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TOM II ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE 

 

16. Podstawowy wykaz aktów prawnych. Bibliografia 

Materiały studialne 

Mott MacDonald 

- Studium Wykonalności budowy II linii metra w Warszawie, sierpień 2010r 

- Rezultaty Studium Wykonalności, sierpień 2011r. 

BP Metroprojekt 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra - odcinek zachodni  

nr MT-L21-10-467A, kwiecień 2008 r. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra - odcinek wschodni północny 

nr MT-L21-10-467C, kwiecień 2008 r. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra - odcinek wschodni 

południowy nr MT-L21-10-467D, kwiecień 2008 r. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra – wariant A (odcinki: 

zachodni + centralny + wschodni północny) nr MT-L21-10-4681, kwiecień 2008 r. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra – wariant B (odcinki: 

zachodni + centralny + wschodni północny + wschodni południowy) nr MT-L21-10-

4682, kwiecień 2008 r. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra w Warszawie  nr MT-L21-10-

46D1/I, październik 2009 r. 

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy 

- Raport oddziaływania na środowisko II linii metra w Warszawie na odcinku od stacji 

"Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" – BPRW 2007 r. 

- Raport oddziaływania na środowisko II linii metra w Warszawie na odcinku od stacji 

"Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" – BPRW 2007 r. Ocena 

oddziaływania na obszar Natura 2000, luty 2007 r. 

- Analiza obsługi metrem obszaru śródmiejskiego Warszawa. Schematy. - BPRW 

grudzień 2005 r. 

Politechnika Warszawska 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 

węzła przesiadkowego "Stadion", na działkach ewidencyjnych nr ew. 3, 8, 9, 13, 17, 

18, 19 i 22 obręb 4-15-08 oraz na działkach ewidencyjnych nr ew. 2 i 9/4 obręb 3-01-
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01, połoŜonych na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Wydział Transportu 

PW, kwiecień 2009 r. 

 

Akty prawne 

Akty prawa powszechnie obowiązującego 

- Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu 

Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska tzw. 

Konwencja z Aarhus (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706); 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

2000 nr 98 poz. 1071 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska.  (Dz.U. 2008 nr 25 

poz. 150 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – O odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 

ze zm.); 

- Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002 

nr 41 poz. 361 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2003 nr 162 poz.1568 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz.880 ze 

zm.); 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze 

zm.); 



MT-L21-10-470A/1 

253 

 

 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 

228, poz. 1947 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859). 

Akty stosowania prawa 

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.05.2008 r. WŚR.I.KG/6613/1/60/07 

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, 

polegającego na budowie II linii metra od szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do 

stacji „Połczyńska” wraz ze stacją techniczno-postojową „Mory” w Warszawie - 

decyzja prawomocna od dnia 17.06.2008 r. (dla odcinka zachodniego). 

- Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.09.2007 r. nr 

1329/OŚ/2007, OŚ-II-WE-DŚ-BG/7624/543/13336/06/07 ustalająca środowiskowe 

uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii 

metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie 

oraz budowie powiązania łącznikiem jednotorowym torów odstawczych stacji 

„Centrum” z projektowaną II linią metra w rejonie skrzyŜowania ulic 

Świętokrzyska/Emilii Plater. – decyzja prawomocna od dnia 24.10.2007 r. (dla 

odcinka centralnego). 

- Postanowienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy nr 269/OŚ/2007,  

OS-II-WE-DŚ-BG/7624/543/1719 z dnia 3 stycznia 2009 r. wyjaśniające pkt.3.4-3.7 z 

decyzji nr 1329/OŚ/2007 z 3 września 2007 r.  

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 lutego 

2009 r. RDOŚ-14-WOOŚ-II-SK-6613-92/08 ustalająca środowiskowe uwarunkowania 

zgody na realizację przedsięwzięcia ,polegającego na budowie II linii metra od szlaku 

za stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno” II linii metra w Warszawie – decyzja 

prawomocna od 01.04.2009 r. (dla odcinka wschodniego północnego). 

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.09.2008 r. WŚL.I.OM/6613/1/63/07 

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, 

polegającego na budowie II linii metra od stacji „Stadion” do stacji „Gocław” wraz ze 
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stacją techniczno-postojową „Kozia Górka” w Warszawie - decyzja prawomocna od 

dnia 30.09.2008 r. (dla odcinka wschodniego południowego). 

- Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. 

Literatura dodatkowa 

- ZANAT w 6.0 - Zintegrowany pakiet programów do modelowania poziomów 

substancji w powietrzu zgodnie z metodyka referencyjna wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 5.12.02, Dz.U. 01/03, poz. 12, materiały eksploatacyjne; Biernacki 

A., Józwiak M., Szymczyk J.; Zakład Ochrony Środowiska, Informatyki i Elektroniki 

EKO-KOM, Warszawa 1998; 

- EMEP/CORINAIR; Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report  

No 16/2007; European Environment Agency; 

- Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 

relating to the assessment and management of environmental noise, official Journal of 

the European Communities L 189/12 

- Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private 

project on the environment 

- Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 

on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission 

in the environment by equipment for use outdoors. 

- Commission recommendation C (2003) 2807 concerning the guidelines on the revised 

interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic and 

railway noise, and related emission data. 

- M. Pchałek, M. Behnke, Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko 

w prawie polskim i UE, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009; 

- Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 

krajowych, EKKOM dla GDDKiA, Kraków 2008; 

- Podręcznik dla Inwestorów przedsiewzięć infrastrukturalnych, MRR; 

- Inwestycje infrastrukturalne – komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, 

MRR; Warszawa 2008. 
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17. Wydane decyzje środowiskowe 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 

odcinka zachodniego. 
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 

odcinka centralnego. 
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 

odcinka wschodniego północnego 
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18. Dokumentacja obliczeń akustycznych 

Odcinek zachodni, Stacja Techniczno Postojowa Mory 

Model obliczeniowy dla okresu eksploatacji. 
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Odcinek zachodni, Stacja POŁCZYŃSKA 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja CHRZANÓW 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja LAZUROWA 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja WOLA PARK 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja KSIĘCIA JANUSZA 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja MOCZYDŁO 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek zachodni, Stacja WOLSKA 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja RONDO DASZYŃSKIEGO 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja RONDO ONZ  ? 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja ŚWIĘTOKRZYSKA  ? 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja NOWY ŚWIAT  ? 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja POWIŚLE  ? 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja STADION ? 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek centralny, Stacja DWORZEC WILEŃSKI ? 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek wschodni północny, Stacja SZWEDZKA  

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek wschodni północny, Stacja TARGÓWEK 1 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek wschodni północny, Stacja TARGÓWEK 2 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 

 

 

 

 



MT-L21-10-470A/1 

342 

 

 
 



MT-L21-10-470A/1 

343 

 

 

Odcinek wschodni północny, Stacja ZACISZE 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek wschodni północny, Stacja KONDRATOWICZA 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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Odcinek wschodni północny, Stacja BRÓDNO 

Model obliczeniowy dla okresu budowy 
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19. Dokumentacja fotograficzna obiektów zabytkowych 

 

 

 

Fot.1 ODCINEK ZACHODNI - ul. Kopalniana 3 – nr rej. A-739 z dn. 29.03.2006r. 
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Fot.2 ODCINEK ZACHODNI - ul. Górczewska 124 – nr rej. 891 z dn. 31.08.1976r. 

 

 

 

Fot.3 ODCINEK ZACHODNI - ul. Górczewska 124 –nr rej. 70 z dn. 12.04.2001r. 
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Fot.4 ODCINEK ZACHODNI - ul. Górczewska 124 –nr rej. 70 z dn. 12.04.2001r. 

 

 

 

 

 

Fot.5 ODCINEK ZACHODNI - ul. Płocka 9/11 – nr rej. 1419 z dn. 17.04.1990r. 
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Fot.6 ODCINEK ZACHODNI - ul. Kasprzaka 18 – nr rej. 1437 z dn. 03.07.1990r. 

 

 

 

Fot.7 ODCINEK CENTRALNY - ul. śelazna 51/53 – nr rej. 1195 z dn. 22.04.1982r. 
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Fot.8 ODCINEK CENTRALNY - ul. Mariańska 1 – nr rej 880 z dn 05.02.1975r. 

 

 

 

Fot.9 ODCINEK CENTRALNY - ul. Czackiego 3/5 – nr rej. 655 z dn. 01.07.1965r. 
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Fot.10 ODCINEK CENTRALNY - ul. Czackiego 7/9 – nr rej. 747 z dn. 01.07.1965r. 

 

 

 

Fot.11 ODCINEK CENTRALNY - ul. Nowy Świat 55 – nr rej. 1575 z dn. 20.04.1994r. 
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Fot.12 ODCINEK CENTRALNY - ul. Nowy Świat 62/64 – nr rej. 368 z dn. 01.07.1965r. 

 

 

Fot.13 ODCINEK CENTRALNY - ul. Nowy Świat 66 – nr rej. 369-A z dn. 01.07.1965r. 
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Fot.14 ODCINEK CENTRALNY - ul. Nowy Świat 67/69 – nr rej. 362 z dn. 01.07.1965r. 

 

 

 

Fot.15 ODCINEK CENTRALNY - ul. Nowy Świat 72/74 – nr rej. 970 z dn. 01.07.1965r. 
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Fot.16 ODCINEK CENTRALNY - ul. Kopernika 30 – nr rej. 685 z dn. 01.07.1965r. 

 

 

 

 

Fot.17 ODCINEK CENTRALNY - ul. Elektryczna 2 – nr rej. A-430 z dn. 06.06.2005r. 
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Fot.18 ODCINEK CENTRALNY - ul. Tamka 1A/ul. WybrzeŜe Kościuszkowskie 41 nr rej. 

A-665 z dn. 05.01.2006r. 

 

 

 

Fot.19 ODCINEK CENTRALNY - ul. Kopernika 43 – nr rej. 684 z dn. 01.07.1965r. 

 

 

 



MT-L21-10-470A/1 

362  

 

Fot.20 ODCINEK CENTRALNY - ul. Targowa 50/52 nr rej. A-64 z dn. 19.01.2001r. 

 

 

 

 

Fot.21 ODCINEK CENTRALNY - ul. Kłopotowskiego 38 nr rej. A-757 z dn. 23.07.2007r. 
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Fot.22 ODCINEK CENTRALNY - ul. Targowa 70 nr rej. 1310 z dn. 01.07.1965r. 

 

 

 

Fot.23 ODCINEK CENTRALNY - ul. Targowa 74 nr rej. 1311 z dn. 01.07.1965r. 
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Fot.24 ODCINEK CENTRALNY - ul. Targowa 69 nr rej. 745-A z dn. 01.07.1965r. 

 

 

 

 

Fot.25 ODCINEK WSCHODNI PÓŁNOCNY - ul. Targowa 84 nr rej. 1565 z dn. 

30.03.1994r. 
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Fot.26 ODCINEK WSCHODNI PÓŁNOCNY - ul. Strzelecka 11/13 nr rej. A-416 z dn. 

18.05.2005r. 

 

 

 

Fot.27 ODCINEK WSCHODNI PÓŁNOCNY - ul. Szwedzka 20 nr rej. 400-A z dn. 

30.03.2005r. 
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Fot.28  ODCINEK WSCHODNI PÓŁNOCNY - ul. Targowa 83 nr rej. 1558 z dn. 

01.07.1965r. 
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20. Dokumentacja wpływu inwestycji na szatę roślinną 
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21. Prezentacja wyników obliczeń stanu jakości powietrza z komentarzem 

ODCINEK ZACHODNI 

Stacja “Połczyńska" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -POL-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 23 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 30.220 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 50 m, Y = 125 m, nie przekracza dopuszczalnego 

stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie normy 

dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 µg/m
3
 

występuje jedynie w środkowej części budowy, nie oddziałując na tereny sąsiednie.  
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Rysunek -POL-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.090%, 

występująca w punkcie  

X = 50m, Y = 25m, nie przekracza dopuszczalnej wartości częstości 0.2%. 
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Rysunek -POL-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 35 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 36.040 µg/m3 występująca w punkcie X = 50 m, Y = 125 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja “Chrzanów" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -CHR-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 23 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 29.918 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 100 m, Y = 150 m, nie przekracza dopuszczalnego 

stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
 ani ze względu na ochronę 

roślin Da2 = 30 µg/m
3
. 
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Rysunek -CHR-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.113%, 

występująca w punkcie:  

X = 75m, Y = 50m, nie przekracza dopuszczalnej wartości częstości 0.2%. 
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Rysunek -CHR-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 35 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 35.995 µg/m3 występująca w punkcie X = 100 m, Y = 150 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja “Lazurowa" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -LAZ-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 23 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 31.495 µg/m3 występuje w punkcie X = 150 m, Y = 150 m, nie przekracza dopuszczalnego 

stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. Przekraczanie normy 

dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 µg/m3 

występuje do odległości 18 m jedynie po stronie północnej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków 

prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw.  

