewnych ilości materiałów. Wobec powyższego 

może nastąpić emisja pyłu zawieszonego i opadającego związana z tzw. erozją wietrzną, 

gdzie na skutek warunków atmosferycznych (po dłuższych okresach bezdeszczowych, susza  

i działanie wiatru) będzie skutkowała emisją pyłu. Obok zapylenia wystąpi również lokalnie 

podwyższona emisja CO, NOx i węglowodorów ze spalin powstających podczas pracy 

ciężkiego sprzętu oraz środków transportu.  

Istotne zanieczyszczenie powietrza będzie spowodowane etapem nakładania warstw 

mieszanek bitumicznych. Dochodzi wówczas do emisji szkodliwych gazów zawierających 

zanieczyszczenia z grupy fenoli oraz Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (Persistent 

Organic Pollutants) – WWA, dioksyny.  

Przewiduje się, że ewentualne, negatywne oddziaływania związane z budową będą 

miały krótkotrwały i ograniczony przestrzennie zasięg. 

Stosowane przy tego rodzaju pracach maszyny i urządzenia, takie jak: frezarki warstw 

bitumicznych, walce, rozściełacz mas bitumicznych, młoty pneumatyczne, zagęszczarki 

płytowe, charakteryzują się większą uciążliwością akustyczną. Dlatego należy wykluczyć 

pracę tego rodzaju sprzętu w porze nocnej.  

Tak jak w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza emisja hałasu związana              

z fazą realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwała. Maszyny i urządzenia wykorzystywane 

w czasie realizacji przedsięwzięcia powinny spełniać wymagania normowe i ustawowe               

w zakresie ochrony przed hałasem.  

7.1.5. Oddziaływanie wibracji na otoczenie 
 Wibracje przy realizacji tras drogowych są powodowane pracą maszyn ziemnych, 

pracami nawierzchniowymi, pracą walców drogowych. Widmo częstotliwościowe tych 

wibracji zawiera składowe od kilku do kilkuset Hz w zależności od rodzaju urządzenia. 

Składowe o częstotliwościach powyżej 30 Hz są silnie tłumione w gruncie, natomiast 

składowe o częstotliwości do kilkunastu Hz mogą przenosić się na tereny nawet znacznie 

oddalone od trasy drogowej. Oddziaływania wibracji podczas budowy dróg mają ograniczony 

charakter czasowy, co znacznie minimalizuje ich wpływ na otoczenie, a amplituda tych 

wibracji przekazywana przez podłoże na budynki na ogół nie przekracza strefy drgań 

odczuwalnych przez budynek, ale nieszkodliwych dla jego konstrukcji. 

7.1.6. Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki 

Na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma 
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zlokalizowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego.  

Zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami prawa (ustawa z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.)) wymaga 

się, aby każdy kto: 

a) przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 

zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, 

zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 

zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, wójta gminy; 

b) w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać 

wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, następnie 

zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli 

nie jest to możliwe, wójta gminy, a kontynuować prace zgodnie z uzyskaną decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7.2. Faza eksploatacji  

7.2.1. Oddziaływanie na zdrowie ludzi 
Omawiany odcinek ul. Ogińskiego w znacznej części przebiegać będzie przez tereny 

zabudowane. Normalna eksploatacja drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie 

ludzi mieszkających na obszarze sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia. Emisja hałasu 

oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw przez samochody osobowe, ciężarowe  

i autobusy (opcjonalnie przez tramwaje) podczas eksploatacji drogi, nie będą miały wpływu 

na zdrowie ludzi. Przy prognozowanym wzroście natężenia ruchu, większe zagrożenie wydaje 

się wiązać z ewentualnym zaniechaniem przedsięwzięcia. Wówczas cały wzrost natężenia 

ruchu będzie musiał zostać przyjęty przez istniejący system komunikacyjny centrum miasta.  
Poza tym, planowane przedsięwzięcie związane jest m. in. z budową nowych 

chodników oraz zatok autobusowych, budową ciągów pieszo - rowerowych i pieszo - 

jezdnych oraz ścieżek rowerowych, wykonaniem oświetlenia, co spowoduje polepszenie 

bezpieczeństwa na drodze.  
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7.2.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta i krajobraz 
Teren, na którym zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie położony jest poza 

obszarami chronionymi, kompleksami leśnymi (z wyjątkiem zalesionej skarpy przy                    

ul. Toruńskiej) i terenami zielonymi. Poza obszarami leśnymi na skarpie, omawiany odcinek 

przebiegać będzie przez tereny zurbanizowane miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi nie 

występują pomniki przyrody. 

 W pasie powierzchni przypisanej projektowanemu odcinkowi drogi, nie występują 

chronione gatunki roślin. Natomiast w obrębie części skarpy, stanowiącej fragment pradoliny 

Toruńsko – Eberswaldzkiej, położonej poza terenem projektowanej drogi, stwierdzono 

występowanie gatunków chronionych. Projektowana inwestycja nie naruszy stanowisk roślin 

chronionych.  

Nie bez znaczenia dla środowiska jest dokonanie wycinki drzew i krzewów (406 szt. 

drzew - w tym 2 szt. drzew suchych oraz 574 m2 krzewów), jednak w zamian za utraconą 

zieleń, w miejscach, gdzie będzie to możliwe, zostaną wprowadzone nowe nasadzenia.  

 W związku z realizacją inwestycji pogorszą się warunki siedliskowe, zmniejszy się 

bowiem powierzchnia umożliwiająca żerowanie i ukrywanie się wielu drobnych zwierząt             

i ptaków o powierzchnię skarpy przeznaczonej pod drogę. 

Eksploatacja drogi nie powinna w negatywny sposób wpływać na korytarz 

ekologiczny w Bydgoszczy, jaki stanowi rzeka Brda wraz z przyrzeczną doliną. W chwili 

obecnej, na jego drodze już występują liczne przeszkody w postaci mostów czy jazów. Nie 

powinna ona wpłynąć na liczebność populacji, gdyż na przedmiotowym odcinku przebiegu 

drogi przez rzekę, nie stwierdzono miejsc lęgowych na rzece, ani na jej brzegach. Z uwagi na 

zabudowane brzegi Brdy - jej uregulowanie, co w chwili obecnej już ogranicza liczebność 

populacji, zwierzęta nie mają możliwości zbudowania gniazd, nor itp. 

W związku, z tym, że budowa drogi zwiększy bezpieczeństwo ruchu, zmniejszy 

ryzyko wystąpienia poważnej awarii, można uznać, że eksploatacja drogi nie będzie stanowić 

zagrożenia dla roślin i zwierząt występujących w rejonie inwestycji. 

Ponadto w centralnej części miasta rzadko występują przypadki wychodzenia na 

jezdnie bardzo uczęszczanych ulic, do której, z uwagi na prognozowane natężenie ruchu, 

projektowana ul. Ogińskiego niewątpliwie będzie należeć. 

Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na elementy środowiska 

przyrodniczego w jego sąsiedztwie.  

Pod pojęciem walorów krajobrazowych rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne                      

i kulturowe terenu oraz związane z nimi elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły 
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przyrody lub w wyniku działalności człowieka. Walory te podlegają ochronie przez ich 

zachowanie, kształtowanie lub odtwarzanie. 

Inwestycja dotycząca budowy odcinka ul. Ogińskiego w istotny sposób wpłynie na 

krajobraz, w szczególności w jego południowej części, gdzie poprowadzona zostanie na 

obiektach inżynierskich - estakada, most. Zaplanowano wprowadzenie estakady w skarpę 

górnego tarasu a następnie w ul. Wojska Polskiego. W przypadku realizacji wariantu II 

zmiana w krajobrazie części południowej odcinka będzie wiązała się również z budową 

Węzła Toruńska. Natomiast zmiany w stosunku do aktualnego stanu zagospodarowania                  

w części północnej, zaplanowane zostały w III wariancie realizacji inwestycji, w którym to, 

od ul. Jagiellońskiej w stronę ul. Chodkiewicza, przeprowadzono analizę lokalizacji 

dwutorowej linii tramwajowej. Nowe nasadzenia, w miejsce usuniętych, dopiero po kilku 

latach wzbogacą walory krajobrazu.  

Nadto pojawienie się w dolinie rzecznej obcych jej dotychczasowemu wyglądowi 

obiektów inżynierskich – mostów, ich przyczółków spowoduje powstanie w osi widokowej 

rzeki nowych, nieobecnych dotąd w miejscu przebiegu trasy dominant. Dlatego, niezależnie 

od analizy konstrukcji przyszłej przeprawy, istotnym jest zharmonizowanie wyglądu mostu            

z otoczeniem, zwłaszcza np. dla osób płynących rzeką Brda. 

7.2.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi (z uwzględnieniem ruchów masowych 
ziemi)     

W fazie eksploatacji oddziaływanie na powierzchnię ziemi można podzielić                   

na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie oddziaływanie związane jest z trwałym 

wyeliminowaniem z użytkowania gruntu pod lokalizację inwestycji. Oddziaływanie to jest 

miejscowe i ma charakter stały. Pośrednie oddziaływanie związane z eksploatacją drogi jest 

związane z emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych, które mogą kumulować się w glebie. Do 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych kumulujących się w glebie należą przede wszystkim metale 

ciężkie. Metale ciężkie gromadzą się głównie w powierzchniowej warstwie gleby. Wysokość 

zanieczyszczeń wokół trasy drogi zależy przede wszystkim od natężenia ruchu, warunków 

fizjograficznych i pogodowych. 

 Wyraźny związek pomiędzy natężeniem ruchu pojazdów, a stopniem 

zanieczyszczenia gleb uwidocznił się tylko w zakresie WWA. Poważnym źródłem WWA  

w rejonie dróg jest zmywanie ścierającej się nawierzchni asfaltowej.  

Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi określone są w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 
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Faza eksploatacji projektowanego odcinka drogi nie powinna spowodować ruchów 

masowych ziemi, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie mniej jednak nie 

można wykluczyć ich powstawania, gdyż zgodnie z Mapą zagrożeń ruchami masowymi 

miasta Bydgoszczy (Oprac. GEOPROGRAM, Wojciech Andrzejewski, Bydgoszcz, 2006) 

teren pod inwestycję w obrębie południowego skłonu pomiędzy terasą pradolinną a doliną 

Brdy znajduje się na terenie zagrożonym geodynamicznie, a skarpa zaliczana jest do 

obszarów o średnim stopniu zagrożenia ruchami masowymi. 

7.2.4. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla proponowanego 

wariantu, stężenia jednogodzinne oraz średnioroczne dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, określonych                      

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) 

poza pasem drogowym. Z kolei dla wariantów alternatywnych II i III zostały przekroczone 

stężenia średnioroczne NO2 dla wszystkich odcinków, a także stężenia jednogodzinne dla 

odcinków od II do IV. Dopuszczalne stężenie średnioroczne benzenu zostało przekroczone na 

odcinku nr II. 

Należy również zaznaczyć, że maksymalne wartości stężeń poszczególnych substancji 

będą się zmniejszały w miarę upływu lat ze względu na coraz nowocześniejszy tabor 

spełniający rygorystyczne normy oraz wykorzystywanie coraz lepszych paliw. I tak w roku 

2022 emisja substancji pochodzących z samochodów poruszających się ul. Ogińskiego, 

będzie mniejsza niż w 2012.  

7.2.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny 
Wzdłuż analizowanego odcinka drogi zlokalizowane są tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku dla funkcji chronionych określa rozporządzenie Ministra Środowiska                     

z dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od dróg na granicy: 
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• terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanych                  

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży wynosi: 

LAeqD = 55 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna); 

• terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

terenów mieszkaniowo-usługowych wynosi: 

LAeqD = 60 dB w godz. od 6 - 22 (pora dzienna); 

LAeqN = 50 dB w godz. od 22 - 6 (pora nocna). 

Na podstawie wykonanej analizy oddziaływania akustycznego projektowanego 

odcinka ul. Ogińskiego stwierdzono, że zasięg oddziaływania akustycznego przekracza 

granice pasa drogowego niezbędnego do jej użytkowania i funkcjonowania. 

W związku z powyższym, przy zabudowie chronionej, gdzie poziom hałasu 

przekracza dopuszczalne normy, planuje się lokalizację ekranów akustycznych. Przy 

zabudowaniach, gdzie zastosowanie ekranów akustycznych z przyczyn technicznych nie jest 

możliwe, proponuje się wymianę stolarki okiennej, która w dużym stopni zniweluje powstałą 

uciążliwość. 

7.2.6. Oddziaływanie wibracji na otoczenie 
 Wibracje powstają na styku kół poruszających się pojazdów drogowych  

z nawierzchnią trasy, a następnie przenoszą się przez podłoże gruntowe do otoczenia: 

budynków, ich wyposażenia i użytkowników. Amplituda wibracji istotnie zależy od rodzaju 

nawierzchni. Nierówności w nawierzchni wzbudzają drgania kilkakrotnie wyższe od drgań 

powodowanych przy nawierzchni równej. Drgania w czasie eksploatacji ulic są powodowane 

jedynie ruchem pojazdów ciężkich.  

Działania, które powodują poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

komfortu jazdy w potoku o dużym natężeniu ruchu, są jednocześnie podstawowymi 

metodami zmniejszenia drgań komunikacyjnych, a w szczególności drogowych: 

• równość (stan techniczny) nawierzchni – jest to najistotniejszy czynnik, wpływający 

na wielkość wzbudzonych drgań, w przypadku budynków zlokalizowanych blisko 

jezdni. Gdy nawierzchnia jezdni jest równa, nie stwierdza się drgań, które mogą 

powodować uszkodzenia budynków, choć zdarzają się skargi mieszkańców; 

• konstrukcja drogi – im bardziej wytrzymała jest podbudowa nawierzchni drogi, tym 

mniejsze stwierdza się drgania wywołane przejazdem pojazdów; 
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• przepustowość i płynność ruchu – zapewnienie odpowiedniej ilości pasów ruchu 

oraz wyznaczenie pasów do skrętu w lewo i w prawo zapewnia dobrą płynność ruchu. 

W takim przypadku zagrożenie wibracjami będzie mniejsze, ponieważ będzie mała 

liczba pojazdów przyspieszających, które są źródłem niskich częstotliwości, a te            

z kolei powodują drgania przenoszone drogą powietrzną. Niskoczęstotliwościowe 

dźwięki przenoszone drogą powietrzną, generowane szczególnie przez pojazdy                

w złym stanie technicznym, mają dużo większy zasięg niż drgania przenoszone przez 

grunt. 

Z uwagi na projektowaną konstrukcję drogi, przepustowość i płynność ruchu, nie 

przewiduje się oddziaływania w zakresie drgań – amplituda drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki znajdujące się w sąsiedztwie projektowanej drogi, nie przekroczy górnej 

granicy strefy drgań odczuwalnych przez budynek. 

7.2.7. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe  
 Eksploatacja każdej z dróg wiąże się z szeregiem zagrożeń dla środowiska gruntowo-

wodnego, którymi mogą być: 

• ścieki opadowe z jezdni zazwyczaj zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi 

i pyłami ze ścierania opon i okładzin hamulcowych oraz substancjami 

transportowanymi samochodami, 

• środki chemiczne zimowego utrzymania dróg, 

• kolizje i awarie pojazdów przewożących, szczególnie gdy przewożą one produkty 

ropopochodne, bituminy, chemikalia. 

Biorąc pod uwagę powyższe projektuje się odprowadzanie wód opadowych                            

z przedmiotowego odcinka ul. Ogińskiego szczelnym systemem kanalizacyjnym, skąd po 

podczyszczeniu wprowadzane będą  do rzeki Brdy. Na obszarze planowanej inwestycji, wody 

poziomu wodonośnego zaliczono do bardzo niskiego stopnia zagrożenia. 

 W związku z powyższym, właściwa eksploatacja drogi oraz całej infrastruktury, nie 

powinna spowodować negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na wody 

powierzchniowe i podziemne. 

7.2.8. Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki 
 Na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma 

zlokalizowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego. 
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Z uwagi na projektowaną konstrukcję drogi nie przewiduje się oddziaływania                  

w zakresie drgań, powodujących np. uszkodzenie konstrukcji budynków. W związku z tym, 

normalna eksploatacja drogi nie będzie oddziaływać na dobra materialne i najbliżej 

zlokalizowane zabytki miasta Bydgoszczy. 

7.3. Faza likwidacji 
W trakcie ewentualnej likwidacji drogi konieczne jest wcześniejsze wykonanie 

odpowiedniego projektu likwidacji, chociaż prawdopodobieństwo świadomej likwidacji tego 

typu obiektu w normalnych warunkach życiowych nie istnieje.  

Zakres prac likwidacyjnych będzie polegać na: 

- sfrezowaniu istniejącego podłoża, 

- rozbiórce konstrukcji nawierzchni, 

- wywiezieniu powstałych odpadów na składowisko lub ich gospodarczym wykorzystaniu, 

- wykonaniu badań gruntu oraz ewentualnym oczyszczeniu gruntu do poziomu 

pozwalającego na jego dalsze wykorzystanie, 

- ewentualnej rekultywacji terenu; może ona polegać na wyrównaniu terenu, nawiezieniu 

warstwy próchnicy i wprowadzeniu odpowiedniej roślinności. 

W czasie likwidacji może wystąpić niezorganizowana emisja pyłów oraz emisja 

hałasu. Należy prowadzić likwidację w taki sposób, aby powstałe odpady w jak najwyższym 

stopniu wykorzystać gospodarczo. Likwidacja spowoduje znaczące zmiany w krajobrazie. 

Obecnie Inwestor nie określił terminu ewentualnej likwidacji projektowanego odcinka  

ul. Ogińskiego.  

7.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków  

Z przeprowadzanej w raporcie analizy wynika, że faza rozbudowy, eksploatacji 

przedsięwzięcia oraz jego ewentualnej likwidacji, nie będzie mieć wpływu na najbliżej 

zlokalizowane względem inwestycji zabytki na terenie miasta Bydgoszczy. 

7.5. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska  
Oceniane w raporcie przedsięwzięcie polegające na budowie odcinka ul. Ogińskiego 

w Bydgoszczy, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji, nie będzie miało 

wpływu na oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 
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8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY 
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, 
ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE 
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRDOWISKO, WYNIKAJĄCE Z: 
a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystania zasobów środowiska, 

c) emisji, 

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę. 

Do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

środowiska przyjęto następujące kryteria: 

-   pomijalnie małe oddziaływanie 

x   małe oddziaływanie  

xx   średnie oddziaływanie 

xxx   oddziaływanie istotne 
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Oddziaływanie 
Lp. Element 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe 

Istnienie przedsięwzięcia 

1. Oddziaływanie na 
ludzi - x - - - - x x - 

2. Oddziaływanie na 
zwierzęta i rośliny x - - - - - x x - 

3. Oddziaływanie na 
powierzchnię ziemi x x - - - - x x - 

4. Oddziaływanie na 
wodę - - - - - - - - - 

5. Oddziaływanie na 
powietrze xx - - - - - xx xx - 

6. Oddziaływanie na 
klimat akustyczny xx - - - - - xx xx - 

7. Oddziaływanie na 
klimat - - - - - - - - - 

8. 
Oddziaływanie na 
dobra materialne i 
dobra kultury 

- - - - - - x - - 

9. Oddziaływanie na 
krajobraz - - - - - - x xx - 

10. Poważna awaria  xx xx xx xx - - xx - xx 

Emisja 

11. Wody opadowe x - - - - - x - x 

12. Odpady - - - - - - - - - 

13. Hałas xx - - - - - xx xx - 

14. Emisja substancji 
gazowych xx - - - - - xx xx - 

Wykorzystanie zasobów środowiska 

15. Zużycie materiałów w 
czasie budowy drogi - x - - x - - - - 
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9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I 
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 
TEGO OBSZARU  

9.1. Faza budowy 

Oddziaływanie związane z realizacją przedsięwzięcia, będzie miało jedynie charakter 

krótkotrwały i nie będzie mieć miejsca negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Nie ma możliwości racjonalnego zmniejszenia uciążliwości wynikających z emisji 

zanieczyszczeń i hałasu pochodzących od wykorzystywanych środków transportu i maszyn 

budowlanych. W celu zminimalizowania innych potencjalnych, znaczących oddziaływań                 

na środowisko, na etapie budowy przedsięwzięcia, należy:  

- przyjąć odpowiednie rozwiązania projektowe w ramach opracowania projektu 

budowlanego inwestycji; 

- dobrać właściwe technologie i materiały chroniące środowisko, w tym przyrodnicze; 

solidność i fachowość wykonawstwa inwestycji; 

- zapewnić odpowiednią organizację robót; 

- zastosować odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP. 

9.2. Faza eksploatacji 

Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od: 

- przyjęcia odpowiednich rozwiązań projektowych w ramach opracowania projektu 

budowlanego inwestycji; 

- doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko, w tym 

przyrodnicze; solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji; 

- przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

W celu ograniczenia wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w fazie 

eksploatacji przewiduje się następujące rozwiązania:  

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi i zjazdów będą odprowadzane do 

miejskiej kanalizacji deszczowej; przewidziane są urządzenia do separacji zawiesin                       

i piasku z zastosowaniem separatorów węglowodorów ropopochodnych; końcowym 

odbiornikiem jest rzeka Brda; 

- w związku z koniecznością wycinki drzew i krzewów, w miejscach gdzie jest to możliwe, 

dokonane zostaną nowe nasadzenia; 
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- naruszone wykopami i ciężkim sprzętem powierzchnie terenu, zostaną zrekultywowane              

i obsiane trawą niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych; 

- redukcja drgań komunikacyjnych następować będzie poprzez wykonanie nowej 

nawierzchni, poprawienie przepustowości i płynności ruchu; 

- należy zapewnić prawidłową obsługę urządzeń wodnych w zakresie gospodarowania wód 

oraz ocenę stanu i bezpieczeństwa budowli; 

- w celu poprawy bezpieczeństwa planuje się m. in.: przebudowę istniejących i budowę 

nowych chodników oraz zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych  

i pieszo-jezdnych (drogi dojazdowe), ścieżek rowerowych, wykonanie oświetlenia oraz 

innych elementów bezpieczeństwa drogowego, a także modernizację skrzyżowań. 

9.3. Strefa ekotonowa pomiędzy terenem przekształconym a Parkiem na Wzgórzu Wolności 

 Dla projektowanej inwestycji, na odcinku od przejścia mostowego przez Brdę do ulicy 

Wojska Polskiego (rejon skarpy pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej wraz z parkiem                  

i cmentarzem wojennym na Wzgórzu Wolności), przewiduje się zastosowanie strefy 

osłonowej (ekotonowej), przede wszystkim pomiędzy inwestycją, a wnętrzem Parku. Na 

przygotowanie strefy należy przewidzieć teren wzdłuż projektowanej drogi,                  

z uwzględnieniem (adaptacją) roślinności istniejącej. 

 Z zestawienia gatunków, wykonanego po przeprowadzonej inwentaryzacji 

przyrodniczej, wynika, że najczęściej występującymi gatunkami krzewów, na przestrzeni 

projektowanej trasy są: berberys, mahonia, bluszcz, bez czarny, pigwowce, dereń, głogi, 

ligustr, forsycja, jałowce, bergenia, tawuły, żywotniki, irgi, pięciorniki, róże, bukszpan, ognik.  

W żywopłotach występują: jeżyna, lilak, śnieguliczka, ligustr. Ponadto występują samosiewy 

drzew i krzewów: klonów (w tym, klonów jesionolistnych), jesionów, topoli, krzewów 

owocowych, wierzb i innych. 

 Z zestawienia gatunków drzew wynika, że najczęściej spotykanym gatunkiem jest: 

klon pospolity, klon jesionolistny, jawor, jesion wyniosły, topola czarna odm. włoska. Dużą 

grupę stanowią drzewa owocowe. Znacznie mniejszą grupę drzew stanowią gatunki: robinia 

akacjowa, dąb szypułkowy, kasztanowiec pospolity, jarząb szwedzki, lipa drobnolistna, wiąz 

szypułkowy, dąb czerwony, głóg. 

 Jednostkowo występują drzewa: klon srebrzysty, brzoza brodawkowata, cyprysik, 

morwa, modrzew, świerki: pospolity, kłujący, i odm. sinej, topole: osika, biała i inne, sumak 

octowiec, wierzby: biała, babilońska odm. pogiętej, płaczącej, żywotniki. 
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 Większość wymienionych, cennych gatunków przeznacza się do pozostawienia lub 

adaptacji, przeznaczając do usunięcia lub przesadzenia jedynie te egzemplarze, które kolidują 

z projektowaną inwestycją.  

 Z powyższego wynika, że do przygotowania strefy ekotonowej powinno się 

zastosować gatunki rodzime. 