 

Rysunek -LAZ-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.070%, 

występująca w punkcie:X = 225m, Y = 125m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 
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Rysunek -LAZ-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 36.222 µg/m3 występująca w punkcie X = 150 m, Y = 150 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 

 

Stacja “Lazurowa" – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek -LAZ. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji pawilonu piętrowego: ul. Klemensiewicza 14 (Xp = 240 m; Yp = 123 

m)  
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Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

Pawilon piętrowy ul. Klemensiewicza 14 

 Ditlenek azotu NO2 Pyl zawiezony PM10 

numer wspolrzedne 

węzła 

stęŜenie częstość stęŜenie  częstość 

węzła x y z średnie+R przekr. średnie+R przekr. 

 -

 -

- 

[m] [m] [m] [ug/m3] [%] [ug/m3] [%] 

1 240 123 0 27.358 .078v 35.627v .000v 

2 240 123 1 27.361 .078v 35.686 .000v 

3 240 123 2 27.369 .078v 35.743 .000v 

4 240 123 3 27.374^ .078v 35.796 .000v 

5 240 123 4 27.370 .083^ 35.842 .000v 

6 240 123 5 27.346 . 083 35.877 .000v 

7 240 123 6 27.293 .083 35.899 .000v 

8 240 123 7 27.205v .082 35.907^ .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu oraz pyłu 

zawieszonego na elewacji budynku przy ul. Klemensiewicza 14, w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowy stacji "Lazurowa". 
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Stacja "Powstańców Śląskich" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -PSL-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3 i ze 

względu na ochronę roślin Da2 = 30 µg/m3. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 23 µg/m3. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 31.324 µg/m3 występuje w 

punkcie X = 150 m, Y = 75 m, nie przekracza dopuszczalnego stęŜenia ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. Przekraczanie normy dopuszczalnego 

średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 µg/m3 występuje do 

odległości 16 m jedynie po stronie północnej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, 

gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw.  
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Rysunek -PSL-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.080%, 

występująca w punkcie X = 200 m, Y = 75 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 

 

Rysunek -PSL-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 35 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 36.197 µg/m3 występująca w punkcie X = 150 m, Y = 75 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja “Powstańców Śląskich" – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek -PSL. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji budynku mieszkalnego wielopiętrowego: ul. Górczewska 200 (Xp = 83 

m; Yp = 89 m)  
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Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul Górczewska 200 

 Ditlenek azotu NO2 Pyl zawiezony PM10 

numer wspolrzedne 

węzła 

stęŜenie częstość stęŜenie częstość 

węzła x y z średnie+R przekr. średnie+R przekr. 

 -

 -

- 

[m] [m] [m] [ug/m3] [%] [ug/m3] [%] 

1 83 89 0 28.760 .000v 35.828 .000v 

2 83 89 1 28.777 .000v 35.924 .000v 

3 83 89 2 28.824 .000v 36.021 .000v 

4 83 89 3 28.889 .000v 36.117 .000v 

5 83 89 4 28.950 .000v 36.205 .000v 

6 83 89 5 28.979^ .000v 36.277 .000v 

7 83 89 6 28.948 .000v 36.324 .000v 

8 83 89 7 28.833 .000v 36.341^ .000v 

9 83 89 8 28.622 .000v 36.324 .000v 

10 83 89 9 28.324 .000v 36.277 .000v 

11 83 89 10 27.960 .000v 36.205 .000v 

12 83 89 11 27.556 .000v 36.117 .000v 

13 83 89 12 27.137 .000v 36.021 .000v 

14 83 89 13 26.724 .000v 35.924 .000v 

15 83 89 14 26.330 .000v 35.828 .000v 

16 83 89 15  25.962v .000v 35.738v .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu oraz pyłu 

zawieszonego na elewacji budynku przy ul Górczewskiej 200, w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowy stacji "Powstańców Śląskich". 
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Stacja “Wola Park" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek 9.5-WPA-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 25 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 34.058 µg/m3 występująca w punkcie X = 175 m, Y = 75 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. 

Przekraczanie normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin 

Da2 = 30 µg/m3 występuje do odległości 34 m po stronie północnej i do 15 m po stronie 

południowej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów 

ochrony roślin lub terenów upraw.  
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Rysunek -WPA-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Maksymalna wartość częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.089%, 

występująca w punkcie  

X = 175 m, Y = 75 m, nie przekracza dopuszczalnej wartość częstości 0.2%.  

 

 

Rysunek -WPA-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 36 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 37.303 µg/m3 występująca w punkcie X = 125 m, Y = 100 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja “Wola Park" – prezentacja graficzna  

 

Rysunek -WPA. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji budynku mieszkalnego piętrowego: ul. Szańcowa 102 (Xp = 138 m; Yp 

= 44 m)  
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Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

Budynek mieszkalny piętrowy: ul Szańcowa 102 

 Ditlenek azotu NO2 Pyl zawiezony PM10 

numer wspolrzedne 

węzła 

stęŜenie częstość stęŜenie  częstość 

węzła x y z średnie+R przekr. średnie+R przekr. 

 -

 -

- 

[m] [m] [m] [ug/m3] [%] [ug/m3] [%] 

1 138 44 0 28.326^. .000v 36.478v .000v 

2 138 44 1 28.320 .000v 36.509 .000v 

3 138 44 2 28.304 .000v 36.537 .000v 

4 138 44 3 28.276 .000v 36.562 .000v 

5 138 44 4 28.235 .000v 36.582 .000v 

6 138 44 5 28.180 .000v 36.597 .000v 

7 138 44 6 28.110 .000v 36.606 .000v 

8 138 44 7 28.026v .000v 36.609^. .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu (ze 

względu na zdrowie ludzi) oraz pyłu zawieszonego na elewacji budynku przy ul. Szańcowej 

102, w bezpośrednim sąsiedztwie budowy stacji "Wola Park". 
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Stacja C6  „Księcia Janusza” – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -KSJ-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 25 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 33.822 µg/m3 występująca w punkcie X = 125 m, Y = 75 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. 

Przekraczanie normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin 

Da2 = 30 µg/m3 występuje do odległości 36 m po stronie północnej i do 17 m po stronie 

południowej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów 

ochrony roślin lub terenów upraw.  
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Rysunek -KSJ-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Maksymalna wartość częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.182%, 

występująca w punkcie X = 175 m, Y = 50 m, nie przekracza wartości dopuszczalnej 0.2%.  

 

Rysunek -KSJ-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 36 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 37.269 µg/m3 występująca w punkcie X = 125 m, Y = 75 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja „ Księcia Janusza” – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek -KSJ Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji nowobudowanego budynku mieszkalnego wielopiętrowego przy ul. 

Górczewskiej 92 (Xp = 83 m; Yp = 90 m).  
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Wyniki obliczen w punktach na elewacji - Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul 

Górczewska 92 

 Ditlenek azotu NO2 Pyl zawiezony PM10 

numer wspolrzedne 

węzła 

stęŜenie częstość stęŜenie częstość 

węzła x y z średnie+R przekr. średnie+R przekr. 

 -

 -

- 

[m] [m] [m] [ug/m3] [%] [ug/m3] [%] 

1 83 90 0 32.457 .000v 37.072 .000v 

2 83 90 1 32.494 .000v 37.227 .000v 

3 83 90 2 32.596 .000v 37.387 .000v 

4 83 90 3 32.737 .000v 37.541 .000v 

5 83 90 4 32.876 .000v 37.680 .000v 

6 83 90 5 32.968 .000v 37.790 .000v 

7 83 90 6 32.969^ .000v 37.861 .000v 

8 83 90 7 32.845 .000v 37.886^. .000v 

9 83 90 8 32.582 .000v 37.861 .000v 

10 83 90 9 32.183 .000v 37.790 .000v 

11 83 90 10 31.671 .000v 37.680 .000v 

12 83 90 11 31.080 .000v 36.751      .000v 

13 83 90 12 30.448 .000v 37.541 .000v 

14 83 90 13 29.813 .000v 37.227 .000v 

15 83 90 14 29.203 .000v 37.072 .000v 

16 83 90 15  28.640v .000v 36.928v .000v 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu ze względu 

na zdrowie ludzi oraz dopuszczalnej wartości stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 na elewacji 

budynku przy ulicy Górczewskiej 92, w bezpośrednim sąsiedztwie budowy stacji C6  

„Księcia Janusza”.  
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Stacja “Moczydło" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -MOC-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 25 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

=33.703µg/m3 występująca w punkcie X = 125 m, Y = 75 m, nie przekracza dopuszczalnego 

stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. Przekraczanie normy 

dopuszczalnego średniorocznego stęŜenia ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 µg/m3 

występuje do odległości 36 m po stronie północnej i 15 m po stronie południowej. Nie 

stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ w rejonie jego oddziaływania nie ma obszarów 

ochrony roślin ani terenów upraw (park Moczydło jest odległy o ponad 200 na zachód). 

 

Rysunek -MOC-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.079% 

występująca w punkcie X = 250 m, Y = 50 m, nie przekracza wartości dopuszczalnej 0.2%.  



MT-L21-10-470A/1 

405  

 

Rysunek-MOC-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 37.254 µg/m3, występująca w punkcie X = 125 m, Y = 75 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja “Wolska" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek -WOL-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 25 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 33.036 µg/m3 występująca w punkcie X = 125 m, Y = 150 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. 

Przekraczanie normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin 

Da2 = 30 µg/m3 występuje do odległości 35 m po stronie wschodniej i 21 m po stronie 

zachodniej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów 

ochrony roślin lub terenów upraw.  
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Rysunek -WOL-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜeniaD1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.123%, 

występująca w punkcie  

X = 125 m, Y = 75 m, nie przekracza wartości dopuszczalnej 0.2%.  

 



MT-L21-10-470A/1 

408  

 

Rysunek -WOL-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 36 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 37.158 µg/m3, występująca w punkcie X = 125 m, Y = 150 m, nie przekracza 

wartości dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m3. 
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Stacja „Wolska” – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek -WOL. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków piętrowego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego: ul. 

Wolska 37 (Xp = 85 m;  

Yp = 109 m).  
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Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

Budynek pietrowy szpitala zakaznego: ul Wolska 37 

 Ditlenek azotu NO2 Pyl zawiezony PM10 

numer wspolrzedne 

węzła 

stęŜenie częstość stęŜenie  częstość 

węzła x y z średnie+R przekr. średnie+R przekr. 

 -

 -

- 

[m] [m] [m] [ug/m3] [%] [ug/m3] [%] 

1 85 109 0 29.082 .000v 36.588v     .000v 

2 85 109 1 29.084      .000v 36.645      .000v 

3 85 109 2 29.087^     .000v 36.700      .000v 

4 85 109 3 29.086      .000v 36.751      .000v 

5 85 109 4 29.073      .000v 36.795      .000v 

6 85 109 5 29.040      .000v 36.829      .000v 

7 85 109 6 28.978      .000v 36.851      .000v 

8 85 109 7  28.881v    .000v 36.858^     .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu oraz pyłu 

zawieszonego na elewacji budynku w bezpośrednim sąsiedztwie budowy stacji "Wolska". 
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ODCINEK CENTRALNY 

Stacja “Rondo Daszyńskiego” ? – prezentacja graficzna 

 

Rysunek RDA-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 25 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 32.005 µg/m
3
 występująca w punkcie X = 1225 m, Y = 1100 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje do odległości 35 m po stronie północnej  i 20 m po stronie południowej. Nie 

stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin 

lub terenów upraw. 

 

Rysunek RDA-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.052%, 

występująca w punkcie X = 1400 m, Y = 1125 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 
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Rysunek RDA-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 11 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 11.073 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 1225 m, Y = 1100 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 40% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 

 

Rysunek RDA-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 36 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 36.825 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 1225 m, Y = 1100 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
.  
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Rysunek RDA-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia  Ra = 650 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej 

Samax = 561.5 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 1225 m, Y = 1100 m. Dopuszczalne, 

średnioroczne stęŜenie z tłem CO jest nieokreślone. 