9.4. Rekompensata  przyrody 

W ramach rekompensaty za wycinkę drzew i krzewów, które kolidują z przedmiotową 

inwestycją, przewiduje się wprowadzenie nowych nasadzeń w rejonie inwestycji (m. in. Park 

na Wzgórzu Wolności – założenie strefy ekotonowej), jak i w innych częściach miasta, 

wskazanych przez Urząd Miasta.  

Nasadzenia będą nawiązywać do istniejącej szaty roślinnej i łączyć nasadzenia                 

w granicach opracowania z roślinnością występującą na terenach przylegających do 

projektowanej inwestycji, w tym parku. Gatunkami najbardziej właściwymi dla siedliska oraz 

komponujących się z otoczeniem będą: klon pospolity, lipa drobnolistna, jawor, dąb 

szypułkowy, głogi, berberys, ligustr i inne. W przypadku niemożliwości wykorzystania całej 

rekompensaty za usunięcie drzew na terenie przyszłej inwestycji, należy przewidzieć 

nasadzenia w innych częściach miasta. Sugestie Urzędu Miasta w tym zakresie są 

następujące, np.: Park Kałuskiego, Park nad Kanałem, Wzgórze Dąbrowskiego, podnóże 

skarpy w Fordonie. Dla nowych nasadzeń drzew i krzewów przewidzieć materiał sadzeniowy  

należy reprezentowany przez gatunki rodzime odpowiadające warunkom siedliskowym na 

danym terenie. 

Planuje się urządzenie terenów zielonych, zlokalizowanych za chodnikami i w rejonie 

ścieżki pod estakadą, o powierzchni minimalnej ok. 8500 m2. W ramach dokumentacji 

projektowej zostanie wykonany projekt zieleni dla całej trasy. 

Wszystkie powierzchnie pasa drogowego, które nie zostaną wykorzystane pod budowę 

nawierzchni, obiektów i urządzeń zostaną uporządkowane, splantowane i zazielenione. 

Przewiduje się nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej oraz założenie trawników.  

Ze względu na ograniczenia terenowe na odcinku przebiegającym na dolnym tarasie 

nie ma możliwości sadzenia drzew. W pasach trawników zostaną zaprojektowane krzewy, 

o ile pozwoli na to lokalizacja istniejącego i przebudowywanego uzbrojenia terenu. 

Ostateczne rozwiązania będą znane w końcowej fazie opracowania projektu 

wielobranżowego.  
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Na odcinku przebiegającym pomiędzy rzeką Brdą a górnym tarasem zaistniała 

konieczność wycięcia pewnej ilości drzew, które kolidują z projektowanymi obiektami. 

W granicach projektowanego pasa drogowego przewiduje się wykonanie zieleni trwałej we 

wszystkich miejscach, które zapewnią właściwe warunki wegetacji i nie będą kolidować 

z uzbrojeniem terenu. Przy obiektach przewiduje się założenie trawników, oraz elementów 

ozdobnych z zieleni okrywowej o niewielkich wymaganiach (odporne na przesuszenie 

i zacienienie). W rejonie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego przewidziano nasadzenia 

zieleni trwałej, ozdobnej. Zakłada się jednak, że obszary zlokalizowane bezpośrednio pod 

obiektami nie zostaną zazielenione, ponieważ wymagałoby to budowy specjalnego systemu 

nawadniania.  

Przewiduje się nasadzenie drzew i krzewów, stosownie do przewidywanych 

warunków wegetacji, które jednocześnie będą elementem właściwym dla naszej strefy 

klimatycznej i warunków o charakterze parkowo-leśnym (liściastym). Szczegółowy dobór 

gatunkowy zostanie opracowany na etapie projektu branżowego.  

Na odcinku od ul. Toruńskiej do podnóża skarpy dostępna powierzchnia pod zieleń 

trwałą w sąsiedztwie estakady i ścieżki rowerowej wynosi ok. 1500 m2. Skarpy 

projektowanego ciągu ścieżki rowerowej i pieszego zostaną obsadzone cieniolubnymi 

pnączami, posadzonymi jednak poza obrysem estakady. Przewiduje się ukierunkowanie 

pnączy tak, aby okryły skarpy pod obiektami, trudno jest jednak przewidzieć czy roślinność 

się tam rozwinie i utrzyma. Jeżeli będzie to możliwe, na odcinku skarpy górnego tarasu 

zostaną dosadzone drzewa, głównie buki, stosownie do składu gatunkowego istniejącego 

obecnie. 

Na odcinku od granicy skarpy do ul. Wojska Polskiego zostanie zaprojektowana zieleń 

o charakterze miejskim, ozdobnym. Przewiduje się lokalizację zieleni trwałej w granicach 

całego pasa drogowego poza obrysem murów oporowych obudowy wykopu i nawierzchniami 

ciągów pieszych. Powierzchnia dostępna wynosi ok. 1000 m2. Dokładne określenie ilości               

i składu gatunkowego będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac projektowych, ponieważ 

dopiero wtedy będzie znane położenie projektowanych sieci uzbrojenia. 

Zakłada się także założenie zieleni trwałej o charakterze miejskim w pasie rozdziału 

ul. Ogińskiego przy dojeździe do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Powierzchnia 

dostępna pod zieleń wynosi to ok. 2000 m2. Ok. 30-40% zostanie obsadzone zielenią trwałą. 

W strefie samego skrzyżowania możliwe jest założenie obszarów zieleni bardzo niskiej, np. 

okrywowej ze względu na warunki widoczności i bezpieczeństwo ruchu.  
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Dobór nasadzeń trwałych musi spełniać poza funkcją ozdobną dodatkowe wymagania, 

które wynikają z przewidywanych trudnych warunków wegetacji, głównie niedobór wody. 

Pod takim kątem zostanie także dobrana mieszanka traw do obsiania trawników. 

10. JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM 
INSTALACJI, PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII  
Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Zgodnie z definicją podaną w ustawie Prawo ochrony środowiska – art. 3, ust. 1 pkt. 6 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), instalacja to: 

a) stacjonarne urządzenie techniczne,  

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 

tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego 

zakładu, 

c) budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których 

eksploatacja może powodować emisję.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 ze zm.) art. 3, pkt. 3 przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym również drogi. 

• Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane ze stosowaniem substancji 
niebezpiecznych. 

• Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z wytwarzaniem oraz wykorzystaniem 
energii.  

• Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie mieć wpływu na zużycie wody, surowców, 

materiałów i paliw.  

• Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji, w celu odzysku lub 

unieszkodliwieniu, będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy legitymującemu się 

zezwoleniem właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach). 
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Odpady z rozbiórki istniejących nawierzchni, powinny zostać poddane rozdrobnieniu                   

i przesortowaniu, celem uzyskania materiału budowlanego o odpowiedniej granulacji                   

i wytrzymałości, nadającego się do ponownego wykorzystania. Odpady pochodzące                  

z rozbiórki, nienadające się do dalszego wykorzystania, powinny zostać wywiezione na 

składowisko odpadów, a zebrany przy wykonywaniu robót ziemnych humus, w większości 

powinien zostać wykorzystany ponownie przy wykonywaniu pasów zieleni. Grunty                  

z wykopów nienadające się do ponownego wbudowania, powinny zostać wywiezione na 

składowisko. 

Prace związane z czyszczeniem urządzeń podczyszczających wody opadowe  

z węglowodorów ropopochodnych, powinny być zlecane specjalistycznym firmom.  

W związku z tym, wytwórcą powstających w trakcie czyszczenia odpadów będą firmy 

świadczące te usługi.  

• Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Na podstawie wykonanej analizy oddziaływania akustycznego projektowanego 

odcinka ul. Ogińskiego stwierdzono, że zasięg oddziaływania akustycznego przekracza 

granice pasa drogowego niezbędnego do jej użytkowania i funkcjonowania. W związku               

z tym, przy zabudowie chronionej, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, 

planuje się lokalizację ekranów akustycznych. Przy zabudowaniach, gdzie zastosowanie 

ekranów akustycznych z przyczyn technicznych nie jest możliwe, proponuje się wymianę 

stolarki okiennej, która w dużym stopni zniweluje powstałą uciążliwość.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla proponowanego 

wariantu, stężenia jednogodzinne oraz średnioroczne dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, określonych                  

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) 

poza pasem drogowym. Z kolei dla wariantów alternatywnych II i III zostały przekroczone 

stężenia średnioroczne NO2 dla wszystkich odcinków, a także stężenia jednogodzinne dla 

odcinków od II do IV. Dopuszczalne stężenie średnioroczne benzenu zostało przekroczone na 

odcinku nr II. 
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• Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej  

W trakcie planowania przedsięwzięcia, będącego przedmiotem niniejszego raportu, 

wykorzystane zostały najnowsze osiągnięcia techniki stosowane w Europie dla tego rodzaju 

przedsięwzięć oraz odpowiadają one wymaganiom rozporządzenia 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). 

• Postęp naukowo – techniczny 
Przyjęte założenia techniczne nie odbiegają od standardów stosowanych w obiektach 

tego typu na obszarze kraju. 

Planowana technologia i instalacje spełniają wymagania określone w art. 143 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska. 

11. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST 
KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO 
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, 
OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ 
TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW 
KORZYSTANIA Z NICH  

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) obszary ograniczonego użytkowania mogą być 

tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, 

kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz instalacji 

radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku jeżeli                      

z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo 

zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych technologicznych i organizacyjnych, nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji. 

Przeprowadzone obliczenia oraz ocena przedsięwzięcia wskazują, że standardy 

ochrony środowiska w proponowanym przez wnioskodawcę wariancie I, określone 

przepisami prawa nie będą przekroczone, w związku z tym nie zachodzi konieczność 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.  

12. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH  
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM  

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z realizacją 

każdej inwestycji, a inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko                             

w szczególności, są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej,                   



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 165

a także realizacja inwestycji prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,            

w tym prawa miejscowego, którym są np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczące terenu zaprojektowanej inwestycji. 

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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) daje każdemu, bez względu na 

obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz 

zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 

polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu                  

w sprawie oceny oddziaływania zaprojektowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Społeczność lokalna ma prawo do współdecydowania w kwestiach dotyczących 

nowych inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mogą być one 

postrzegane przez tę społeczność jako potencjalne zagrożenie integracji w ich środowisko 

społeczno-przyrodnicze lub też jako ryzyko ekologiczno-zdrowotne zagrażające ich 

dotychczasowej egzystencji. 

Spostrzegane czy też spodziewane przez mieszkańców ryzyko ekologiczno-zdrowotne 

w ich środowisku lokalnym może być przez nich oceniane jako przekraczające możliwości 

jego zaakceptowania. Dlatego też jednym z elementów obniżających ryzyko zaistnienia 

konfliktów jest prowadzenie akcji informacyjnych o zaprojektowanym przedsięwzięciu wśród 

mieszkańców danego terenu, zwracając uwagę na omówienie zarówno pozytywnego jak             

i negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi: 

- zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody i kanalizacji, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z energii elektrycznej                

i cieplnej, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania ze środków łączności, 

- ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, 

- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy i oceny zagrożenia dla środowiska 

wynika, że żaden z czynników wpływających na ochronę interesów osób trzecich nie zostanie 

naruszony. Planowana inwestycja, polega bowiem na budowie drogi oraz całej infrastruktury 

jej towarzyszącej, co przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa ruchu na drodze, co 
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niewątpliwie stanowi ważny interes społeczny. Prawidłowa eksploatacja drogi                            

i przestrzeganie zasad BHP oraz wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa               

w zakresie ochrony środowiska, w trakcie realizacji inwestycji w żaden sposób nie powinna 

stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, ani dla życia lub zdrowia ludzi. 

Na podstawie analizy oddziaływania akustycznego, wykonanej dla roku 2012 (w roku 

oddania drogi do użytku) oraz roku 2022 (w 10 roku eksploatacji drogi), stwierdzono 

występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.  

 Prognozę oddziaływania akustycznego z rejonu przedsięwzięcia w wybranych 

punktach pomiarowych przedstawiono w poniższej tabeli. 

rok 2012 rok 2022 rok 2009 
stan zero 

Na 
podstawie 
pomiarów 

Na podstawie 
symulacji 

komputerowej 

Kilometraż 
(strona) 

Rodzaj zabudowy -
adres przy którym 
zlokalizowany był 
punkt pomiarowy 

Odległość 
punktu 

pomiarowego 
od osi drogi [m]

Dopuszczalny 
poziomy 
hałasu 

dzień/noc [dB] 

dzień/noc [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 

ok. 0+000 - 
0+045 
strona prawa 

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, 
Ogródki działkowe 
przy ul. Ogińskiego, 
przewidziane do 
likwidacji do połowy 
2010 roku. 

20 60/50 - 68,0/60,9 62,9/58,0 

ok. 0+025 - 
0+085 
strona prawa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Szymanowskiego 1, 

60 60/50  62,1/53,8 55,6/50,8 

ok. 0+095 - 
0+135 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dwa 
budynki przy ul. 
Ogińskiego 18 i 20, 

20 
55/50 

 
64,6/57,3 68,1/62,1 63,2/58,3 

ok. 0+145 - 
0+200  
strona lewa 

Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży, Dom 
Studenta nr 1, ul. 
Ogińskiego 16 

20 55/50 67,8/61,3 69,1/63,2 63,9/59,0 

ok. 0+230 - 
0+240 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej – ul. 
Moniuszki 1, tereny 
zabudowy 

25 60/50 - 68,9/63,0 63,5/58,6 
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mieszkaniowej 
jednorodzinnej – ul. 
Moniuszki 3, 
Chopina 17 a 

ok. 0+370 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, Hotel 
Torbyd, ul. Chopina 
11a 

23 60/50 - 72,0/66,0 66,5/61,4 

ok. 0+520 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Jagiellońska 51, 53 
oraz 55  

25 60/50 64,5/58,3 70,6/64,7 65,7/61,5 

ok. 0+600 - 
0+700 
Strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Krakowska, tereny 
chroniona sąsiadują z 
droga dojazdową do 
bazy PKS 

170 od 
projektowanej 

ul.  
Ogińskiego 

60/50 
 

- 54,2/49,6 50,1/48,9 

ok. 0+950 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, Arkada 
Park, osiedle nad 
Brdą 

25 60/50 52,8/47,9 61,3/55,4 55,5/51,0 

ok. 0+1000 
strona lewa 
 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 47 

100 55/50 - 56,4/49,9 50,2/46,6 

ok. 0+1000 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 45  

45 55/50 - 64,9/59,0 64,8/54,4 

ok. 1+050 
strona prawa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 54,  

20 55/50 72,9/64,9 73,0/67,1 67,3/62,5 

ok. 1+050 
strona prawa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego, ul. 
Toruńska 52,  

10 60/50 - 62,7/56,9 57,4/52,7 

ok. 1+050 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 

30 55/50 - 71,1/65,2 65,6/60,8 
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Toruńska 60  

ok. 1+050 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Toruńska 62 

60 55/50 - 66,3/59,8 64,4/55,8 

ok. 1+300 - 
1+360 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży, Szkoła 
Podstawowa nr 56, 
ul. Bośniacka 3  

30 55/50 - 57,5/51,6 52,2/47,1 

ok. 1+430 
strona lewa 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ul. 
Słowiańska 2  

35 55/50 54,2/48,7 68,0/62,1 61,5/58,2 

W miejscach zabudowy chronionej, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne 

normy, zaplanowano lokalizację ekranów akustycznych, a przy zabudowaniach, gdzie 

zastosowanie ekranów z przyczyn technicznych nie jest możliwe, sposobem niwelacji 

uciążliwości akustycznej może być wymiana stolarki okiennej.  

Miejsca przy których niedotrzymane są dopuszczalne poziomy hałasu i jest możliwa 

instalacja ekranu akustycznego: 

1. przy obiektach mieszkaniowych położonych przy ulicy Krakowskiej. Obiekty te 

znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego. Przy powyższej zabudowie mieszkaniowej planuje się instalację ekranu 

akustycznego ze względu na ruch pojazdów (w większości autobusy) poruszające się 

drogą dojazdową do bazy PKS. 

2. przy obiektach mieszkaniowych położonych przy ulicy Żupy (Arkada Park, osiedle nad 

Brdą). Obiekty te znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej                

i zamieszkania zbiorowego.  

3. ekrany zakładane do instalacji tylko w wariancie II i III (wariantach alternatywnych). 

Zakłada się instalację ekranu na zjeździe z projektowanej do budowy ul. Ogińskiego 

przy obiektach mieszkaniowych położonych przy ulicy Żupy (Arkada Park, osiedle nad 

Brdą). Obiekty te znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej               

i zamieszkania zbiorowego.  

4. przy obiektach Szkoły Podstawowej nr 56 położonej przy ul. Bośniackiej 3. Obiekty te 

znajdują się na terenach zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci          

i młodzieży. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia polegającego                 

na budowie ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska 

Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami, nie powinna spowodować zagrożenia 

interesów mieszkańców rejonu planowanej inwestycji w stopniu prowadzącym do 

wystąpienia znaczącego konfliktu społecznego.  

Wszystkich jednak ewentualnych konfliktów społecznych nigdy nie można do końca 

przewidzieć i określić. Ich przyczyną mogą być subiektywne odczucia uczestników konfliktu 

niezwiązane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem 

obowiązującego prawa. Można jednak przypuszczać, że odpowiednie rozwiązania techniczne 

wykorzystujące nowoczesne technologie i odpowiednie materiały przy budowie drogi 

pozwolą na zminimalizowanie tych zagrożeń.  

Zakładając wariant polegający na zaniechaniu budowy odcinka ul Ogińskiego, 

sytuacja w zakresie natężenia hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w centrum miasta, i tak, 

w kontekście prognozowanego natężenia ruchu, nie uległaby poprawie. Rosnąca ciągle ilość 

pojazdów, niezbędnych przewozów w ruchu samochodowym i obsługa transportowa 

spowoduje wzrost natężenia ruchu, a tym samym wzrost poziomu hałasu i emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 

13. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY  
I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE  
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 
TEGO OBSZARU 

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo ochrony środowiska „Podmioty korzystające                   

ze środowiska, obowiązane z mocy prawa oraz na mocy decyzji do pomiaru poziomu 

substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, gromadzą i przetwarzają dane                 

z zachowaniem zasad określonych w ustawie i nieodpłatnie udostępniają informacje                   

na potrzeby państwowego monitoringu środowiska”. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku            

z ust. 1 pkt 6a i 11, zarządzający drogą prowadzi dostępne bazy danych dotyczących map 

akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 oraz wyników pomiarów, o których mowa          

w art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Odpowiednio do art. 62 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
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środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), określa się, analizuje oraz ocenia wymagany 

zakres monitoringu, w związku z tym na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien przedstawiać propozycje 

monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy                            

i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 

 Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii  

w środowisku, do których są obowiązani zarządzający drogą, określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1392).  

W oparciu o powyższe przepisy wymagane są okresowe pomiary poziomów hałasu                

w środowisku - co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu.  

Referencyjne metodyki wykonywania pomiarów oraz kryteria lokalizacji punktów 

pomiarowych dla pomiarów okresowych - hałasu w środowisku, są określone w załączniku  

nr 2 do rozporządzenia. 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 

wykonane w związku z eksploatacją drogi mają być ewidencjonowane w formie zestawień 

tabelarycznych, opisów i map sytuacyjnych zapisanych w postaci drukowanej  

i elektronicznej. Dokumentację dotyczącą monitoringu należy przechowywać przez 5 lat                             

od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.  

14. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC 
RAPORT 

W trakcie sporządzania niniejszego raportu, bazując na dostarczonych przez Inwestora 

informacjach, które zawierały propozycje rozwiązań projektowanego przedsięwzięcia, a także 

innych dostępnych materiałach oraz wykorzystując dane na temat przedsięwzięcia, nie 

stwierdzono istotnych trudności. 

15. WNIOSKI DO WYKORZYSTANIA W DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie wykonanego raportu o oddziaływaniu na środowisko                             

przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców 

Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami, 

proponuje się wykorzystanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej 
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inwestycji następujących wniosków, które powinny zostać uwzględnione przy 

opracowywaniu projektu budowlanego, niezbędnego przy ubieganiu się inwestora o 

pozwolenie na budowę: 

• prace budowlane wykonywać wyłącznie w porze dnia, 

• wszystkie obiekty zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wody opadowe odprowadzać do kanalizacji deszczowej,  

• na wylocie wód opadowych do rzeki Brdy zastosować urządzenia podczyszczające 

(osadniki szlamowe, separatory koalescencyjne) gwarantujące dotrzymanie 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:  

- zawiesiny ogólne - 100 mg/l,  

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l; 

• należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do rzeki 

Brdy, 

• wytwarzane odpady przekazywać specjalistycznym firmom, posiadającym zezwolenie 

właściwego organu w zakresie gospodarowania odpadami, 

• w ramach rekompensaty za wycinkę drzew i krzewów, które kolidują z przedmiotową 

inwestycją, wprowadzić nowe nasadzenia w rejonie inwestycji (m. in. Park na Wzgórzu 

Wolności – założenie strefy ekotonowej), oraz w innych częściach miasta, wskazanych 

przez Urząd Miasta, 

• dla odcinka drogi przechodzącej przez teren skarpy, na podstawie zatwierdzonego przez 

Prezydenta Bydgoszczy projektu prac geologicznych, wykonać dokumentację 

geologiczno-inżynierską, 

• należy wykonać analizę porealizacyjną inwestycji. 

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 
ZAWARTYCH W RAPORCIE  

16.1. Zakres i cel opracowania raportu 
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. 

Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska 

Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami, opracowano na zlecenie Zarządu Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz. 

Celem opracowania raportu jest analiza oraz ocena: 

a) bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na: 

• środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 
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• dobra materialne i dobra kultury, 

• wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami, 

b) możliwości oraz sposoby zapobiegania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

c) ustalenie wymaganego zakresu monitoringu. 

16.2. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności 

• Opis stanu istniejącego 
• Opis projektowanego przedsięwzięcia 
• Charakterystyka techniczna przebudowanej drogi 
• Przewidywane emisje: hałasu, zanieczyszczeń do powietrza i odpadów 

Celem przedsięwzięcia, które wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest budowa ul. Ogińskiego                      

w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz 

z obiektami inżynierskimi i dojazdami. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, na terenie miasta Bydgoszczy. 

 Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy ma za zadanie poprawę obsługi 

komunikacyjnej centrum miasta i będzie stanowić nowe połączenie drogowe z górnym 

tarasem miasta. Po zakończeniu realizacji inwestycji ulica ta będzie stanowiła fragment 

Wielkiego Ringu, który stanie się częścią systemu obwodnicowego Strefy Śródmiejskiej 

miasta.  

Planowana inwestycja pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki jego 

separacji i zmniejszeniu liczby punktów kolizji, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska  

na istniejącym układzie ulicznym. Ponadto most przez rzekę Brdę stanowić będzie 

alternatywne połączenie dla sąsiednich przepraw mostowych.  

 Projektowana trasa przebiegać będzie w centrum miasta Bydgoszczy na działkach nr.: 

25/4, 25/5, 25/3, 25/11, 25/2, 25/10, 88/2, 89/2, 251, 250, 252, 253, 106/5, 106/1, 104, 263/3, 

184/2, 272/2, 265/2, 264/187, 263/1, 263/2, 270/3, 270/4, 190/4, 270/5, 190/1, 270/1, 259, 

235, 234/3, 241, 242/5, 237, 239, 236/3, 238/3, 242/12, 242/13, 240/4, 240/6, 6/6, 6/3, 7, 8, 

6/4, 29/1, 29/3, 11/3, 29/2, 9, 10, 11/1, 11/5, 14, 8/1, 10/1, 10/5, 10/3, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 

1/4, 9/3, 9/4, 8/3, 10/4, 9/1, 8/5, 8/4, 11/1, 1/14, 1/16, 1/17, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 31, 9/3, 9/1, 

5, 2, 6, 4, 3/4, 3/1, 10/6, 10/1, 25, 3/3, 52/1, 52/2, 50, 47, 48, 49, 17, 16, 18, 19, 25, 22, 20, 21, 

1/2, 22/12, 22/15, 21, 58, 57. 

Na projektowanym odcinku ul. Ogińskiego obecnie przewiduje się budowę drogi 

powiatowej (istn. ozn. nr 3017) klasy technicznej G 2/2. Będzie to droga dwujezdniowa 
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o częściowo ograniczonej dostępności, która, poprzez węzły lub skrzyżowania (uzależnione 

jest to od wariantu realizacji inwestycji), będzie połączona z istniejącym układem 

komunikacyjnym. 