 

Rysunek RDA-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 2.0 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 2.0037 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

1225 m, Y = 1100 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 41% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “Rondo Daszyńskiego” ? – obliczenia na elawacji budynków 

 

Rysunek RDA. Szkic usytuowania punktu obliczeniowego oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji budynku biurowego wielopiętrowego: ul. Prosta 70 (Xp = 1166 m; Yp 

= 1100 m). 
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        Wyniki obliczen w punktach na elewacji  

             Ditlenek azotu NO2  Pyl zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    wspolrzedne wezla  stezenie   czestosc stezenie   czestosc 

     wezla x  y   z    srednie+R   przekr.  srednie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]     [ug/m3]      [%]   [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynkek biurowy: Prosta 70 

 1     1166     1100   0    31.209     .000v   36.731     .000v 

 2     1166     1100   1    31.248     .000v   36.824     .000v 

 3     1166     1100   2    31.358     .000v   36.923     .000v 

 4     1166     1100   3    31.514     .000v   37.024     .000v 

 5     1166     1100   4    31.678     .000v   37.120     .000v 

 6     1166     1100   5    31.803     .000v   37.199     .000v 

 7     1166     1100   6    31.843^    .000v   37.251     .000v 

 8     1166     1100   7    31.759     .000v   37.270^    .000v 

 9     1166     1100   8    31.536     .000v   37.251     .000v 

   10     1166     1100   9    31.184     .000v   37.199     .000v 

   11     1166     1100  10    30.737     .000v   37.120     .000v 

   12     1166     1100  11    30.234     .000v   37.024     .000v 

   13     1166     1100  12    29.717     .000v   36.923     .000v 

   14     1166     1100  13    29.217     .000v   36.824     .000v 

   15     1166     1100  14    28.755     .000v   36.731     .000v 

   16     1166     1100  15    28.340v    .000v   36.647v    .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu (ze 

względu na zdrowie ludzi) oraz pyłu zawieszonego na elewacji budynku biurowego przy ul. 

Prostej 70. 
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Stacja “Rondo ONZ” ? – prezentacja graficzna 

 

Rysunek RON-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 30 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 37.584 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 2425 m, Y = 1475 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje na całym obszarze Śródmieścia. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków 

prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 
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Rysunek RON-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.052% 

występująca w punkcie X = 2475 m, Y = 1475 m , nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 

 

Rysunek RON-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 11 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 11.096 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 2425 m, Y = 1475 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 40% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 
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Rysunek RON-PS. Pył zawieszony PM10 StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.096 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 2425 m, Y = 1475 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 

 

Rysunek RON-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 650 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 665.1 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 2425 m, Y = 1475 m. Dopuszczalne, średnioroczne 

stęŜenie z tłem CO jest nieokreślone. 
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Rysunek RON-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 1.8 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 1.8048 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

2425 m, Y = 1475 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 37% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “Rondo ONZ” ?– wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek RON. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków biurowych wielopiętrowych: Rondo ONZ 1 (Xp = 2500 

m; Yp = 1463 m) i  Twarda 30 (Xp = 2341 m; Yp = 1463 m).  
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        Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

 

              Ditlenek azotu NO2   Pyl zawiezony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc stezenie   czestosc 

     wezla x  y   z          srednie+R   przekr. srednie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]           [ug/m3]  [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynkek biurowy: Rondo ONZ nr 1 

       1     2500     1463   0     33.902     .054^   38.564     .000v 

       2     2500     1463   1     33.898     .054^   38.602     .000v 

       3     2500     1463   2     33.885     .054^   38.638     .000v 

       4     2500     1463   3     33.863     .054^   38.671     .000v 

       5     2500     1463   4     33.827     .054^   38.698     .000v 

       6     2500     1463   5     33.777     .054^   38.718     .000v 

       7     2500     1463   6     33.708     .054^   38.730     .000v 

       8     2500     1463   7     33.619     .049   38.735     .000v 

       9     2500     1463   8     33.509     .043   38.730     .000v 

      10     2500     1463   9     33.379     .033   38.718     .000v 

      11     2500     1463  10     33.231     .022   38.698     .000v 

      12     2500     1463  11     33.067     .000v   38.671     .000v 

      13     2500     1463  12     32.891     .000v   38.638     .000v 

      14     2500     1463  13     32.709     .000v   38.602     .000v 

      15     2500     1463  14     32.523     .000v   38.564     .000v 

      16     2500     1463  15     32.338v    .000v   38.524v    .000v 

       Budynkek biurowo-mieszkalny: Twarda 30 

      17     2341     1463   0     36.079     .000v   38.878     .000v 

      18     2341     1463   1     36.129     .000v   39.027     .000v 

      19     2341     1463   2     36.268     .000v   39.183     .000v 

      20     2341     1463   3     36.464     .000v   39.339     .000v 
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      21     2341     1463   4     36.671     .000v   39.480     .000v 

      22     2341     1463   5     36.833     .000v   39.595     .000v 

      23     2341     1463   6     36.900^    .000v   39.670     .000v 

      24     2341     1463   7     36.831     .000v   39.697^    .000v 

      25     2341     1463   8     36.608     .000v   39.670     .000v 

      26     2341     1463   9     36.238     .000v   39.595     .000v 

      27     2341     1463  10     35.747     .000v   39.480     .000v 

      28     2341     1463  11     35.176     .000v   39.339     .000v 

      29     2341     1463  12     34.571     .000v   39.183     .000v 

      30     2341     1463  13     33.971     .000v   39.027     .000v 

      31     2341     1463  14     33.407     .000v   38.878     .000v 

      32     2341     1463  15     32.901     .000v   38.744     .000v 

Brak przekroczeń zarówno dopuszczalnej częstości 0.2% przekraczania, dopuszczalnego 

stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu (ze względu na zdrowie ludzi) oraz pyłu 

zawieszonego na elewacji budynku biurowego wielopiętrowego przy ul. Rondo ONZ 1 oraz 

budynku biurowo-mieszkalnego przy ul Twardej 30. 
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Stacja “ŚWIĘTOKRZYSKA” ? – prezentacja graficzna 

 

Rysunek SWI-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 30 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 37.570 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 3175 m, Y = 1725 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje na całym obszarze Śródmieścia. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków 

prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 
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Rysunek SWI-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.052%, 

występująca w punkcie X = 3225 m, Y = 1725 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 

 

Rysunek SWI-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 11 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 11.096 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 3175 m, Y = 1725 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 40% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 
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Rysunek SWI-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.094 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 3175 m, Y = 1725 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 

 

Rysunek SWI-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia  

Ra = 650 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 665.1 µg/m

3
 

występuje w punkcie X = 3175 m, Y = 1725 m. Dopuszczalne, średnioroczne stęŜenie z tłem 

CO jest nieokreślone. 
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Rysunek SWI-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 1.8 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 1.8048 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

3175 m, Y = 1725 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 37% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “ŚWIĘTOKRZYSKA” ? – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek SWI Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków mieszkalnych wielopiętrowych: Marszałkowska 136 (Xp 

= 3175 m ; Yp = 1740 m) i Świętokrzyska 35 (Xp = 3195 m; Yp = 1699 m).  
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           Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

             Ditlenek azotu NO2    Pyl zawiezony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc stezenie   czestosc 

     wezla x  y   z          srednie+R   przekr. srednie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]           [ug/m3] [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynkek mieszkalny: Marszalkowska 136 

        1     3175     1740   0     36.835     .000v   38.988     .000v 

        2     3175     1740   1     36.860     .000v   39.125     .000v 

        3     3175     1740   2     36.929     .000v   39.265     .000v 

        4     3175     1740   3     37.022     .000v   39.399     .000v 

        5     3175     1740   4     37.111     .000v   39.519     .000v 

        6     3175     1740   5     37.161     .000v   39.615     .000v 

        7     3175     1740   6     37.136     .000v   39.677     .000v 

        8     3175     1740   7     37.009     .000v   39.699     .000v 

        9     3175     1740   8     36.764     .000v   39.677     .000v 

       10     3175     1740   9     36.407     .000v   39.615     .000v 

       11     3175     1740  10     35.957     .000v   39.519     .000v 

       12     3175     1740  11     35.443     .000v   39.399     .000v 

       13     3175     1740  12     34.896     .000v   39.265     .000v 

       14     3175     1740  13     34.344     .000v   39.125     .000v 

       15     3175     1740  14     33.810     .000v   38.988     .000v 

       16     3175     1740  15     33.309     .000v   38.857     .000v 

 Budynkek mieszkalny: Swietokrzyska 35 

       17     3195     1699   0     36.229     .022   38.900     .000v 

       18     3195     1699   1     36.286     .022   39.049     .000v 

       19     3195     1699   2     36.447     .027   39.210     .000v 

       20     3195     1699   3     36.678     .027   39.374     .000v 

       21     3195     1699   4     36.927     .027   39.526     .000v 
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       22     3195     1699   5     37.130     .041   39.652     .000v 

       23     3195     1699   6     37.227^    .062^   39.735     .000v 

       24     3195     1699   7     37.167     .051   39.765^    .000v 

       25     3195     1699   8     36.930     .035   39.735     .000v 

       26     3195     1699   9     36.526     .000v   39.652     .000v 

       27     3195     1699  10     35.993     .000v   39.526     .000v 

       28     3195     1699  11     35.382     .000v   39.374     .000v 

       29     3195     1699  12     34.744     .000v   39.210     .000v 

       30     3195     1699  13     34.124     .000v   39.049     .000v 

       31     3195     1699  14     33.552     .000v   38.900     .000v 

       32     3195     1699  15     33.045v    .000v   38.767v    .000v 

 

Brak przekroczeń zarówno dopuszczalnej częstości 0.2% przekraczania, dopuszczalnego 

stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu (ze względu na zdrowie ludzi) jak i pyłu 

zawieszonego na elewacjach budynków mieszkalnych wielopiętrowych przy ul. 

Marszałkowskiej 136 i ul Świętokrzyskiej 35. 
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Stacja “NOWY ŚWIAT”   – prezentacja graficzna 

 

Rysunek NSW-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 30 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 38.595 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 3750 m, Y = 1900 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje na całym obszarze Śródmieścia. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków 

prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 

 

Rysunek NSW-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.085%, 

występująca w punkcie X = 3825 m, Y = 1900 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 
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Rysunek NSW-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 11 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 11.109 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 3750 m, Y = 1900 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 40% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 

 

Rysunek NSW-PS.Pył zawieszony PM10.StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.245 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 3750 m, Y = 1900 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 
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Rysunek NSW-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 650 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 667.2 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 3750 m, Y = 1900 m. Dopuszczalne, średnioroczne 

stęŜenie z tłem CO jest nieokreślone. 

 

Rysunek NSW-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 1.8 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 1.8055 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

3750 m, Y = 1900 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 37% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “NOWY ŚWIAT”   – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek B/7-NSW. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków wielopiętrowych uŜyteczności publicznej: Świętokrzyska 

4 (PAN i Warszawski Szpital dla Dzieci) (Xp = 3786 m ; Yp = 1919 m), Świętokrzyska 12 

(Ministerstwo Finansów) (Xp = 3717 m; Yp = 1902 m) i kamienica Świętokrzyska 3 (Xp = 

3780 m ; Yp = 1887 m.  
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         Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

            Ditlenek azotu NO2 Pyl zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc  stezenie   czestosc 

     wezla x  y   z          srednie+R   przekr.  srednie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]           [ug/m3] [%]   [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

====== 

 Budynkek: Swietokrzyska 4 (PAN i Warszawski Szpital dla Dzieci) 

        1     3786     1919   0     38.210     .023    39.189     .000v  

        2     3786     1919   1     38.419     .023    39.489     .000v 

        3     3786     1919   2     39.019     .027    39.848     .000v 

        4     3786     1919   3     39.919     .055    40.252 *   .000v 

        5     3786     1919   4     40.964 *   .093    40.665 *   .000v 

        6     3786     1919   5     41.938 *   .196    41.034 *   .000v 

        7     3786     1919   6     42.596 *   .272 *    41.293 *   .000v 

        8     3786     1919   7     42.731^*   .284^*    41.387^*   .000v 

        9     3786     1919   8     42.250 *   .203 *    41.293 *   .000v 

       10     3786     1919   9     41.227 *   .143    41.034 *   .000v 

       11     3786     1919  10     39.849     .044    40.665 *   .000v 

 Budynkek: Swietokrzyska 3 

       12     3780     1887   0     36.614     .043    38.958v    .000v 

       13     3780     1887   1     36.660     .043    39.113     .000v 

       14     3780     1887   2     36.787     .049    39.275     .000v 

       15     3780     1887   3     36.965     .049    39.433     .000v 

       16     3780     1887   4     37.151     .054    39.577     .000v 

       17     3780     1887   5     37.291     .060    39.693     .000v 

       18     3780     1887   6     37.336     .060    39.768     .000v 

       19     3780     1887   7     37.248     .060    39.794     .000v 

       20     3780     1887   8     37.010     .054    39.768     .000v 

       21     3780     1887   9     36.627     .043    39.693     .000v 
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       22     3780     1887  10     36.124v    .033    39.577     .000v 