 Na przebiegu projektowanej trasy komunikacyjnej zinwentaryzowano 695 szt. drzew                 

i 2246 m2 krzewów. Z tego, do pozostawienia (adaptacji) zaproponowano 284 szt. drzew               

i 1096 m2 krzewów, do przesadzenia 5 szt. drzew i 576 m2 krzewów, a do usunięcia 

zaprojektowano 404 szt. drzew i 576 m2 krzewów 

 Realizacja inwestycji obejmie m.in.: 

• przedłużenie istniejącej ul. Ogińskiego, do ul. Wojska Polskiego, docelowo do ul. Glinki, 

wraz z całą infrastrukturą drogową, oświetleniem ulicznym i urządzeniami ochrony 

środowiska,  

• budowę mostu przez rzekę Brdę wraz z estakadami dojazdowymi oraz budowę nasypów  

z gruntu zbrojonego w murach oporowych,  

• budowę odcinka drogi w wykopie z obudową z murów oporowych przy dojeździe do                  

ul. Wojska Polskiego, 

• modernizację i przebudowę skrzyżowań,  

• budowę węzłów,  

• budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych,  

• budowę ekranów akustycznych,  

• utworzenie powierzchni zielonych i zieleni trwałej,  

• przebudowę sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, gazociągowej 

i ciepłowniczej,  

• przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej. 

 Zakres prac inwestycyjnych uzależniony jest od wybranego wariantu rozwiązania 

drogowego, dlatego szczegółowy opis prac związanych z realizacją inwestycji został 

przedstawiony w punkcie 4 niniejszej dokumentacji, w którym opisane zostały warianty jej 

realizacji - proponowany przez Inwestora (I) i dwa alternatywne (II, III).  

 Emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń do atmosfery związane będą z ruchem 

pojazdów samochodowych (i opcjonalnie tramwajów). Określone obliczeniami zasięgi 

ponadnormatywnego oddziaływania hałasu z projektowanego do budowy odcinka                  

ul. Ogińskiego, będą przekraczać granice pasa drogowego (linie rozgraniczające), 

niezbędnego do jej funkcjonowania i użytkowania. W zasięgu ponadnormatywnego natężenia 

hałasu znajdzie się część zabudowy chronionej, przy której planuje się lokalizację ekranów 

akustycznych, a w miejscach, gdzie z przyczyn technicznych posadowienie ekranów nie jest 
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możliwe, proponuje się wymianę stolarki okiennej, która w znacznym stopni zniweluje 

uciążliwość akustyczną.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla proponowanego 

wariantu, stężenia jednogodzinne oraz średnioroczne dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, określonych                     

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) 

poza pasem drogowym. Z kolei dla wariantów alternatywnych II i III zostały przekroczone 

stężenia średnioroczne NO2 dla wszystkich odcinków, a także stężenia jednogodzinne dla 

odcinków od II do IV. Dopuszczalne stężenie średnioroczne benzenu zostało przekroczone na 

odcinku nr II. 

Należy zaznaczyć, że maksymalne wartości stężeń poszczególnych substancji będą się 

zmniejszały w miarę upływu lat, ze względu na coraz nowocześniejszy tabor, spełniający 

rygorystyczne normy oraz coraz lepsze paliwa. I tak w roku 2022 emisja substancji 

pochodzących z samochodów poruszających się ul. Ogińskiego będzie mniejsza niż                     

w 2012.  

W związku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej drogi mogą powstawać 

następujące rodzaje odpadów: 

- odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz 

betonowy, ceglany i ceramiczny, 

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych, 

- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 

- gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń, 

- odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, oleje 

silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, akumulatory itp. 

- inne odpady np. opakowania po używanych substancjach chemicznych (w tym 

niebezpiecznych), odpady komunalne, odpady związane w wycinką drzew kolidujących  

z przebiegiem drogi. 

Część z tych odpadów (np. asfalt zawierający smołę, gleba zanieczyszczona 

substancjami niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady                       

z eksploatacji maszyn i urządzeń) należy do odpadów niebezpiecznych i w związku z tym 
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należy je traktować w sposób szczególny. Powstające odpady z budowy, remontów                   

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej winny być w pierwszej 

kolejności poddane odzyskowi. Wszystkie odpady będą przekazywane odbiorcom 

posiadającym zezwolenie właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach). 

Podczas eksploatacji projektowanego odcinka drogi przewiduje się wytwarzanie 

następujących rodzajów odpadów: 

- odpady powstające podczas czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe; 

- odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni - zmiotki uliczne, odpady komunalne pochodzące                   

z koszy ulicznych, odpady roślinne (trawa, liście, gałęzie), śnieg; 

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych, stanowiące mieszaninę piasku, drobnych 

odpadów roślinnych oraz pyłu ze ścierania nawierzchni; 

- odpady zużytych lamp oświetleniowych - lampy fluorescencyjne, klasyfikowane jako 

odpady niebezpieczne;  

- odpady powstające z wymiany lub napraw infrastruktury technicznej drogi                   

(np. sygnalizatory, kierunkowskazy, znaki drogowe, bariery ochronne) - baterie                  

i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, tworzywa sztuczne, metale, 

odpady budowlane (gruz betonowy i ceramiczny itp.). 

Prace związane z czyszczeniem urządzeń podczyszczających wody opadowe, 

konserwacją i naprawą infrastruktury technicznej oraz robotami remontowymi, powinny być 

zlecane firmom zewnętrznym, które posiadają zezwolenia na wytwarzanie odpadów 

powstających w wyniku prowadzonej działalności usługowej. Wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia ww. usług będą podmioty je świadczące, chyba,                

że umowa stanowić będzie inaczej. Pozostałe odpady winny być przekazywane odbiorcom 

posiadającym zezwolenie właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska                   

na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 

ustawy o odpadach). 

16.3 Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska 
objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

Teren inwestycji położony jest w jest w centralnej części Bydgoszczy. Jest to obszar 

Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, mezoregion Kotlina Toruńska. 

W podłożu terenu przeznaczonego pod inwestycję zalegają osady czwartorzędowe 

(holocen i plejstocen) i trzeciorzędowe (pliocen i miocen). 
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Zgodnie z Mapą zagrożeń ruchami masowymi miasta Bydgoszczy (Oprac. 

GEOPROGRAM, Wojciech Andrzejewski, Bydgoszcz, 2006) teren inwestycji w obrębie 

południowego skłonu pomiędzy terasą pradolinną a doliną Brdy znajduje się na terenie 

zagrożonym geodynamicznie, a skarpę zaliczono do obszarów o średnim stopniu zagrożenia 

ruchami masowymi. 

Głównymi skałami macierzystymi województwa kujawsko – pomorskiego są utwory 

ostatniego zlodowacenia. Obszary wysoczyznowe zbudowane są głównie z glin zwałowych  

tj. piasków i glin, obszary równin sandrowych – z piasków i żwirów, a doliny rzek prawie            

w całości wypełniają osady rzeczne o zróżnicowanym składzie mechanicznym, od piasków 

luźnych do iłów. W rejonie Bydgoszczy występują gleby bielicowe pod lasami i gleby 

pseudobielicowe. Przydatność rolnicza gleb IVa – obszary o przewadze słabych użytków 

rolnych. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) Nr 140 Subzbiornik Bydgoszcz. Zbiornik zawiera wody 

trzeciorzędowe wysokiej ochrony (OWO). Posiada  ogólną powierzchnię 170 km2.  Średnia 

głębokość ujęcia wynosi 10-60 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 31 tys.m3/dobę. W 

rejonie planowanej lokalizacji przedsięwzięcia eksploatowane są trzy poziomy wodonośne: 

czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. Trasa ulicy Ogińskiego na odcinkach 

przewidywanej rozbudowy nie leży na, ani nie przecina żadnych obszarów objętych strefami 

ochronnymi ujęć wody.  

Bydgoszcz położona jest na lewym brzegu Wisły, u ujścia Brdy a zarazem u jej zbiegu 

z Kanałem Bydgoskim. Centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, usytuowane 

jest w południowej części doliny Brdy na wysokości 34-56 m n.p.m. 

Główne cieki powierzchniowe występujące na terenie miasta to: Wisła, Brda, Kanał 

Bydgoski, Struga Flis, Struga Młyńska. Sieć hydrologiczną uzupełniają starorzecza (Stary 

Kanał Bydgoski, starorzecza Brdy w starym Mieście i w Brdyujściu), a także niewielkie 

zatoki i odnogi głównych rzek. W 2007 r. w Bydgoszczy monitoringiem objęto rzeki Wisłę, 

Brdę oraz Kanał Bydgoski.  

Na przekrojach pomiarowych poniżej zalewu w Smukale i na ujęciu wody 

„Czyżkówko” – Brda utrzymała II klasę (parametry obniżające jakość wód z I do II klasy -

wskaźniki: tlenowe – tlen rozpuszczony, ChZT-Mn, ChZT-Cr; biogenne, węgiel organiczny, 

azot Kjeldahla, fosforany oraz zasadowość ogólna. Na stanowisku kontrolnym, 

zlokalizowanym przy Moście Pomorskim, jakość wód Brdy uległa obniżeniu do III klasy. 
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Parametrami obniżającymi klasę wód rzeki były wskaźniki tlenowe oraz biogenne. Ostatni 

profil kontrolno-pomiarowy na rzece Brdzie zlokalizowano na ujściu rzeki do Wisły. Tu 

również Brda prowadziła wody w III klasie. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny, wody Kanału Bydgoskiego podobnie jak przed 

rokiem sklasyfikowano jako wody odpowiadające V klasie. Są to wody złej jakości. 

Porównanie wyników badań wód Kanału z badaniami z lat wcześniejszych na podstawie 

wartości średniorocznych nie wykazuje znaczących zmian.  

Badania jakości wód Wisły na terenie miasta Bydgoszczy w 2007 r. były prowadzone 

w dwóch profilach: Łęgnowo 769,1 km oraz Fordon 774,9 km. Analizie poddano szeroki 

zakres obejmujący 46 wskaźników. Badania przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że wody 

Wisły na obu stanowiskach kontrolnych odpowiadały III klasie jakości. 

 Planowana inwestycja wymagała będzie przecięcia rzeki Brdy. Most przez rzekę ma 

być zlokalizowany w przybliżeniu 10,200 km drogi wodnej Wisła - Odra w rejonie ul. Żupy, 

ok. 100 m poniżej nabrzeża wioślarskiego Kolejowego Klubu Wioślarskiego ZNTK (obecnie 

Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia). Prowadzenie mostu będzie zrealizowane 

na odcinku skanalizowanym rzeki Brdy, od jej ujścia do Wisły (km 0,00) do połączenia z 

Kanałem Bydgoskim (km 14,400).  

Skład gatunkowy ryb występujących w wodach rzeki Brdy jest bogaty, występują tu takie 

ryby jak: amur, okoń, brzana, pstrąg potokowy, boleń, płoć, certa, sandacz, jaź, sum, karaś 

złocisty, szczupak, karaś srebrzysty, węgorz, kleń, tołpyga, karp, wzdręga, lin, lipień, leszcz , 

troć wędrowna. 

 Tereny miast mogą być zasiedlane przez przedstawicieli fauny czterech kategorii:  

e) zwierzęta stale bytujące w mieście, sukcesywnie zasiedlające jego nowo powstające 

tereny; 

f) zwierzęta poza miejskie, które przetrwały okres zabudowy i urządzania miasta oraz 

przystosowały się do nowych warunków środowiskowych; 

g) zwierzęta, które wnikają czynnie lub biernie do aglomeracji miejskiej ze środowisk 

przyległych; 

h) zwierzęta celowo wprowadzane na teren miast przez człowieka. 

Na terenie miasta Bydgoszczy spotyka się między innymi: lisa, kunę domową, jeża 

europejskiego, wiewiórkę pospolitą, srokę, kruka, ropuchę, wróble, sierpówki, gołębie, 

jerzyki, jaskółki, oknówki, pustułki, kosy, drozdy czy gawrony. 

 Zieleń wysoka na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest głównie                  

w zachodniej części, w pobliżu budynków przy Alei Ossolińskich, przy budynkach 
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Uniwersytetu (kasztanowiec, lipa, klon, brzoza, dąb, sosna, topola, magnolia pośrednia, 

żywotnik) oraz po przeciwnej stronie rzeki Brdy (topola, wierzba, olsza). 

 Na terenie przebiegu trasy komunikacyjnej, nie stwierdzono miejsc lęgowych. 

Warunki siedliskowe się pogorszą, zmniejszy się powierzchnia umożliwiająca żerowanie i 

ukrywanie się wielu drobnych zwierząt i ptaków o powierzchnię skarpy przeznaczonej pod 

drogę. 

Obszary podlegające ochronie prawnej 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Bydgoszczy. Zarówno na 

terenie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary podlegające 

szczególnej ochronie. Administracyjne granice Bydgoszczy obejmują fragmenty jednego 

parku krajobrazowego (zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km od planowanej inwestycji 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego) i trzech obszarów 

chronionego krajobrazu (oddalone od planowanej inwestycji: 

- o ok. 2,0 km OChK Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta Bydgoszczy;  

- o ok. 2,5 km OChK Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej; 

- o ok. 5,5 km OChK Zalewu Koronowskiego). 

W dalszej odległości znajdują się otaczające miasto OChK: Strefy Krawędziowej Doliny 

Wisły, Nadwiślański, część południowa, Bydgoskie Łąki Nadnoteckie, Rynna Jezior 

Byszewskich, Nadnotecki.  

 Na terenie Bydgoszczy częściowo (3,9% ogólnej powierzchni) położony jest obszar 

Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisły (PLB040003). Obszar ten znajduje się w odległości ok. 

6,5 km od planowanej inwestycji. Stanowi on ostoję ptaków o randze europejskiej, o której 

decydują gniazdujące tu rybitwy: rzeczne, białoczelne i czarne oraz derkacze i zimorodki. 

Teren ten stanowi również bardzo ważną ostoję dla ptaków migrujących i zimujących 

(zimowisko m.in. gągoła i bielika). Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje część Doliny 

Wisły o powierzchni 34 909,2 ha na odcinku pomiędzy Włocławkiem a Przegaliną w pobliżu 

Gdańska. 

 Ponadto na terenie Bydgoszczy znajduje się znikoma część (51 ha) Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków - Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (PLB300001), który 

leży w odległości ok. 10 km od planowanej inwestycji.  

Szeroka Dolina Środkowej Noteci, wraz z żeglownym Kanałem Bydgoskim łączącym 

dorzecza Odry i Wisły to cenna ptasia ostoja o randze europejskiej. Z ptaków wymienionych 

w załączniku do Dyrektywy Ptasiej spotkać tu można następujące gatunki: gąsiorek, 
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podróżniczek, zimorodek, rybitwa czarna, derkacz, zielonka, żuraw, błotniak łąkowy, błotniak 

stawowy, kania czarna, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, łabędź czarnodzioby, bocian biały, 

bąk i bączek. 

 W okolicy zlokalizowany jest również potencjalny obszar sieci Natura 2000 Solecka 

Dolina Wisły (kod PLH 040003), oddalony od miejsca inwestycji  

o około 8,0 km. Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony mozaiki siedlisk 

nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej, oraz związanej z nią 

fauny.  

Bezpośrednio na terenie Bydgoszczy nie ma rezerwatów przyrody, jednak na prawym 

brzegu Wisły, za wschodnimi granicami miasta, znajduje się kilka rezerwatów leżących             

w obrębie pojezierza chełmińskiego. Są to położone na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska: 

Rezerwat leśny Wielka Kępa Ostromecka, Rezerwat leśny Las Mariański, Rezerwat 

ornitologiczny Reptowo, Rezerwat florystyczny Linje 

 Użytek ekologiczny Osowa Góra położony jest w zachodniej części miasta i istnieje od 

1997 r. Jest to torfowisko o powierzchni 3,49 ha, na którym występują bardzo rzadkie gatunki 

roślin, tj.: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna.  

Na terenie miasta znajdują się 103 pomniki przyrody, w tym 98 pomników przyrody 

ożywionej (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleja) i 5 pomników przyrody nieożywionej 

(głazy narzutowe, źródełko). 

 Po przeprowadzonej analizie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko,  

z uwagi na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz z uwagi na oddalenie od terenów chronionych 

stwierdza się, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary 

chronione. 

16.4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zaisęgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków                  
i opiece nad zabytkami 

Na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma 

zlokalizowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego. Najbliższe zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz inne interesujące obiekty stanowią: 

- dom przy al. Mickiewicza nr 50 – kompozycja urbanistyczna zaprojektowana przy udziale 

R. Kerna, zamknięta zespołem Instytutu Wilhelmowskiego (ob. Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin nr rej.: A/374/1 z 8 października 1993 r.), 
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- zespół klasztorny misjonarzy, Al. Ossolińskich, 1924-1939, nr rej.: A/846/1-2 z 30 maja 

1996 r.; kościół p.w. św. Wincentego à Paulo, klasztor, park, 1924–37 – wotum 

społeczeństwa bydgoskiego za odzyskanie niepodległości w 1918 r., 

- Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - oficjalnie otwarty 2 czerwca 1999 r. 

(działało już od 23.VI.1998 r.). Stanowi samodzielną placówkę badawczą przy Instytucie 

Historii Akademii Bydgoskiej, której celem jest gromadzenie i udostępnianie źródeł 

z zakresu dyplomacji, 

- Budynek Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, ul. Św. Floriana 6a, 1913-1914, nr 

rej.: A/395/1 z 18 stycznia 1994 r., 

- Cmentarz martyrologiczny - cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – założony w 1946 r. na 

Wzgórzu Wolności (0,6 ha), 1,2 tys. osób,  

- Park Ludowy im. Wincentego Witosa (6,4 ha) – utworzony w 1953 r., 

 Ponadto poniżej projektowanego mostu na rzece Brdzie zlokalizowane są budowle 

hydrotechniczne o charakterze zabytkowym, m.in. Jaz ulgowy Brda Młyńska czy Śluza 

Miejska Nr 2. Nie są one jednak objęte rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 Eksploatacja ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do               

ul. Wojska Polskiego nie będzie w negatywny sposób oddziaływać na znajdujące się w jej 

obrębie zabytki. 

16.5.Opis analizowanych wariantów, w tym: 

• Wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia 

• Wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego 

• Wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

Niepodjęcie przedsięwzięcia wiązałoby się z koniecznością poszukiwania innych 

możliwości rozwiązania problemu odciążenia komunikacyjnego Śródmieścia, a z uwagi, że     

w przyszłości ulica ta ma stanowić fragment Wielkiego Ringu (części systemu 

obwodnicowego Strefy Śródmiejskiej miasta), wariant polegający na niepodejmowaniu 

przedsięwzięcia nie był brany pod uwagę. Ponadto w Bydgoszczy brakuje przepraw przez 

rzekę Brdę, o czym świadczą ciągłe zakorkowanie tych istniejących. Z chwilą zaniechania 

inwestycji zabraknie alternatywnego połączenia dla sąsiednich przepraw mostowych. 

Zaniechanie budowy projektowanego odcinka spowoduje: 

- pogorszenie płynności ruchu pojazdów, 

- dłuższy czas przejazdu, 
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- wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń środowiska i życia,  

- wzrost emisji zanieczyszczeń spalinami i znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 

 Planowana inwestycja ma za zadanie poprawę obsługi komunikacyjnej centrum miasta 

oraz będzie stanowić połączenie drogowe z górnym tarasem miasta.  

W związku z planowaną inwestycją bierze się po uwagę trzy warianty rozwiązania 

drogowego (proponowany przez Inwestora - I i dwa alternatywne - II i III), różne w zakresie 

zagospodarowania terenu w pasie drogowym, w których rozpatrywane są różne sposoby 

powiązania z terenem przyległym. Ulica Ogińskiego od skrzyżowania z ul. Jagiellońską 

poprowadzona zostanie na obiektach inżynierskich - estakada, most. Zaplanowano 

wprowadzenie estakady w skarpę górnego tarasu a następnie w ul. Wojska Polskiego.                 

W przypadku realizacji wariantu II zaplanowana jest również budowa Węzła Toruńska, 

natomiast w wariancie III, przeprowadzono analizę lokalizacji dwutorowej linii tramwajowej 

od ul. Jagiellońskiej w stronę ul. Chodkiewicza. Warianty te zostały opisane w punkcie 2.2.1. 

niniejszego Raportu. 

Realizowane przedsięwzięcie oparte jest na współczesnych technologiach 

uwzględniających wymogi ochrony środowiska. Dzięki separacji ruchu i zmniejszeniu liczby 

punktów kolizji, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na istniejącym układzie 

ulicznym, oraz oszczędność czasu użytkowników drogi realizacja inwestycji wpłynie 

korzystnie na zmniejszenie wielkości emisji substancji do powietrza oraz hałasu. Wody 

opadowe z całego odcinka projektowanej drogi odprowadzane będą do kanalizacji 

deszczowej.  

W związku z powyższym wariant realizacji przedsięwzięcia jest wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska. 

16.6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Źródłem poważnych awarii mogą być katastrofy drogowe i awarie pojazdów 

samochodowych, przewożących substancje szkodliwe, toksyczne i wybuchowe. W takich 

sytuacjach, pęknięcie lub rozszczelnienie cysterny lub beczek, może spowodować poprzez 

wypływ zanieczyszczenie wód, powietrza, gleb i powierzchni ziemi. Ryzyko powstawania 

poważnych awarii można istotnie ograniczyć np. poprzez wprowadzanie lokalnych 

ograniczeń prędkości, zakazów wyprzedzania, specjalne zimowe utrzymanie dróg na terenach 

o podwyższonym ryzyku itp. W przypadkach wystąpienia poważnej awarii, konieczne są 
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działania służb ochrony środowiska, do których należy określenie stopnia i wielkości 

zanieczyszczenia oraz sposobu jego likwidacji. Tylko szybka i sprawna akcja ratownicza 

odpowiednich służb pozwala na minimalizację skutków wystąpienia poważnej awarii. 

Eliminacja tych zagrożeń możliwa jest przez zatrzymanie zanieczyszczeń awaryjnych                 

w ograniczonej przestrzeni na określony czas celem ich unieszkodliwienia. Takie 

unieruchomienie uzyskuje się np. dzięki zastosowaniu na rzece sterowanych ręcznie lub 

automatycznie zastawek czy automatycznych zaworów odcinających w separatorach. 

 W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie transgraniczne nie będzie 

mieć miejsca. 

16.7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu , ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, klimat, 
powietrze, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między 
tymi elementami 

• Faza realizacji 
• Faza eksploatacji 
• Faza likwidacji 

Negatywne oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia na zdrowie pracowników, 

takie jak: hałas, pylenie, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP. Okresowa uciążliwość związana z charakterem 

robót, powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy i prowadzenie robót 

wyłącznie w porze dziennej.  

W części północnej przebieg osi ulicy poprowadzony zostanie zgodnie z przebiegiem 

istniejącego odcinka. W części południowej natomiast oś drogi zostanie poprowadzona przez 

skarpę pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej, a następnie wprowadzona w istniejące 

skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego. Z uwagi na dużą różnicę wysokości pomiędzy dolnym 

a górnym tarasem miasta, która wynosi ok. 30 m, konieczna będzie budowa dużej części trasy 

na obiektach inżynierskich - murach, estakadach i moście. W części północnej, gdzie oś ulicy 

poprowadzona zostanie zgodnie z przebiegiem istniejącego odcinka, z uwagi na 

zagospodarowanie terenu, realizacja inwestycji nie powinna spowodować zagrożenia dla 

zwierząt i roślin. Negatywne oddziaływanie na florę i faunę zachodzić może w południowej 

części odcinka. Potencjalnie stanowić będzie krótkotrwałą barierę dla zwierząt i ptaków 

bytujących w pobliżu lub przemieszczających się w rejonie rzeki i porośniętej lasem skarpy. 

W związku z budową drogi zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów rosnących              

w pasie drogowym. W ramach rekompensaty zaplanowano nowe nasadzenia. Przebieg 

inwestycji wybrano w taki sposób, aby jak najmniej kolidował z istniejącym na skarpie 
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starodrzewiem  (z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że istnieje niewielka liczba drzew 

przeznaczonych do usunięcia kwalifikująca się do miana starodrzewu). W miejscu przejścia 

inwestycji liniowych przez rzeki i ich doliny również mogą zajść niekorzystne dla przyrody 

zjawiska: zbocza narażone są na erozję, zwiększa się spływ powierzchniowy, może nastąpić 

okresowe odwodnienie i obniżenie poziomu wody gruntowej, co powoduje pogorszenie 

warunków życia dla zbiorowisk roślinnych. Z uwagi na ustabilizowanie brzegów rzeki, 

realizacja inwestycji nie powinna powodować ww. zagrożeń. Nie mniej jednak, niezbędne 

jest zachowanie szczególnej ostrożności przy projektowaniu i budowie mostu. Konstrukcję 

mostu zaprojektowano w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował on w koryto 

rzeki.  

W czasie realizacji przedsięwzięcia, nastąpi krótkotrwałe oddziaływanie                   

na powierzchnię ziemi związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty, osadzeniem 

elementów konstrukcji. W przypadku analizowanego przedsięwzięcia polegającego na 

również na budowie mostu - estakady nad korytem rzeki i jej terenem przybrzeżnym, 

zachodzić będzie istotna ingerencja w teren.  