 Budynkek: Swietokrzyska 12 (Ministerstwo Finansów, Uniwersytet Waqrszawski) 

       23     3717     1902   0     37.788     .000v    39.128     .000v 

       24     3717     1902   1     37.931     .000v    39.384     .000v 

       25     3717     1902   2     38.335     .000v    39.675     .000v 

       26     3717     1902   3     38.926     .000v    39.984     .000v 

       27     3717     1902   4     39.588     .000v    40.284 *   .000v 

       28     3717     1902   5     40.177 *   .000v    40.540 *   .000v 

       29     3717     1902   6     40.544 *   .000v    40.713 *   .000v 

       30     3717     1902   7     40.572 *   .000v    40.775 *   .000v 

       31     3717     1902   8     40.208 *   .000v    40.713 *   .000v 

       32     3717     1902   9     39.484     .000v    40.540 *   .000v 

       33     3717     1902  10     38.499     .000v    40.284 *   .000v 

 

MoŜliwe przekraczanie dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu ze 

względu na zdrowie ludzi, dopuszczalnej wielkości 0.2% częstości przekraczania poziomu D1 

= 200 µg/m
3
 oraz niewielkich przekroczeń dopuszczalnej wartości stęŜenia pyłu 

zawieszonego PM10 na wysokości 3-10 m, na ścianie budynku uŜyteczności publicznej (PAN 

i Warszawski Szpital dla Dzieci) przy ulicy Świętokrzyskiej 4. Nieco mniejsze, ale równieŜ 

przekraczające dopuszczalne normy stęŜenia średniorocznego NO2 i PM10, oddziaływanie na 

ścianie budynku biurowego (4-10m) Świętokrzyska 12  (Ministerstwo Finansów). Brak 

oddziaływania ponadnormatywnego na elewacje budynków po południowej stronie wykopu 

stacji (ul. Świętokrzyska 3). 
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Stacja “POWIŚLE”  – prezentacja graficzna 

 

Rysunek POW-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 30 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 37.472 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 4700 m, Y = 2225 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje na całym obszarze Śródmieścia. Stacja „Powiśle” administracyjnie naleŜy 

Śródmieścia, dlatego teŜ ze względów formalnych przyjęto dla tej dzielnicy tło podane przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jednak stacja przedmiotowa stacja 

znajdować się będzie na terenie bulwaru, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Wisły. 

Brzeg w tym miejscu jest nieosłonięty przez zabudowę. Zwarta zabudowa budynków 

biurowych znajduje się po zachodniej stronie ulicy WybrzeŜe Kościuszkowskie. Dlatego teŜ 

warunki przewietrzania w rejonie stacji „Powiśle” są znacznie lepsze niźli w rejonie 

zabudowy w Śródmieściu (na skarpie). MoŜna zatem domniemywać, Ŝe w rejonie stacji 

„Powiśle” stan jakości powietrza atmosferycznego będzie korzystniejszy niŜ ten określony 

przez WIOŚ, jako stała wartość dla całego Śródmieścia. W związku z tym, budowa stacji 

„Powiśle” nie powinna niekorzystnie wpływać na stan roślinności w chronionym rejonie 

koryta Wisły. 



MT-L21-10-470A/1 

437  

 

Rysunek POW-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.046% 

występująca w punkcie X = 4775 m, Y = 2250 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%.  

 

Rysunek POW-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 11 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 11.097 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 4700 m, Y = 2225 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 40% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 
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Rysunek POW-PS.Pył zawieszony PM10.StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.103 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 4700 m, Y = 2225 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 

 

Rysunek POW-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia  

Ra = 650 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 665.2 µg/m

3
 

występuje w punkcie X = 4700 m, Y = 2225 m. Dopuszczalne, średnioroczne stęŜenie z tłem 

CO jest nieokreślone. 
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Rysunek POW-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 1.8 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 1.8049 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

4700 m, Y = 2225 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 37% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “STADION”  – prezentacja graficzna 

 

Rysunek STA-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 27 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 34.187 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 5475 m, Y = 2950 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3 

będzie występować do odległości 51 m po stronie zachodniej i 63 m po stronie 

wschodniej. Od strony południowej oddziaływanie to nie będzie wykraczać poza teren 

budowy. Oznacza to, Ŝe stan jakości powietrza w okolicach stacji „Stadion” w zakresie 

oddziaływania na roślinność będzie korzystny. Zarówno w rejonie Portu Praskiego jak i 

koryta Wisły oddziaływanie ditlenku azotu nie będzie przekraczać dopuszczalnej wartości 

stęŜenia średniorocznego z tłem, ze względu na ochronę roślin. 
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Rysunek STA-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 14 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 14.075 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 5475 m, Y = 2950 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 50% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 
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Rysunek STA-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 38.849 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 5475 m, Y = 2950 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 



MT-L21-10-470A/1 

443  

 

 

Rysunek STA-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia  

Ra = 550 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 561.8 µg/m

3
 

występuje w punkcie X = 5475 m, Y = 2950 m. Dopuszczalne, średnioroczne stęŜenie z tłem 

CO jest nieokreślone. 
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Rysunek STA-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 2.2 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 2.2038 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

5475 m, Y = 2950 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 45% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “DWORZEC WILEŃSKI” ? – prezentacja graficzna 

 

Rysunek DWI-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 27 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 35.457 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 4875 m, Y = 3950 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje do odległości 45 m po stronie południowo-zachodniej i do 71 m po stronie 

północno-wschodniej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie 

obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 



MT-L21-10-470A/1 

446  

 

 

Rysunek DWI-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.045%, 

występująca w punkcieX = 5025 m, Y = 3700 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 
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Rysunek DWI-SS. Ditlenek siarki SO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem 30 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 14 µg/m

3
. 

Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 14.089 µg/m
3
 występuje w 

punkcie X = 4875 m, Y = 3950 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 50% 

wartości dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego ditlenku siarki. 
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Rysunek DWI-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 38.999 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 4875 m, Y = 3950 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 
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Rysunek DWI-CS. Tlenek węgla CO. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 550 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 563.9 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 4875 m, Y = 3950 m. Dopuszczalne, średnioroczne 

stęŜenie z tłem CO jest nieokreślone. 
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Rysunek DWI-BS. Benzen. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne średnioroczne 

stęŜenie z tłem Da = 5 µg/m
3
. Wartość tła zanieczyszczenia Ra = 2.2 µg/m

3
. Wartość 

maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax = 2.2045 µg/m
3
 występuje w punkcie X = 

4875 m, Y = 3950 m. Oddziaływanie minimalne, nie przekraczające z tłem, 45% wartości 

dopuszczalnej stęŜenia średniorocznego benzenu. 
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Stacja “DWORZEC WILEŃSKI” ? – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

 

Rysunek DWI. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków wielopiętrowych mieszkalnych: Targowa 80/82 (Xp = 

4838 m ; Yp = 4059 m), Targowa 81(Xp = 4823 m; Yp = 4005 m) i kamienica Targowa 68 

(róg Białostockiej) (Xp = 5042 m; Yp = 3722 m.  
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        Wyniki obliczen w punktach na elewacji 

      Ditlenek azotu NO2 Pyl zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc  stezenie   czestosc 

     wezla x  y   z   srednie+R   przekr.  srednie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3] [%]   [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynkek mieszkalny: Targowa 80/82 

        1     4838     4059   0     31.149     .000v    38.490     .000v 

        2     4838     4059   1     31.202     .000v    38.563     .000v 

        3     4838     4059   2     31.353     .000v    38.649     .000v 

        4     4838     4059   3     31.581     .000v    38.744     .000v 

        5     4838     4059   4     31.845     .000v    38.841     .000v 

        6     4838     4059   5     32.086     .000v    38.928     .000v 

        7     4838     4059   6     32.236     .000v    38.989     .000v 

        8     4838     4059   7     32.235     .000v    39.011     .000v 

        9     4838     4059   8     32.058     .000v    38.989     .000v 

       10     4838     4059   9     31.726     .000v    38.928     .000v 

       11     4838     4059  10     31.296     .000v    38.841     .000v 

 Budynkek mieszkalny: Targowa 81 

       12     4823     4005   0     32.483     .000v    38.648     .000v 

       13     4823     4005   1     32.564     .000v    38.761     .000v 

       14     4823     4005   2     32.795     .000v    38.892     .000v 

       15     4823     4005   3     33.139     .000v    39.035     .000v 

       16     4823     4005   4     33.532     .000v    39.178     .000v 

       17     4823     4005   5     33.886     .000v    39.304     .000v 

       18     4823     4005   6     34.107     .000v    39.391     .000v 

       19     4823     4005   7     34.115^    .000v    39.422^    .000v 

       20     4823     4005   8     33.875     .000v    39.391     .000v 

       21     4823     4005   9     33.414     .000v    39.304     .000v 
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       22     4823     4005  10     32.803     .000v    39.178     .000v 

 Budynkek biurowy: Targowa 68 

       23     5042     3722   0     30.645     .000v    38.431v    .000v 

       24     5042     3722   1     30.666     .000v    38.484     .000v 

       25     5042     3722   2     30.727     .000v    38.540     .000v 

       26     5042     3722   3     30.815     .000v    38.598     .000v 

       27     5042     3722   4     30.909     .000v    38.653     .000v 

       28     5042     3722   5     30.982     .000v    38.699     .000v 

       29     5042     3722   6     31.007     .000v    38.731     .000v 

       30     5042     3722   7     30.960     .000v    38.742     .000v 

       31     5042     3722   8     30.832     .000v    38.731     .000v 

       32     5042     3722   9     30.630     .000v    38.699     .000v 

       33     5042     3722  10     30.374v    .000v    38.653     .000v 

 

Brak przekroczeń zarówno dopuszczalnej częstości 0,2% przekraczania, dopuszczalnego 

stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu (ze względu na zdrowie ludzi) oraz pyłu 

zawieszonego na elewacjach budynków mieszkalnych wielopiętrowych przy ul. Targowej 68, 

Targowej 81 i Targowej 80/82. 
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ODCINEK WSCHODNI PÓŁNOCNY 

Stacja “SZWEDZKA" – prezentacja graficzna 

 

 

Rysunek SZW-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 27 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 34.131 µg/m
3
 występująca w punkcie X = 100 m, Y = 100 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje do odległości 62 m po stronie północno zachodniej i 50 m po stronie 

południowo wschodniej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym 

rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 
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Rysunek SZW-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.038%, 

występująca w punkcie X = 175 m, Y = 125 m, nie przekracza dopuszczalnej wartość 

częstości 0.2%.  

 

Rysunek SZW-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.027 µg/m
3
 występująca w punkcie X = 100 m, Y = 100 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie z tłem Da = 40 µg/m
3
.  
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Stacja “ SZWEDZKA" – obliczenia na elewacji budynków 

 

Rysunek SZW. Szkic usytuowania punktu obliczeniowego oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji budynku zabytkowego wielopiętrowego: Szwedzka 20 (dawna Pollena 

(Xp = 73 m;  

Yp = 78 m). 

 

        Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

     Ditlenek azotu NO2    Pył zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    współrzędne węzła   stęŜenie   częstość stęŜenie   częstość 

     węzła x  y   z   średnie+R   przekr. średnie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3] [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynek zabytkowy (dawna Pollena): Szwedzka 20 

 1 73  78   0     33.533v    .000v   38.941v    .000v 
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 2 73  78   1     33.704     .000v   39.195     .000v 

 3 73  78   2     34.190     .000v   39.492     .000v 

 4 73  78   3     34.904     .000v   39.817     .000v 

 5 73  78   4     35.712     .012   40.140 *   .000v 

 6 73  78   5     36.446     .019   40.419 *   .000v 

 7 73  78   6     36.930     .023   40.610 *   .000v 

 8 73  78   7     37.026^    .023^   40.678^*   .000v 

 9 73  78   8     36.674     .020   40.610 *   .000v 

10 73  78   9     35.917     .015   40.419 *   .000v 

11 73  78  10     34.871     .000v   40.140 *   .000v 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu ze względu 

na zdrowie ludzi oraz dopuszczalnej wielkości 0.2% częstości przekraczania poziomu D1 = 

200 µg/m3. MoŜliwość wystąpienia niewielkich przekroczeń dopuszczalnej wartości stęŜenia 

pyłu zawieszonego PM10 na elewacji budynku, na wysokości 4-10 m, na ścianie 

zabytkowego budynku przy ulicy Szwedzkiej 20 (róg Strzeleckiej), który ma być 

przebudowany pod zabudowę mieszkaniową (lofty), z zachowaniem zabytkowego charakteru. 
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Stacja “TARGÓWEK I" – prezentacja graficzna 

 

 

Rysunek TA1-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem, ze względu na zdrowie ludzi Da = 40 µg/m3. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 28 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 34.558 µg/m3, występująca w punkcie X = 75 m, Y = 125 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m3. 

Przekraczanie normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin 

Da2 = 30 µg/m3 występuje do odległości 76 m po stronie zachodniej i do  

87 m po stronie wschodniej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym 

rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 
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Rysunek TA1-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m3. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.106% 

występująca w punkcieX = 50 m, Y = 50 m, nie przekracza dopuszczalnej wartość częstości 

0.2%.  
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Rysunek TA1-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m3. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 38.945 µg/m3, występująca w punkcie X = 75 m, Y = 125 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenie z tłem Da = 40 µg/m3.  
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Stacja “TARGÓWEK II" – prezentacja graficzna 

 

 

Rysunek TA2-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 28 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 34.651 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 100 m, Y = 100 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje do odległości 88 m po stronie północno-zachodniej i do 78 m po stronie 

południowo-wschodniej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym 

rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 
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Rysunek TA2-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.031% 

występująca w punkcie X = 175 m, Y = 150 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%.  

 

Rysunek TA2-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 38.958 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 100 m, Y = 100 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
.  
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Stacja “TARGÓWEK II" – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek TA2 Szkic usytuowania punktu obliczeniowego oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacji budynku mieszkalnego wielopiętrowego: ul. Askenazego 1 (Xp = 98 

m; Yp = 115 m).  

 

        Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

     Ditlenek azotu NO2    Pyl zawiezony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    współrzędne węzła   stęŜenie   częstość stęŜenie   częstość 

     węzła x  y   z   średnie+R   przekr. średnie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3] [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynek mieszkalny wielopietrowy: Askenazego 1 

 1 98 115   0     34.975     .000v   39.005v    .000v 

 2 98 115   1     35.057     .000v   39.192     .000v 
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 3 98 115   2     35.290     .000v   39.398     .000v 

 4 98 115   3     35.635     .000v   39.614     .000v 

 5 98 115   4     36.022     .000v   39.824     .000v 

 6 98 115   5     36.363     .000v   40.003 *   .000v 

 7 98 115   6     36.556^    .000v   40.125 *   .000v 

 8 98 115   7     36.517     .000v   40.169^*   .000v 

 9 98 115   8     36.209     .000v   40.125 *   .000v 

       10 98 115   9     35.656     .000v   40.003 *   .000v 

       11 98 115  10     34.929v    .000v   39.824     .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu ze względu 

na zdrowie ludzi oraz dopuszczalnej wielkości 0.2% częstości przekraczania poziomu D1 = 

200 µg/m3. MoŜliwość wystąpienia niewielkich przekroczeń stęŜenia pyłu zawieszonego 

PM10 na elewacji budynku Askenazego nr 1, na wysokości 5-9m. 
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Stacja “ZACISZE" – prezentacja graficzna 

 

 

Rysunek ZAC-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 28 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 35.817 µg/m
3
 występująca w punkcie X = 75 m, Y = 150 m, nie przekracza dopuszczalnego 

stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie normy 

dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 µg/m
3
 

występuje do odległości 68 m po stronie zachodniej i do 87 m po stronie wschodniej. Nie 

stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin 

lub terenów upraw. 
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Rysunek ZAC-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.115%, 

występująca w punkcie X = 75 m, Y = 50 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości częstości 

0.2%.  
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Rysunek ZAC-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.126 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 75 m, Y = 150 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
. 
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Stacja “ ZACISZE" – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

 

Rysunek ZAC. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków mieszkalnych: ul. Matyldy 35 (Xp = 83 m ; Yp = 119 m) 

i ul Lecha 30 (Xp = 67 m; Yp = 52 m)  
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Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

       Ditlenek azotu NO2  Pył zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    współrzędne węzła  stęŜenie  częstość stęŜenie   częstość 

     węzła x  y   z    średnie+R  przekr. średnie+R    przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3]  [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynek mieszkalny piętrowy: Matyldy 35 

 1 83 119   0     35.167     .000v   39.033     .000v 

 2 83 119   1     35.298     .000v   39.246     .000v 

 3 83 119   2     35.670     .022   39.497     .000v 

 4 83 119   3     36.227     .063   39.773     .000v 

 5 83 119   4     36.868     .094   40.053 *   .000v 

 6 83 119   5     37.452^    .123^   40.301^*   .000v 

 Budynek mieszkalny piętrowy: Lecha 30 

 7 67  52   0     31.454v    .091   38.498v    .000v 

 8 67  52   1     31.559     .091   38.632     .000v 

 9 67  52   2     31.858     .091   38.796     .000v 

       10 67  52   3     32.305     .094   38.983     .000v 

       11 67  52   4     32.820     .091   39.174     .000v 

       12 67  52   5     33.299     .093   39.344     .000v 

Elewacje budynków piętrowych po wschodniej stronie budowy stacji "Zacisze" będą bardziej 

naraŜone na oddziaływanie ponadnormatywne w szczególności stęŜenia średniorocznego z 

tłem pyłu zawieszonego. Przykładowo na ścianie najbliŜszego budynku przy ul Matyldy 35 

moŜe wystąpić nieznaczne przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia PM10 na wysokości 4-5m. 

Po stronie zachodniej oddziaływanie będzie mniejsze. Nie wystąpią ani przekroczeń 

dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu ze względu na zdrowie ludzi 

ani dopuszczalnej wielkości 0.2% częstości przekraczania poziomu D1 = 200 µg/m
3
. Po tej 

stronie nie wystąpią takŜe przekroczenia dopuszczalnej wartości stęŜenia pyłu zawieszonego 

PM10. 
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Stacja “KONDRATOWICZA" – prezentacja graficzna 

 

 

Rysunek KON-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Dopuszczalne 

średnioroczne stęŜenie z tłem, ze względu na zdrowie ludzi Da = 40 µg/m
3
. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 28 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 36.198 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 1825 m, Y = 50 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje do odległości 52 m po stronie południowej i do  

82 m po stronie północnej. Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym 

rejonie obszarów ochrony roślin lub terenów upraw. 
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Rysunek KON-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.070%, 

występująca w punkcie X = 1900 m, Y = 50 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%.  

 

Rysunek KON-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 39.181 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 1825 m, Y = 50 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenia z tłem Da = 40 µg/m
3
.  
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Stacja “KONDRATOWICZA" – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek KON. Szkic usytuowania punktu obliczeniowego oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków mieszkalnych: ul. Kondratowicza 22 (Xp = 1725 m; Yp = 

14 m)  

 

        Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

     Ditlenek azotu NO2   Pył zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    współrzędne węzła stęŜenie   częstość stęŜenie   częstość 

     węzła x  y   z   średnie+R   przekr. średnie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3] [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynek mieszkalny wielopiętrowy: Kondratowicza 22 

 1     1725  14   0     29.912^    .000v   38.275v    .000v 

 2     1725  14   1     29.910     .000v   38.293     .000v 

 3     1725  14   2     29.903     .000v   38.309     .000v 
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 4     1725  14   3     29.891     .000v   38.323     .000v 

 5     1725  14   4     29.872     .000v   38.335     .000v 

 6     1725  14   5     29.846     .000v   38.344     .000v 

 7     1725  14   6     29.812     .000v   38.350     .000v 

 8     1725  14   7     29.768     .000v   38.352^    .000v 

 9     1725  14   8     29.715     .000v   38.350     .000v 

10    1725  14   9     29.652     .000v   38.344     .000v 

11    1725  14  10     29.581v    .000v   38.335     .000v 

 

Brak przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu (ze 

względu na zdrowie ludzi) oraz pyłu zawieszonego na elewacji budynku wielopiętrowego 

przy ul. Kondratowicza 22. 
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Stacja “BRÓDNO" – prezentacja graficzna 

 

Rysunek BRO-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 28 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 36.290 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 200 m, Y = 250 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da1 = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da2 = 30 

µg/m
3
 występuje do odległości 106 m po stronie północnej i do 61 m po stronie południowej. 

Nie stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony 

roślin lub terenów upraw. 

 

Rysunek KON-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia D1 = 200 

µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.024% 

występująca w punkcie X = 450 m, Y = 200 m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%.  
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Rysunek BRO-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej Samax 

= 38.965 µg/m
3
, występująca w punkcie X = 200 m, Y = 250 m, nie przekracza wartości 

dopuszczalnego, średniorocznego stęŜenie z tłem Da = 40 µg/m
3
. 

 

Stacja “BRÓDNO" – wyniki obliczeń na elewacjach budynków 

 

Rysunek 9.6-BRO. Szkic usytuowania punktu obliczeniowego oddziaływania inwestycji na 

powietrze na elewacjach budynków mieszkalnych: ul. Bazyliańska 7 (Xp = 165 m; Yp = 230 

m) i ul. Rembielińska 21 (Xp = 126 m; Yp = 277 m) 
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Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

     Ditlenek azotu NO2    Pyl zawieszony PM10 

===================================================================

======= 

     numer    współrzędne węzła stęŜenie   częstość stęŜenie   częstość 

     węzła x  y   z   średnie+R   przekr. średnie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3] [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul Bazyliańska 7 

 1      165 230   0     33.464     .000v   38.636v    .000v 

 2      165 230   1     33.516     .000v   38.726     .000v 

 3      165 230   2     33.664     .000v   38.826     .000v 

 4      165 230   3     33.882     .000v   38.933     .000v 

 5      165 230   4     34.127     .000v   39.039     .000v 

 6      165 230   5     34.341     .000v   39.130     .000v 

 7      165 230   6     34.456     .000v   39.193     .000v 

 8      165 230   7     34.418     .000v   39.216     .000v 

 9      165 230   8     34.203     .000v   39.193     .000v 

       10     165 230   9     33.829     .000v   39.130     .000v 

       11     165 230  10     33.346v    .000v   39.039     .000v 

 Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul Rembielińska 21 

       12     126 277   0     35.627     .000v   38.888     .000v 

       13     126 277   1     35.768     .000v   39.059     .000v 

       14     126 277   2     36.169     .000v   39.263     .000v 

       15     126 277   3     36.768     .000v   39.491     .000v 

       16     126 277   4     37.458     .000v   39.723     .000v 

       17     126 277   5     38.089     .000v   39.929     .000v 

       18     126 277   6     38.496     .000v   40.074 *   .000v 

       19     126 277   7     38.539^    .000v   40.126^*   .000v 

       20     126 277   8     38.157     .000v   40.074 *   .000v 

       21     126 277   9     37.401     .000v   39.929     .000v 

       22     126 277  10     36.399     .000v   39.723     .000v 
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Elewacje budynków piętrowych po północnej stronie budowy stacji "Bródno" będą bardziej 

naraŜone na oddziaływanie ponadnormatywne w szczególności stęŜenia średniorocznego z 

tłem pyłu zawieszonego. Przykładowo na ścianie najbliŜszego budynku przy ul 

Rembielińskiej 35 moŜe wystąpić nieznaczne przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia PM10 na 

wysokości 6-8m. Po stronie południowej oddziaływanie będzie mniejsze. Nie wystąpią ani 

przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem ditlenku azotu ze względu na 

zdrowie ludzi ani dopuszczalnej wielkości 0.2% częstości przekraczania poziomu D1 = 200 

µg/m
3
. Po tej stronie nie wystąpią takŜe przekroczenia dopuszczalnej wartości stęŜenia pyłu 

zawieszonego PM10. 
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Wariant II.  

Odcinek końcowy: stacja “Kondratowicza" – stacja “Bródno". Prezentacja graficzna. 

 

 

Rysunek 9.6-KONBRO-NS. Ditlenek azotu NO2. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 28 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 38.096 µg/m
3
 występująca w punkcie X = 1375 m, Y = 100 m, nie przekracza 

dopuszczalnego stęŜenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi Da = 40 µg/m
3
. Przekraczanie 

normy dopuszczalnego średniorocznego stęŜenie ze względu na ochronę roślin Da = 30 µg/m
3
 

występuje do odległości 170 m po stronie północnej i 102 m po stronie południowej. Nie 

stwarza ono Ŝadnych skutków prawnych, gdyŜ brak w tym rejonie obszarów ochrony roślin 

lub terenów upraw.  