Etap budowy może mieć niekorzystny wpływ na środowisko wodne, w tym stosunki wodne 

oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Projektowana inwestycja przebiegać będzie 

przez tereny o potencjalnie niskim zagrożeniu dla wód podziemnych, co nie zwalnia jednak 

od konieczności prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.  

W czasie realizacji robót związanych z budową odcinka ul. Ogińskiego, będą 

powstawały odpady. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) są to głównie odpady                 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 

grupa 17, a także inne odpady wymienione w punkcie 2.2.4. Raportu. 

Prace budowlane nie powinny spowodować ruchów masowych ziemi w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie mniej jednak nie można wykluczyć ich 

powstawania, gdyż teren pod inwestycję w obrębie południowego skłonu pomiędzy terasą 

pradolinną a doliną Brdy znajduje się na terenie zagrożonym geodynamicznie, zgodnie                  

z mapą zagrożeń ruchami masowymi miasta Bydgoszczy (Oprac. GEOPROGRAM, Wojciech 

Andrzejewski, Bydgoszcz, 2006), a skarpę zaliczono do obszarów o średnim stopniu 

zagrożenia ruchami masowymi. 

Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego w fazie budowy będzie mało 

znaczące. Dostawy materiałów pojazdami ciężarowymi, w tym materiałów sypkich, 

powodować będą wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasięgu. Istotne zanieczyszczenie 
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powietrza będzie spowodowane etapem nakładania warstw mieszanek bitumicznych. 

 Stosowane przy tego rodzaju pracach maszyny i urządzenia takie jak: frezarki warstw 

bitumicznych, walce, rozściełacz mas bitumicznych, młoty pneumatyczne, zagęszczarki 

płytowe, charakteryzują się większą uciążliwością akustyczną. Dlatego należy wykluczyć 

pracę tego rodzaju sprzętu w porze nocnej. 

 Oddziaływania wibracji podczas budowy dróg mają ograniczony charakter czasowy, 

co znacznie minimalizuje ich wpływ na otoczenie, a amplituda tych wibracji przekazywana 

przez podłoże na budynki na ogół nie przekracza strefy drgań odczuwalnych przez budynek, 

ale nieszkodliwych dla jego konstrukcji. 

Na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma 

zlokalizowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego, a w przypadku odnalezienia podczas realizacji inwestycji przedmiotu, który 

potencjalnie może stanowić zabytek, po wstrzymaniu prac, poinformowany o znalezisku 

zostanie wojewódzki konserwator zabytków.  

Normalna eksploatacja drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi 

mieszkających w obszarze sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia. Emisja hałasu oraz 

emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw przez samochody osobowe, ciężarowe  

i autobusy (i ewentualnie tramwajów) podczas eksploatacji drogi, nie będą miały wpływu na 

zdrowie ludzi. Przy prognozowanym wzroście natężenia ruchu większe zagrożenie wydaje się 

wiązać z ewentualnym zaniechaniem przedsięwzięcia. Wówczas cały wzrost natężenia ruchu 

będzie musiał zostać przyjęty przez istniejący system komunikacyjny centrum miasta. 

Teren, na którym zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie położony jest poza 

obszarami chronionymi, kompleksami leśnymi (poza zalesioną skarpą przy ul. Toruńskiej)           

i terenami zielonymi. Poza obszarami leśnymi na skarpie, omawiany odcinek przebiegać 

będzie przez tereny zurbanizowane miasta.  

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi nie występują pomniki przyrody. W obrębie części skarpy, 

stanowiącej fragment pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, położonej poza terenem 

projektowanej drogi występują gatunki chronione, projektowana inwestycja nie naruszy 

jednak ich stanowisk. Podczas kolejnych lustracji terenowych nie stwierdzono miejsc 

lęgowych zwierząt. Warunki siedliskowe się pogorszą, zmniejszy się bowiem powierzchnia 

umożliwiająca żerowanie i ukrywanie się wielu drobnych zwierząt i ptaków o powierzchnię 

skarpy przeznaczonej pod drogę. Nie bez znaczenia dla środowiska jest również dokonanie 

wycinki drzew i krzewów (406 szt. drzew do wycinki - w tym 2 szt. drzew suchych oraz 574 

m² krzewów). W zamian za utraconą zieleń zostaną wprowadzone nowe nasadzenia.  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” na środowisko 

Biuro Projektowo Consultingowe EKOTER, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 185

Eksploatacja drogi nie powinna w negatywny sposób wpływać na korytarz 

ekologiczny w Bydgoszczy, jaki stanowi rzeka Brda wraz z przyrzeczną doliną (w chwili 

obecnej, na jego drodze już występują liczne przeszkody w postaci mostów czy jazów). Nie 

wpłynie ona na liczebność populacji, gdyż na przedmiotowym odcinku przebiegu drogi przez 

rzekę, nie stwierdzono miejsc lęgowych na rzece, ani na jej brzegach, a zabudowane brzegi             

- uregulowanie rzeki, już ogranicza liczebność populacji, gdyż zwierzęta nie mają możliwości 

zbudowania gniazd, nor itp. 

Inwestycja dotycząca budowy odcinka ul. Ogińskiego w istotny sposób wpłynie na 

krajobraz, w szczególności w jego południowej części, gdzie poprowadzona zostanie na 

obiektach inżynierskich - estakada, most. Zaplanowano wprowadzenie estakady w skarpę 

górnego tarasu a następnie w ul. Wojska Polskiego. W przypadku realizacji wariantu II 

zmiana w krajobrazie części południowej odcinka będzie wiązała się również z budową 

Węzła Toruńska. Natomiast zmiany w stosunku do aktualnego stanu zagospodarowania                  

w części północnej, zaplanowane zostały w III wariancie realizacji inwestycji, w którym to od 

ul. Jagiellońskiej, w stronę ul. Chodkiewicza, przeprowadzono analizę lokalizacji dwutorowej 

linii tramwajowej.  

Ponadto pojawienie się w dolinie rzecznej obcego jej dotychczasowemu wyglądowi 

obiektu inżynierskiego – mostu, przyczółków spowoduje powstanie w osi widokowej rzeki 

nowych, nieobecnych dotąd w miejscu przebiegu trasy dominant. 

W fazie eksploatacji oddziaływanie na powierzchnię ziemi można podzielić                   

na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie oddziaływanie związane jest z trwałym 

wyeliminowaniem z użytkowania gruntu pod lokalizację inwestycji. Oddziaływanie to jest 

miejscowe i ma charakter stały. Pośrednie oddziaływanie związane z eksploatacją drogi jest 

związane z emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych, które mogą kumulować się w glebie. 

Faza eksploatacji projektowanego odcinka drogi nie powinna spowodować ruchów 

masowych ziemi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie mniej 

jednak nie można wykluczyć ich powstawania, gdyż zgodnie z Mapą zagrożeń ruchami 

masowymi miasta Bydgoszczy (Oprac. GEOPROGRAM, Wojciech Andrzejewski, 

Bydgoszcz, 2006) teren pod inwestycję w obrębie południowego skłonu pomiędzy terasą 

pradolinną a doliną Brdy znajduje się na terenie zagrożonym geodynamicznie, a skarpę 

zaliczono do obszarów o średnim stopniu zagrożenia ruchami masowymi. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla proponowanego 

wariantu, stężenia jednogodzinne oraz średnioroczne dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, określonych w 
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załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) 

poza pasem drogowym. Z kolei dla wariantów alternatywnych II i III zostały przekroczone 

stężenia średnioroczne NO2 dla wszystkich odcinków, a także stężenia jednogodzinne dla 

odcinków od II do IV. Dopuszczalne stężenie średnioroczne benzenu zostało przekroczone na 

odcinku nr II. 

Na podstawie wykonanej analizy oddziaływania akustycznego projektowanego 

odcinka ul. Ogińskiego stwierdzono, że zasięg oddziaływania akustycznego przekracza 

granice pasa drogowego niezbędnego do jej użytkowania i funkcjonowania. W związku                

z tym, przy zabudowie chronionej, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, 

planuje się lokalizację ekranów akustycznych. Przy zabudowaniach, gdzie zastosowanie 

ekranów akustycznych z przyczyn technicznych nie jest możliwe, proponuje się wymianę 

stolarki okiennej, która w dużym stopni zniweluje powstałą uciążliwość. 

Z uwagi na projektowaną konstrukcję drogi, przepustowość i płynność ruchu nie 

przewiduje się oddziaływania w zakresie drgań – amplituda drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki znajdujące się w sąsiedztwie projektowanej drogi, nie przekroczy górnej 

granicy strefy drgań odczuwalnych przez budynek. 

Projektuje się odprowadzanie wód opadowych z projektowanego odcinka                        

ul. Ogińskiego szczelnym systemem kanalizacyjnym, a po podczyszczeniu wprowadzane one 

będą do rzeki Brdy. Na obszarze planowanej inwestycji, wody poziomu wodonośnego 

zaliczono do bardzo niskiego stopnia zagrożenia. W związku z tym, nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne. 

 Na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma 

zlokalizowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego, a z uwagi na projektowaną konstrukcję drogi nie przewiduje się oddziaływania 

w zakresie drgań, powodujących np. uszkodzenie konstrukcji budynków.  

W czasie likwidacji może wystąpić niezorganizowana emisja pyłów oraz emisja 

hałasu. Należy prowadzić likwidację w taki sposób, aby powstałe odpady w jak najwyższym 

stopniu wykorzystać gospodarczo. Likwidacja spowoduje znaczące zmiany w krajobrazie. 

Obecnie Inwestor nie określił terminu ewentualnej likwidacji projektowanego odcinka  

ul. Ogińskiego.  
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16.8.Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 W celu zminimalizowania potencjalnych, znaczących oddziaływań na środowisko, na 

etapie budowy przedsięwzięcia, należy:  

- przyjąć odpowiednie rozwiązania projektowe w ramach opracowania projektu 

budowlanego inwestycji; 

- dobrać właściwe technologie i materiały chroniące środowisko, w tym przyrodnicze; 

solidność i fachowość wykonawstwa inwestycji; 

- zapewnić odpowiednią organizację robót; 

- zastosować odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP. 

W celu ograniczenia wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w fazie 

eksploatacji przewiduje się następujące rozwiązania:  

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi i zjazdów będą odprowadzane do 

miejskiej kanalizacji deszczowej; przewidziane są urządzenia do separacji zawiesin                 

i piasku z zastosowaniem separatorów węglowodorów ropopochodnych; końcowym 

odbiornikiem jest rzeka Brda; 

- w miejsce wyciętych drzew i krzewów, należy dokonać nowych nasadzeń; 

- naruszone wykopami i ciężkim sprzętem powierzchnie terenu, zostaną zrekultywowane              

i obsiane trawą niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych; 

- redukcję drgań komunikacyjnych poprzez: wykonanie nowej nawierzchni, poprawienie 

przepustowości i płynności ruchu; 

- należy zapewnić prawidłową obsługę urządzeń wodnych w zakresie gospodarowania wód 

oraz ocenę stanu i bezpieczeństwa budowli; 

- w celu poprawy bezpieczeństwa planuje się m. in.: przebudowę istniejących i budowę 

nowych chodników oraz zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych  

i pieszo-jezdnych (drogi dojazdowe), ścieżek rowerowych, wykonanie oświetlenia oraz 

innych elementów bezpieczeństwa drogowego, a także modernizację skrzyżowań. 

 W celu minimalizacji ujemnych skutków oddziaływania drogi przede wszystkim na 

Park na Wzgórzu Wolności przewiduje się zastosowanie strefy osłonowej (ekotonowej). Na 

przygotowanie strefy należy przewidzieć teren wzdłuż projektowanej drogi,                   

z uwzględnieniem (adaptacją) roślinności istniejącej. 

W ramach rekompensaty za wycinkę drzew i krzewów, które kolidują                   

z przedmiotową inwestycją, przewiduje się wprowadzenie nowych nasadzeń w rejonie 
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inwestycji (m. in. Park na Wzgórzu Wolności – założenie strefy ekotonowej), jak i w innych 

częściach miasta, wskazanych przez Urząd Miasta. Poza tym zaplanowano urządzenie 

terenów zielonych, tj. trawników i zieleni trwałej - drzew i krzewów, wzdłuż całej trasy,             

w miejscach gdzie tylko jest to możliwe. 

16.9. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 
ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska 

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na 

odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego: 

- nie jest związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych, 

- nie jest związane z wytwarzaniem oraz wykorzystaniem energii, 

- nie będzie mieć wpływu na zużycie wody, surowców, materiałów i paliw. 

 Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji, w celu odzysku lub 

unieszkodliwieniu, będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy legitymującemu się 

zezwoleniem właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach). 

Prace związane z czyszczeniem urządzeń podczyszczających wody opadowe  

z węglowodorów ropopochodnych zlecane powinny być specjalistycznym firmom.  

W związku z tym wytwórcą powstających w trakcie czyszczenia odpadów będą firmy 

świadczące te usługi.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla proponowanego 

wariantu, stężenia jednogodzinne oraz średnioroczne dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, określonych                    

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) 

poza pasem drogowym. Z kolei dla wariantów alternatywnych II i III zostały przekroczone 

stężenia średnioroczne NO2 dla wszystkich odcinków, a także stężenia jednogodzinne dla 

odcinków od II do IV. Dopuszczalne stężenie średnioroczne benzenu zostało przekroczone na 

odcinku nr II. 

Przyjęte podczas projektowania inwestycji założenia techniczne nie odbiegają od 

standardów stosowanych w obiektach tego typu na obszarze kraju, a planowana technologia              

i instalacje spełniają wymagania określone w art. 143 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
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16.10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w 
zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 
sposobów korzystania z nich 

Przeprowadzone obliczenia oraz ocena przedsięwzięcia wskazują, że standardy 

ochrony środowiska określone przepisami prawa, dla proponowanego wariantu realizacji 

inwestycji, nie będą przekroczone, w związku z tym nie zachodzi konieczność ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania.  

16.11.Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) daje każdemu, bez względu na 

obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz 

zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, 

polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu                  

w sprawie oceny oddziaływania zaprojektowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Społeczność lokalna ma prawo do współdecydowania w kwestiach dotyczących 

nowych inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mogą być one 

postrzegane przez tę społeczność jako potencjalne zagrożenie integracji w ich środowisko 

społeczno-przyrodnicze lub też jako ryzyko ekologiczno-zdrowotne zagrażające ich 

dotychczasowej egzystencji. 

Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy i oceny zagrożenia dla środowiska 

wynika, że żaden z czynników wpływających na ochronę interesów osób trzecich nie zostanie 

naruszony, planowana inwestycja polega bowiem na budowie drogi oraz całej infrastruktury 

jej towarzyszącej. Przyczyni się ona do polepszenia bezpieczeństwa ruchu na drodze, co 

niewątpliwie stanowi ważny interes społeczny.  

W miejscach zabudowy chronionej, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne 

normy, zaplanowano lokalizację ekranów akustycznych, a przy zabudowaniach, gdzie 

zastosowanie ekranów z przyczyn technicznych nie jest możliwe, sposobem niwelacji 

uciążliwości akustycznej może być wymiana stolarki okiennej.  

W związku z powyższym, należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna 

spowodować zagrożenia interesów mieszkańców rejonu planowanej inwestycji w stopniu 

prowadzącym do wystąpienia znaczącego konfliktu społecznego.  
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Wszystkich jednak ewentualnych konfliktów społecznych nigdy nie można do końca 

przewidzieć i określić. Ich przyczyną mogą być subiektywne odczucia uczestników konfliktu 

niezwiązane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem 

obowiązującego prawa. Można jednak przypuszczać, że odpowiednie rozwiązania techniczne 

wykorzystujące nowoczesne technologie i odpowiednie materiały przy budowie drogi 

pozwolą na zminimalizowanie tych zagrożeń. 

16.12. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
 Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo ochrony środowiska „Podmioty korzystające                    

ze środowiska, obowiązane z mocy prawa oraz na mocy decyzji do pomiaru poziomu 

substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, gromadzą i przetwarzają dane                 

z zachowaniem zasad określonych w ustawie i nieodpłatnie udostępniają informacje                     

na potrzeby państwowego monitoringu środowiska”. 

Odpowiednio do art. 62 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), określa się, analizuje oraz ocenia wymagany 

zakres monitoringu, w związku z tym na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien przedstawiać propozycje 

monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy                            

i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r.               

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji 

lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 

(Dz. U. 2007 nr 192, poz. 1392), wymagane są okresowe pomiary poziomów hałasu                     

w środowisku - co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu. 

 Wyniki przeprowadzonych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 

wykonane w związku z eksploatacją drogi mają być ewidencjonowane w formie zestawień 

tabelarycznych, opisów i map sytuacyjnych zapisanych w postaci drukowanej  

i elektronicznej. Dokumentację dotyczącą monitoringu należy przechowywać przez 5 lat                             

od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 
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16.13. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 
 W trakcie sporządzania niniejszego raportu, bazując na informacjach dostarczonych 

przez Inwestora i innych dostępnych materiałach, nie stwierdzono istotnych trudności. 

17. PODSUMOWANIE  
Na podstawie szczegółowych analiz oddziaływania poszczególnych elementów 

składających się na uciążliwość dla środowiska, w tym na zdrowie ludzi, planowanej budowy 

ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz 

z obiektami inżynierskimi i dojazdami, stwierdza się, że: 

- Proponowane rozwiązania techniczne planowanej rozbudowy drogi nie odbiegają                  

od standardów stosowanych na terenie kraju i za granicą. 

- Proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 

- Budowa odcinka ul. Ogińskiego wpłynie na poprawę warunków ochrony środowiska, 

gdyż znacznie poprawi płynność ruchu na istniejącym układzie ulicznym w centrum 

miasta. 

- Na całym projektowanym odcinku ul. Ogińskiego przewiduje się odprowadzanie wód 

opadowych do kanalizacji deszczowej, której końcowym odbiornikiem jest rzeka Brda. 

- Na podstawie wykonanej analizy oddziaływania akustycznego projektowanego odcinka 

ul. Ogińskiego stwierdzono, że zasięg oddziaływania akustycznego przekracza granice 

pasa drogowego niezbędnego do jej użytkowania i funkcjonowania. Przy zabudowie 

chronionej planuje się zatem zastosowanie ekranów akustycznych, a w miejscach gdzie 

montaż ekranów akustycznych z przyczyn technicznych jest niemożliwy, proponuje się 

wymianę stolarki okiennej, która w dużym stopniu zniweluje powstałą uciążliwość 

akustyczną. 

- Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla proponowanego wariantu, 

stężenia jednogodzinne oraz średnioroczne dla dwutlenku azotu, węglowodorów 

aromatycznych i benzenu nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, określonych               

w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 

r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 1, poz. 12) poza pasem drogowym. Z kolei dla wariantów alternatywnych II i III 

zostały przekroczone stężenia średnioroczne NO2 dla wszystkich odcinków, a także 
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stężenia jednogodzinne dla odcinków od II do IV. Dopuszczalne stężenie średnioroczne 

benzenu zostało przekroczone na odcinku nr II. 

- Podwyższenie bezpieczeństwa ruchu na istniejącym układzie ulicznym, poprawa jego 

płynności, zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnych awarii, związanych z katastrofami 

drogowymi z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne i toksyczne.  

- Przedsięwzięcie nie stwarza ponadnormatywnego zagrożenia dla zabytków kultury, dóbr 

materialnych, roślin, zwierząt oraz powierzchni ziemi. 

- W związku z budową drogi zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.                       

W miejscach nowoprojektowanych elementów drogi przeprowadzona zostanie 

rekonstrukcja pasów zieleni (rekompensata przyrodnicza), poprzez nowe nasadzenia, a na 

terenie pomiędzy planowaną inwestycją a Parkiem na Wzgórzu Wolności 

zaprojektowana zostanie strefa ochronna (ekotonowa). 

- Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie leży w obszarach objętych prawnymi 

formami ochrony przyrody (typu: parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu). Na terenie tym nie znajdują się również pomniki przyrody, jak i też inne 

obiekty chronione.  

- Ze względu na znaczną odległość, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary 

Natura 2000. 

- Nie zostaną naruszone uzasadnione interesy osób trzecich, przedsięwzięcie nie będzie 

oddziaływać na zabytki oraz dobra materialne.  

Podsumowując, można stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, przy 

przestrzeganiu wymogów BHP oraz wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie ochrony środowiska, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, 

ani dla życia lub zdrowia ludzi. 

18. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 
RAPORTU  

Akty prawne wykorzystane w opracowaniu 

- 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.); 
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- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865); 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 121, poz. 1266 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118  

ze zm.);  

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów  

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje                

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.); 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska  

oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych  

(Dz. U. Nr 252, poz. 2128); 

- 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. Nr 122, poz. 1055); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości 

opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359); 

- 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); 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko 

występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029) 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska Ministra dnia 12 października 2006 r. Ministra 

sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni (MP nr 

73, poz.733) 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia  

i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 

121, poz. 1139); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U.              

Nr 192, poz. 1392) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883); 

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

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

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.); 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu                   

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);           

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,  

w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313 ze zm.); 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 grudnia 2004r. w sprawie przypadków,            

w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840); 

- Budowa geologiczna Polski, Tom VII Hydrogeologia, Państwowy Instytut Geologiczny, 

Warszawa 1991; 

- Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42. Volume I: Stationary and Area 

Sources. Fifth Edition, US EPA 1996; 

- Engel Z.: Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy, Wyd. CIOP, 

Warszawa 1999; 

- Głowaciński Z. (red.): Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa 

2001; 

- Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.): Ostoje ptaków w Polsce. 

OTOP, Bibl.Monitor. Śród., Gdańsk 1994; 

- Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B.: Wielkość populacji                 

i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-

2002, PAN, Gdańsk 2002 r.Msc.; 

-    Inne materiały uzyskane od Inwestora 

Inne materiały 
- Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku, Inspekcja 

Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

- Program ochrony środowiska dla Miasta Bydgoszczy na lata 2005 - 2012 

- Plan rozwoju miasta Bydgoszczy na lata 2008-2013. Miejski Plan Operacyjny. 

- Projekt Prac Geologicznych. Transprojekt Gdańskie Sp. z o.o., Bydgoszcz 2009 r. 

- Mapą zagrożeń ruchami masowymi miasta Bydgoszczy. Oprac. GEOPROGRAM, 

Wojciech Andrzejewski, Bydgoszcz 2006, 

- Geografia fizyczna Polski. Jerzy Kondracki. PWN, Warszawa 1998 r. 

- Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, 

Witold Lenart, Gdańsk 2002 r. 

- W. Wiszniewski, W. Chełchowski „Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatyczna 

Polski” –W K i Ł, W-wa 1975 r. 
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- S. Mazur „Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym” 

SGGW-AR, W-wa 1991 r. 

- A.Liro „Koncepcja krajowej sieci ekologicznej EKONET-POLSKA „Fundacja IUNC 

Poland, W-wa 1995 r. 

- Richling, J. Solon „Ekologia krajobrazu” -PWN, W-wa 1994 r. 

- „Atlas środowiska geograficznego Polski” – IGiPZ, PAN, W-wa 1994 r. 

- L. Ryszkowski, S. Bałazy –„Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej                   

i krajobrazowej” Poznań, 1999 r. 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów –

„Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska” 

- W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, R. Mysłajek, K. Stachura, B. Zawadzka – Zakład 

Badania Ssaków PAN Białowieża 2006 – „Zwierzęta a drogi – metody ograniczania 

negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt”. 

19. ZAŁĄCZNIKI  
Nr 1. Postanowienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009 r., nr WGK/77/09, znak 

WGK.V.7627-2-22/09 

Nr 2a. Plan orientacyjny - wariant I 

Nr 2b. Plan orientacyjny - wariant II 

Nr 2c. Plan orientacyjny - wariant III 

Nr 3a. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń emisji hałasu dla pory dnia na lata 2009, 

2012 oraz 2022 - wariant I  

Nr 3b. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń emisji hałasu dla pory nocy na lata 2009, 

2012 oraz 2022 - wariant I 

Nr 4a. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń emisji hałasu dla pory dnia na lata 2009, 

2012 oraz 2022 - wariant II 

Nr 4b. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń emisji hałasu dla pory nocy na lata 2009, 

2012 oraz 2022 - wariant II 

Nr 5a. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń emisji hałasu dla pory dnia na lata 2009, 

2012 oraz 2022 - wariant III 

Nr 5b. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń emisji hałasu dla pory nocy na lata 2009, 

2012 oraz 2022 - wariant III 

Nr 6. Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego w rejonie projektowanego odcinka ul. 

Ogińskiego 
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Nr 7. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu  

Nr 8. Wyciąg z mapy zagrożeń ruchami masowymi miasta Bydgoszczy 

Nr 9. Wyciąg z Projektu prac geologicznych  

Nr 10. Lokalizacja przebiegu inwestycji na tle obszarów chronionych 

Nr 11. Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej 

 

 

 