 

 

 

Rysunek 9.6-KONBRO-NC. Ditlenek azotu NO2. Częstość przekraczania poziomu stęŜenia  

D1 = 200 µg/m
3
. Wartość maksymalna częstości w siatce obliczeniowej P(D1)max = 0.094%, 

występująca w punkcie: X = 1275m, Y = 100m, nie przekracza dopuszczalnej wartości 

częstości 0.2%. 
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Rysunek 9.6-KONBRO-PS. Pył zawieszony PM10. StęŜenie średnioroczne z tłem. Wartość tła 

zanieczyszczenia Ra = 38 µg/m
3
. Wartość maksymalna stęŜenia w siatce obliczeniowej  

Samax = 39.217 µg/m
3
 występująca w punkcie X = 1375 m, Y = 100 m, nie przekracza 

wartości dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem Da = 40 µg/m
3
. 

 

Wariant II.  

Odcinek końcowy: stacja “Kondratowicza" – stacja “Bródno". Wyniki obliczeń na elewacjach 

budynków 

 

 

Rysunek 9.6-KONBRO. Szkic usytuowania punktów obliczeniowych oddziaływania 

inwestycji na powietrze na elewacji budynków mieszkalnego wielopiętrowych: ul. 

Rembielińska 21 (Xp = 126 m; Yp = 277 m); ul. Bazyliańska 7 (Xp = 165 m; Yp = 230 m) i 

ul. Kondratowicza 22 (Xp = 1275 m; Yp = 14 m) 
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Wyniki obliczeń w punktach na elewacji 

     Ditlenek azotu NO2    Pyl zawieszony PM10 

    

===================================================================

======= 

     numer    współrzędne węzła stęŜenie   częstość stęŜenie   częstość 

     węzła x  y   z   średnie+R   przekr. średnie+R   przekr. 

       -       [m] [m] [m]    [ug/m3] [%]  [ug/m3]      [%] 

    

===================================================================

======= 

 Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul. Kondratowicza 22 

 1     1725  14   0     32.114^    .000v   38.496v    .000v 

 2     1725  14   1     32.109     .000v   38.518     .000v 

 3     1725  14   2     32.094     .000v   38.538     .000v 

 4     1725  14   3     32.069     .000v   38.556     .000v 

 5     1725  14   4     32.032     .000v   38.570     .000v 

 6     1725  14   5     31.983     .000v   38.581     .000v 

 7     1725  14   6     31.919     .000v   38.588     .000v 

 8     1725  14   7     31.842     .000v   38.590^    .000v 

 9     1725  14   8     31.750     .000v   38.588     .000v 

       10     1725  14   9     31.644     .000v   38.581     .000v 

       11     1725  14  10     31.526v    .000v   38.570     .000v 

 Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul. Bazyliańska 7 

       12      165 230   0     34.221     .000v   38.750     .000v 

       13      165 230   1     34.277     .000v   38.851     .000v 

       14      165 230   2     34.437     .000v   38.964     .000v 

       15      165 230   3     34.673     .000v   39.084     .000v 

       16      165 230   4     34.939     .000v   39.203     .000v 

       17      165 230   5     35.169     .000v   39.306     .000v 

       18      165 230   6     35.293^    .000v   39.377     .000v 

       19      165 230   7     35.250     .000v   39.402^    .000v 

       20      165 230   8     35.015     .000v   39.377     .000v 
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       21      165 230   9     34.607     .000v   39.306     .000v 

       22      165 230  10     34.080     .000v   39.203     .000v 

 Budynek mieszkalny wielopiętrowy: ul. Rembielińska 21 

       23      126 277   0     36.522     .000v   39.028     .000v 

       24      126 277   1     36.674     .000v   39.220     .000v 

       25      126 277   2     37.109     .000v   39.449     .000v 

       26      126 277   3     37.760     .000v   39.706     .000v 

       27      126 277   4     38.508     .000v   39.967     .000v 

       28      126 277   5     39.193     .000v   40.199 *   .000v 

       29      126 277   6     39.633     .000v   40.361 *   .000v 

       30      126 277   7     39.678^    .000v   40.420^*   .000v 

       31      126 277   8     39.262     .000v   40.361 *   .000v 

       32      126 277   9     38.440     .000v   40.199 *   .000v 

       33      126 277  10     37.350     .000v   39.967     .000v 

 

MoŜliwość przekroczeń dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego z tłem pyłu zawieszonego 

na elewacji budynku od 5 do 9 m, w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, po stronie północnej  

(ul Rembielińska 21). 
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22. Rezultaty Studium Wykonalności. Efekt skumulowany dla odcinka centralnego 

(wyciąg z opracowania Mott MacDonald „Rezultaty Studium Wykonalności”, 

sierpień 2011 r.) 

Opis oddziaływań skumulowanych odcinka centralnego II linii metra z inwestycjami 

zrealizowanymi: 

a. linie kolejowe 

II linia metra zlokalizowana została w sąsiedztwie funkcjonujących juŜ połączeń kolejowych, 

które w zakresie dostępu do transportu kolejowego obsługiwane są przez dworce i stacje 

kolejowe. Istniejące linie kolejowe obsługują połączenia międzynarodowe i krajowe poprzez 

Dworzec Centralny oraz Dworzec Wschodni, które zlokalizowane są w pobliŜu planowanej 

stacji II linii metra - stacji „Rondo ONZ” i „Świętokrzyska”, a takŜe „Stadion” Ruch 

kolejowy oraz lokalny obsługują natomiast stacje: Warszawa Śródmieście zlokalizowana 

najbliŜej stacji „Świętokrzyska” i „Rondo ONZ”, stacja kolejowa Powiśle znajdująca się w 

odległości ok. 500 od planowanej stacji II linii metra „Powiśle”, stacja kolejowa Stadion 

sąsiadująca bezpośrednio ze stacją metra „Stadion” oraz Dworzec Warszawa Wileńska 

sąsiadujący bezpośrednio ze stacją metra „Dw. Wileński”. 

Istniejące linie kolejowe są głównie źródłem emisji hałasu i drgań do środowiska. Pozostałe 

rodzaje oddziaływań mają marginalne znaczenie. W związku z tym, Ŝe linia jest 

zelektryfikowana nie ma emisji zanieczyszczeń do powietrza przekraczających obowiązujące 

standardy jakości powietrza Występujące oddziaływania ujawniają się i skupiają wzdłuŜ 

przebiegu linii kolejowych lub w miejscach ich przecięcia. Dotyczy to przede wszystkim 

odcinków prowadzonych nad ziemią. Na oddziaływanie akustyczne naraŜona jest zabudowa 

znajdująca się najbliŜszym sąsiedztwie.  

Planowana II linia metra zlokalizowana jest pod ziemią w zamkniętym tunelu, w sposób 

eliminujący negatywne oddziaływanie akustyczne. Nawet zbliŜanie się na niektórych 

odcinkach czy teŜ bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej do stacji metra nie będzie 

powodować nakładania się oddziaływań akustycznych na etapie eksploatacji, a tym samym – 

generowania oddziaływań skumulowanych w zakresie emisji hałasu czy emisji gazów do 

powietrza.  

Kumulacji mogą podlegać - w miejscach bezpośredniego sąsiedztwa lub przecinania się - 

oddziaływania związane z powstawaniem drgań. Inaczej będzie natomiast na etapie realizacji 

przedsięwzięcia. W tym przypadku przejściowym źródłem hałasu będą naziemne roboty 

budowlane prowadzone głównie przy realizacji stacji metra. Dodatkową emisję hałasu 

powodować będzie ruch samochodów cięŜarowych obsługujących place budowy. 
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Oddziaływania akustyczne, pochodzące z istniejących linii kolejowych i realizowanej linii 

metra, mogą w tym przypadku kumulować się tylko w miejscach, gdzie prace budowlane 

będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych albo stacji kolei. Celem 

zredukowania oddziaływania akustycznego, prowadzenie robót budowlanych na powierzchni 

ziemi ograniczono jedynie do pory dziennej. 

Prace polegające na drąŜeniu tunelu oraz późniejszej eksploatacji linii metra mogą 

powodować oddziaływania w postaci generowania drgań. Kumulacja drgań pochodzących z 

linii kolejowych oraz metra dotyczyć moŜe jedynie miejsc, gdzie oba rodzaje linii znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie - głównie stacji - lub teŜ przecinają się ze sobą. Na etapie 

eksploatacji, drgania będą generowane na skutek przejazdów pociągów metra. Zasięg takiego 

oddziaływania moŜe się ujawniać w odległości ok. 40 metrów od przebiegu linii metra. Na 

oddziaływanie naraŜone będą budynki oraz ludzie znajdujący się w pasie 40 metrów. Tak 

wyznaczony obszar będzie równieŜ strefą, gdzie mogą ujawniać się oddziaływania 

skumulowane drgań pochodzących z innych źródeł w postaci ruchu kolejowego. 

Stosowane technologie wykorzystywane przy realizacji jak i eksploatacji metra mają na celu 

zminimalizowanie tego typu oddziaływań. Na odcinkach, gdzie przebieg linii metra i kolei nie 

ma bezpośredniego sąsiedztwa lub linie się nie przecinają, oddziaływania te nie będą się na 

siebie nakładały, a oddziaływania skumulowane nie powinny występować. 

b. linie autobusowe oraz tramwajowe 

Transport tramwajowy prowadzony jest przede wszystkim głównymi ulicami Warszawy. 

Linie autobusowe - poza prowadzeniem ich przez główne ulice miasta - mają zapewniać 

obsługę transportową obszarów o intensywniejszej zabudowie mieszkaniowej, na której 

zlokalizowane są drogi publiczne, o parametrach uniemoŜliwiających wprowadzanie obsługi 

transportowej przez linie tramwajowe. Ponadto lokalizację linii tramwajowych moŜe 

ograniczać rodzaj i intensywność zabudowy mieszkaniowej, jak równieŜ wyposaŜenie w 

infrastrukturę towarzyszącą. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe lokalizacja stacji II linii metra będzie 

powodowała równieŜ umiejscawianie przy nich przystanków autobusowych oraz 

tramwajowych obsługujących jak największą liczbę linii tej komunikacji. Wynika to z 

zamiaru zapewnienia jak najwyŜszego stopnia integralności transportu autobusowego, 

tramwajowego oraz metra, co w efekcie ma umoŜliwić zapewnienie wysokiej dostępności 

metra dla ludzi oraz umoŜliwić im sprawne przesiadki. Nie mniej jednak, niektóre z połączeń 

autobusowych i tramwajowych o przebiegu pokrywającym się z samą II linią metra będą 

mogły zostać zlikwidowane. Dzięki temu nastąpi relatywne ograniczenie ruchu na drogach. 
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W przypadku transportu autobusowego, podstawowym źródłem emisji będzie hałas i emisja 

gazów (spalin) do powietrza. Ponadto ruch autobusów będzie generował drgania, które będą 

miały miejsce wzdłuŜ tras przejazdów i w najbliŜszym sąsiedztwie dróg. Na etapie budowy 

metra, drgania pojawią się równieŜ na skutek ruchu samochodów cięŜarowych, przy pomocy 

których odbywać się będzie transport urobku oraz materiałów budowlanych. Transport będzie 

równieŜ źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza. Drgania powodować będą równieŜ 

niektóre rodzaje prac związanych z budową, takie jak: wbijanie pali, przegród czy teŜ ścian 

szczelinowych. Prace takie będą prowadzone w miejscach realizacji stacji metra. Drgania 

pochodzące z tych źródeł mogą kumulować się z tymi, pochodzącymi z ruchu autobusów. 

Wystąpią one głównie w ciągu dróg, po których odbywać się będzie transport, jak równieŜ w 

najbliŜszym ich sąsiedztwie. Dodatkowym rodzajem emisji, jaki będzie występował na etapie 

budowy, będzie emisja pyłów i gazów związana z prowadzeniem prac budowlanych oraz 

transportem urobku oraz materiałów budowlanych. 

W zakresie oddziaływania na szatę roślinną i stosunki wodno gruntowe nie przewiduje się 

moŜliwości występowania oddziaływań skumulowanych. W przypadku oddziaływania na 

obszary Natura 2000, oddziaływania skumulowane, jakie mogą się pojawić, dotyczą głównie 

wzmoŜonego ruchu pojazdów po drogach sąsiadujących z tym obszarem, a dotyczyć to będzie 

przede wszystkim etapu budowy. Na etapie eksploatacji II linii metra ruch ten ulegnie 

zmniejszeniu, przez co ograniczy się równieŜ oddziaływanie na te obszary. 

c. Centrum Nauki Kopernik 

Centrum Nauki Kopernik jest obiektem powierzchniowym, pełniącym funkcje kulturalne i 

edukacyjne. Zlokalizowane jest nad Wisłą w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego, Mostu Świętokrzyskiego i planowanej stacji metra Powiśle. Posadowione 

jest nad tunelem Wisłostrady, u zbiegu WybrzeŜa Kościuszkowskiego i ul. Zajęczej. 

Konstrukcja budynku nie opiera się jednak na tunelu Wisłostrady. Budynek oparty jest na 

spręŜonych dźwigarach podpartych po obydwu stronach tunelu. Budynek ma kształt litery L i 

składa się z dwóch kondygnacji naziemnych o powierzchni ok. 15 tys. m². W budynku 

umiejscowione zostały wystawy stałe i czasowe, laboratoria i pracownie, centrum 

konferencyjne, kawiarnie i restauracje, a takŜe część biurowa oraz parking dla samochodów 

osobowych.  

Obiekt generuje - poprzez swoją eksploatację - ruch pojazdów: samochodów osobowych 

naleŜących zarówno do pracowników Centrum, jak i przede wszystkim do zwiedzających.  

Oddziaływanie tego ruchu przekłada się na emisję do powietrza spalin oraz hałasu.                           

Z planowaną II linią metra oddziaływania te mogą kumulować się jedynie na etapie realizacji 
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metra. Dotyczy to oddziaływań towarzyszących budowie – transport i prace budowlane w 

zakresie emisji hałasu oraz gazów do powietrza pochodzących z pojazdów obsługujących 

budowę, a w przypadku CNK - z pojazdów osób odwiedzających, jak równieŜ z transportu 

publicznego. 

Oddziaływania tego rodzaju będą miały równieŜ pośredni, ale nieznaczny wpływ na 

sąsiadujący obszar Natura 2000. Oddziaływania te mają charakter przejściowy (w czasie 

realizacji II linii metra) i wystąpić mogą jedynie w najbliŜszym sąsiedztwie Centrum 

Kopernik. NaleŜy mieć na uwadze jednak to, Ŝe uruchomienie II linii metra i stacji „Powiśle” 

znacznie poprawi dostępność Centrum i jednocześnie ograniczy ruch samochodowy w tym 

rejonie – co będzie miało pozytywny efekt dla środowiska. 

d. Domy Towarowe Centrum 

Jest to wielkopowierzchniowy obiekt, którego funkcją jest prowadzenie działalności 

handlowej. Jego lokalizacja w ścisłym centrum miasta skutkuje jego bardzo dobrą 

dostępnością dla mieszkańców. Generuje to wzmoŜony ruch osób zainteresowanych 

zakupami. Dostępność obiektu będzie dodatkowo podniesiona poprzez zintegrowanie wyjścia 

ze stacji metra „Świętokrzyska” z DTC. 

Na etapie eksploatacji, naleŜy mieć na uwadze moŜliwość kumulowania się oddziaływań 

akustycznych, pochodzących z urządzeń wentylacyjnych Stacji metra „Świętokrzyska” oraz 

DTC. 

e. Centrum Handlowe Carrefour 

Jest to wielkopowierzchniowy obiekt, którego funkcją jest prowadzenie działalności 

handlowej oraz usługowej. Jego lokalizacja dot. części miasta o bardzo dobrej dostępności 

komunikacyjnej dla mieszkańców. Wynika to z umiejscowienia go przy liniach 

autobusowych i tramwajowych o istotnym udziale w transporcie publicznym. Dodatkowo 

obiekt handlowy został powiązany w ramach jednej budowli z dworcem kolejowym 

Warszawa Wileńska, który obsługuje ruch na linii Warszawa-Ząbki-Wołomin -Tłuszcz. Na 

terenie Centrum Handlowego funkcjonuje parking dla samochodów osobowych oraz miejsca 

dla samochodów cięŜarowych, obsługujących dostawy towarów oraz wywóz odpadów. 

Przedsięwzięcie to na etapie eksploatacji moŜe powodować uciąŜliwości związane ze 

wzmoŜonym ruchem pojazdów oraz emisję hałasu do środowiska, pochodzącego z pracy 

urządzeń wentylacyjnych. W tym zakresie moŜe wystąpić kumulacja oddziaływań z 

planowaną II linią metra, co będzie miało miejsce na etapie jej realizacji – zwłaszcza stacji 

„Dworzec Wileński”. Na etapie eksploatacji obu przedsięwzięć, kumulacji mogą podlegać 

oddziaływania akustyczne generowane pracą urządzeń wentylacyjnych. 
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f. I linia metra na odcinku od stacji „Młociny” do stacji „Kabaty” 

I linia metra jest oprowadzona pod ziemią i przebiega przez dzielnice Ursynów (pierwsza 

stacja na os. Kabaty), Mokotów, Śródmieście, śoliborz i Bielany (ostatnia stacja Młociny 

przy Hucie). 

Całkowita długość to 23,1 km, co obejmuje 21 stacji. Linia ta łączy południowe i północne 

dzielnice lewobrzeŜnej Warszawy z centrum miasta. 

Przedsięwzięcie to z uwagi na swój liniowy charakter generować będzie oddziaływania w 

miejscach swojego przebiegu. Kumulacja oddziaływań z tego typu przedsięwzięciami moŜe 

występować w miejscach ich przecięcia. 

Oddziaływania jakie pojawiają się w związku z eksploatacją tego przedsięwzięcia to głównie 

drgania powodowane przejazdami pociągów metra. Drgania te występują jednak w 

najbliŜszym sąsiedztwie linii, a ich intensywność nie jest na tyle znaczna aby wykraczać poza 

typową dla tego typu inwestycji. Innymi źródłami emisji do środowiska są czerpnie powietrza 

lokalizowane przy stacjach. Ich praca powoduje emisję hałasu do środowiska na skutek pracy 

urządzeń wentylacyjnych. Urządzenia dobrane są tak, aby ich moc akustyczna w połączeniu z 

odpowiednimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi czerpni nie powodowała przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Planowany odcinek Centralny II linii metra przecinał się będzie z juŜ funkcjonującą I linią 

metra w jednym miejscu. I linia metra jest przedsięwzięciem zrealizowanym i 

eksploatowanym na odcinku od stacji „Kabat”” do stacji „Młociny”. 

Łącząca obie linie stacja II linii metra zlokalizowana zostanie pod ul. Świętokrzyską pod 

istniejącą juŜ I linią metra, ( stacja „Świętokrzyska”) u zbiegu ulic Marszałkowska i 

Świętokrzyska. Realizując stację „Świętokrzyska” w ramach II linii przewiduje się 

zapewnienie powiązania przesiadkowego na I linią metra, na istniejące na ulicy 

Marszałkowskiej linie tramwajowe i autobusowe prowadzone dodatkowo ul. Świętokrzyską. 

Zagwarantowana zostanie równieŜ obsługa otaczającej zabudowy mieszkaniowej i handlowo-

usługowej. Nowa stacja połączona zostanie łącznicą z I linią metra. 

Oddziaływania jakie mogą się kumulować w związku z realizacją II linii metra i I linii na 

etapie realizacji to przede wszystkim hałas jaki będzie emitowany z palcu budowy oraz ruchu 

pojazdów cięŜarowych obsługujących budowę. Kumulował się on będzie z hałasem z 

samochodów poruszających się w sąsiedztwie budowy oraz moŜe dodatkowo kumulować się 

moŜe z hałasem pochodzących z urządzeń wentylacyjnych I linii metra stacja 

„Świętokrzyska”. 
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Dodatkowo na etapie realizacji występować będą wzmoŜone drgania pochodzące od ruchu 

pociągów I linii metra oraz prac budowlanych i transportowych. Oddziaływania te będą miały 

jednak charakter przejściowy i zakończą się po zrealizowaniu II linii metra na tym odcinku. 

Na etapie eksploatacji I i II linii metra kumulacji podlegać mogą oddziaływania akustyczne 

generowane pracą urządzeń wentylacyjnych obu stacji metra. Odpowiednie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne pozwolą zminimalizować skutki tego typu oddziaływania. 

Kolejnym oddziaływaniem jakie moŜe na skutek kumulacji być odczuwalne są drgania jakie 

pochodzić będą z ruchu pociągów na obu liniach. Minimalizacji obu oddziaływań mają słuŜyć 

odpowiednie rozwiązania technologiczne, projektowe jak równieŜ organizacyjne w zakresie 

ruchu pojazdów. 

 

Opis oddziaływań skumulowanych odcinka centralnego II linii metra z inwestycjami 

w toku realizacji 

a. Narodowe Centrum Sportu 

Jest to obiekt, który swoim zakresem obejmuje budowę wielofunkcyjnego obiektu 

sportowego – stadionu, parkingów na 1765 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

oraz restauracji.  

Na powierzchni ok. 18 ha powstanie obiekt o funkcji sportowo-widowiskowej z powierzchnią 

203 920 m2. Wielofunkcyjna budowla, jaką będzie Stadion Narodowy pomieści 55 000 

miejsc na widowni. Na terenie Stadionu zlokalizowana będzie równieŜ wielofunkcyjna kryta 

pływalnia.  

Infrastrukturę towarzysząca stanowić będą wielopoziomowe parkingi, dworzec kolejowy 

Stadion oraz stacja metra „Stadion”. 

Przewidziana do połowy 2011 roku budowa obiektu (czyli etap budowy) generować będzie 

oddziaływania obejmujące emisję pyłów i gazów do powietrza, emisję hałasu oraz drgań. 

Będą one spowodowane pracami budowlanymi w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz 

transportu materiałów budowlanych i urobku. Oddziaływania mogą wystąpić w miejscu 

budowy, najbliŜszym jej sąsiedztwie, a w przypadku transportu - równieŜ na szlakach 

komunikacji drogowej. Przedstawione Oddziaływania mogące pojawić się, w miejscu 

realizacji Stadionu Narodowego, stacji metra Stadion oraz najbliŜszym sąsiedztwie tych 

inwestycji, będą podlegały kumulacji, co spotęguje ich odczuwalność. Efekt ten będzie 

przejściowy i będzie trwał przez czas budowy Stadionu Narodowego. 

Po zrealizowaniu Stadionu oraz na etapie eksploatacji II linii metra, oddziaływania z obu 

przedsięwzięć, które mogą się kumulować to hałas pochodzący z urządzeń wentylacyjnych 
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oraz drgania pochodzące z ruchu pociągów metra, a w przypadku Stadionu Narodowego - z 

ruchu parkujących na jego terenie pojazdów, a przede wszystkim towarzyszące imprezom 

masowym. 

Dodatkowe zanieczyszczenia powietrza, generowane przez pracujący przy budowie cięŜki 

sprzęt oraz samochody transportowe mogą wpływać na stan siedlisk łęgowych w granicach 

OSOP „Dolina Środkowej Wisły”. Nie przewiduje się jednak, co zresztą potwierdziła ocena 

oddziaływania na środowisko, przekroczeń wymaganych standardów jakości powietrza, co 

pozwala uznać punktowe efekty emisji zanieczyszczeń powietrza, generowane w rejonie 

placu budowy jako nieznaczące dla obszaru Natura 2000. 

b. przebudowa Dworca Wschodniego 

Dworzec Wschodni przyjmuje i wyprawia pociągi dalekobieŜne, kierowane przez Warszawę 

Centralną i Zachodnią na południe, zachód i północny zachód kraju (w tym pociągi na Śląsk 

przez CMK, a takŜe międzynarodowe pociągi w kierunku Niemiec). Jest takŜe stacją 

przelotową dla pociągów przejeŜdŜających tranzytem przez Warszawę. Pociągi jadące od 

strony Lublina w kierunku Trójmiasta zmieniają kierunek jazdy na Dworcu Wschodnim, nie 

przejeŜdŜając przez inne dworce warszawskie. Warszawa Wschodnia obsługuje takŜe pociągi 

podmiejskie Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa (obecnie linia S2). Ruch towarowy omija 

Dworzec Wschodni. 

W ciągu 2011 roku nadal będzie realizowana przebudowa dworca z zachowaniem obecnej 

kubatury obiektu. Przebudowa ta polega na dostosowaniu jego struktury przestrzennej do 

współczesnych wymagań i standardów obsługi podróŜnych. Dworzec będzie miał całkowicie 

nowy system informacji dla pasaŜerów, poczekalnie wyposaŜone w klimatyzację, oświetlenie, 

kasy, powierzchnie biurowe, handlowe i usługowe, parking oraz pętlę autobusową. Teren 

wokół dworca zostanie zagospodarowany równieŜ poprzez dokonanie nasadzeń zieleni. 

Na etapie realizacji, jako podstawowe, występować będą emisje hałasu oraz pyłów lub gazów 

do powietrza, pochodzące z placu budowy oraz pracy urządzeń i maszyn. Prace takie mogą 

generować równieŜ drgania, ale w związku z tym, Ŝe zakres prac dotyczy obiektu juŜ 

zrealizowanego, będą miały ograniczone charakter. Dodatkową uciąŜliwością będzie ruch 

samochodów cięŜarowych, za pomocą których transportowane będą materiały budowlane 

oraz te, pochodzące z prac rozbiórkowych realizowanych w ramach przebudowy. 

Oddziaływania związane z pracami budowlanymi wystąpią w miejscu realizacji 

przedsięwzięcia, jak równieŜ w jego najbliŜszym sąsiedztwie. Z uwagi na oddalenie budynku 

dworca oraz planowanej stacji „Stadion” II linii metra nie przewiduje się moŜliwości 

kumulowania negatywnych oddziaływań. 
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Opis oddziaływań skumulowanych odcinka centralnego II linii metra z inwestycjami 

planowanymi: 

a. budowa dworca autobusowego Warszawa Wschodnia przy kolejowym Dworcu 

Wschodnim 

Jako proponowane miejsce realizacji dworca wskazuje się sąsiedztwo Dworca Kolejowego 

Warszawa Wschodnia. Będzie on miał funkcję pomocniczą w stosunku do autobusowego 

Dworca Warszawa Zachodnia i przejmie ok. 35-40% przewidywanego ruchu autobusowego 

w Warszawie. Likwidacji ulegnie natomiast Dworzec Autobusowy Stadion. 

Realizacja Dworca Wschodniego ma stanowić uzupełnienie transportu publicznego, w tym 

kolejowego o element obsługujący miejscowości pozbawione transportu kolejowego. 

Lokalizacja dworca w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia 

oraz niedalekim sąsiedztwie planowanej stacji II metra ‘Stadion” umoŜliwi sprawną zmianę 

środka transportu publicznego na inny środek dogodny i dostosowany do potrzeb podróŜnych.  

Przedsięwzięcie jest na poziomie koncepcji w ramach, której rozpatrywane są warianty jego 

realizacji. Ogólne załoŜenia obejmują wykonanie około 20 stanowisk dla autobusów 

obsługujących pasaŜerów, około 100 miejsc postojowych dla autobusów oraz kilkanaście 

miejsc dla taksówek. Powstaną równieŜ połączenia, w postaci zjazdów, z sąsiednimi ulicami 

umoŜliwiające połączenie dworca i wpuszczenie ruchu autobusów w system dróg 

publicznych. 

Stanowiska połączone zostaną systemem przejść i ciągów pieszych z peronami kolejowymi 

Dworca Wschodniego, przystankami autobusowymi ZTM, postojem taksówek oraz stacją 

metra (III linia metra). Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na rok 

2012, na okres przypadający przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy EURO 2012. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcie generować będzie oddziaływania akustyczne 

powodowane pracą urządzeń oraz pracami na terenie placu budowy. Dodatkowo ruch 

pojazdów cięŜarowych generować będzie powstawanie drgań oraz emisję pyłów i gazów, 

która moŜe równieŜ pojawić się z placów budowy. Oddziaływania te mogą się kumulować z 

oddziaływaniami tego samego rodzaju pochodzącymi z placów budowy oraz z ruchu 

pojazdów obsługujących sąsiednie palce budów w tym II linii metra oraz stacji metra 

„Stadion”. Ponadto na etapie realizacji pojawią się oddziaływania pośrednie obejmujące 

wzmoŜony ruch pojazdów cięŜarowych obsługujących budowę oraz utrudnienia w ruchu 

związane z zamykaniem niektórych ulic lub organizowaniem objazdów. 

Na etapie eksploatacji z uwagi na brak bezpośredniego sąsiedztwa nie powinno mieć miejsca 

kumulowanie się oddziaływań II linii metra oraz planowanej budowy dworca autobusowego 



MT-L21-10-470A/1 

490  

Warszawa Wschodnia. Pośrednio lokalizacja II linii metra w bliskim sąsiedztwie w sposób 

zapewniający dogodne przesiadki moŜe generować zwiększenie liczby osób korzystających z 

transportu autobusowego. 

b. pętla autobusowa wraz z pawilonem odpraw podróŜnych dla Dworca Wschodniego 

Koncepcja zakłada realizację obiektu powierzchniowego obsługującego ruch autobusowej 

komunikacji publicznej o funkcji pętli autobusowej. Na obiekcie odbywać się będą czasowe 

przestoje oraz operacje rozpoczęcia i zakończenia kursu danej linii. Organizacja ruchu na pętli 

jest jednokierunkowa. Ruch odbywać sie będzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

Trzy stanowiska, kaŜde po 40m - przewidziane dla autobusów miejskich ZTM - usytuowane 

są w południowej części pętli w kierunku wschodnim, w kierunku ulicy śupniczej. PowyŜej 

na północ usytuowano jedno stanowisko o dł. 40 m przewidziane dla autobusów miejskich 

ZTM – skierowane w kierunku zachodnim. W północnej części pętli przewiduje się 

usytuowanie 3 stanowisk o długości ok. 60 m kaŜde do obsługi ruchu podmiejskiego. Na 

terenie kolejowym przewiduje się jedno stanowisko autobusowe. Stanowiska autobusowe 

połączone zostaną systemem ciągów pieszych. W północno-wschodnim naroŜniku pętli 

projektuje sie 4 miejsca postojowe dla samochodów Zarządu Transportu Miejskiego. 

Budynek odpraw z kasami i dyspozytornia usytuowano ze względu na zminimalizowanie 

kosztów przyłączy po wschodniej części pętli. Powierzchnia budynku to około 260 m2 (w 

tym parking dla rowerów B&R –Bike and Ride). 

Na etapie realizacji pojawią się typowe oddziaływania związane z prowadzeniem prac 

budowlanych. Będzie miała miejsce emisja hałasu, występować moŜe pylenie oraz drgania 

powodowane ruchem pojazdów cięŜarowych obsługujących budowę oraz samymi pracami 

budowlanymi. Skala przedsięwzięcia jest jednak na tyle nieznaczna, iŜ nie powinna w istotny 

sposób wpływać na powstawanie oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie powodować będzie emisję hałasu, którego źródłem 

będą autobusy korzystające z pętli. Ich ruch dodatkowo powodował będzie drgania, których 

odczuwalność z uwagi na skalę wykorzystania nie powinna powodować kumulowania się z 

oddziaływania mi tego typu. Samo funkcjonowanie pętli powodować będzie wzmoŜony ruch 

mieszkańców korzystających z linii autobusowych z uwagi na moŜliwość dokonywania 

przesiadek na inne środki transportu publicznego. 

c. II linia metra – dalsze odcinki 

Odcinek Centralny II linii metra przewidziany został jako jeden z etapów budowy II linii 

metra. 
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Cała realizacja tego zamierzenia poddawana była ocenie na poziomie róŜnych dokumentów 

strategicznych. Wybór wariantów realizacji oraz decyzja o samym etapowaniu inwestycji 

zapadła na skutek okoliczności związanych z róŜnymi uwarunkowaniami m.in. 

organizacyjnymi, finansowymi czy społecznymi. Jako pewny i najbardziej poŜądany do 

realizacji wskazany został etap obejmujący budowę odcinak Centralnego. Na skutek wyników 

i ustaleń poczynionych w dokumentach strategicznych (opisanych wcześniej) przyjęto 

zasadność realizacji równieŜ następujących etapów: 

- odcinek centralny – stanowiący przedmiot analiz i wniosku o dofinansowanie; 

- odcinek zachodni – drąŜenie dwóch tuneli (dwoma maszynami TBM) od stacji 

„Połczyńska” do stacji „Powstańców Śląskich”; drąŜenie jednego tunelu od stacji C6  

„Księcia Janusza” do stacji „Powstańców Śląskich”, następnie demontaŜ maszyny 

TBM i ponowny jej montaŜ na stacji C6  „Księcia Janusza” i drąŜenie drugiego tunelu 

do stacji „Powstańców” ? ; drąŜenie dwóch tuneli (dwoma maszynami TBM) od stacji 

„Rondo Daszyńskiego” do stacji C6  „Księcia Janusza”, 

- odcinek wschodni-północny – drąŜenie dwóch tuneli (dwoma maszynami TBM) od 

stacji „Targówek I” do stacji „Dworzec Wileński”; drąŜenie dwóch tuneli (dwoma 

maszynami TBM) od stacji „Bródno” do stacji „Targówek I”, 

- odcinek wschodni-południowy ? – drąŜenie jednego tunelu od STP „Kozia Górka” do 

stacji „Dworzec Wschodni”, demontaŜ maszyny i ponowny montaŜ w komorze 

startowej „Kozia Górka”, drąŜenie drugiego tunelu od STP „Kozia Górka” do stacji 

„Dworzec Wschodni”; drąŜenie dwóch tuneli (dwoma maszynami TBM) od stacji 

„Dworzec Wschodni” do stacji „Stadion”; drąŜenie dwóch tuneli (dwoma maszynami 

TBM) od stacji „Mińska” do stacji „Dworzec Wschodni”; drąŜenie dwóch tuneli 

(dwoma maszynami TBM) od stacji „Mińska” do stacji „Wiatraczna”; drąŜenie dwóch 

tuneli (dwoma maszynami TBM) od stacji „Gocław” do stacji „Wiatraczna”. 

Realizacja pozostałych odcinków (etapów) II lini metra wiązać się będzie z występowaniem 

uciąŜliwości typowych dla tego typu inwestycji. Zamierzenie ma charakter inwestycji 

liniowej. 

Oddziaływania jakie się będą pojawiały w związku z jej realizacją będą występować na całym 

jej przebiegu. Istotnym aspektem jest czas ich występowania. Odcinek centralny II linii metra 

realizowany będzie z wyprzedzeniem do pozostałych. Ponadto naleŜy się spodziewać, Ŝe w 

związku z duŜym obciąŜeniem finansowym dla Miasta jakim jest realizacja metra, budowa 

kolejnych jego odcinków będzie się równieŜ odbywała z duŜym przesunięciem w czasie. W 

związku z tym nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań związanych z etapem realizacji 
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poszczególnych odcinków II linii metra. Natomiast ich wykonanie będzie miało niewątpliwie 

pozytywny wpływ na środowisko poprzez zwiększenie udziału transportu zbiorowego oraz 

komfortu przejazdu pasaŜerów, co jest jednym z podstawowych celów jego realizacji. 

Podsumowanie 

Analizując obecne zagospodarowanie terenu, inwestycje juŜ zrealizowane, jak równieŜ te, 

będące w trakcie realizacji oraz planowane, po uwzględnieniu przeprowadzonych postępowań 

ooś moŜna stwierdzić, Ŝe nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie skumulowane tych 

inwestycji na wszystkie aspekty środowiska, w tym formy ochrony przyrody.  

Podczas etapu budowy oraz eksploatacji opisanych przedsięwzięć naleŜy się spodziewać 

efektu skumulowanego w postaci zwiększonych problemów komunikacyjnych. Wywołane 

one będą np.: zamykaniem ulic, wyznaczeniem objazdów, czy zmianą tras i rozkładów linii 

autobusowych. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i odwracalny. Przejawiać 

się będą przede wszystkim poprzez: zmniejszenie prędkości przejazdu pojazdów, 

powstawanie zatorów w ruchu samochodów, jak równieŜ zwiększeniem dystansów 

pokonywanych przez część pojazdów (objazdy). Kolejnym skutkiem oddziaływań 

skumulowanych będzie zwiększenie w ruchu udziału samochodów cięŜarowych 

obsługujących poszczególne budowy.  

Budowy tuneli, stacji oraz innych realizowanych w tym samym czasie przedsięwzięć 

zlokalizowanych w najbliŜszym sąsiedztwie będą generować dodatkowy ruch pojazdów, 

głównie cięŜarowych, na ciągach komunikacyjnych. JednakŜe nie przewiduje się, aby łączne, 

negatywne efekty podwyŜszonego natęŜenia ruchu pojazdów mogły znacząco negatywnie 

wpływać na środowisko, w tym formy ochrony przyrody. 

Oddziaływaniem, które w efekcie realizacji wielu inwestycji w tym samym czasie, moŜe być 

uciąŜliwe jest generowanie w trakcie ich budowy duŜej ilości róŜnych odpadów. Szczegółowe 

przepisy i narzucone przez prawo oraz decyzje administracyjne (w tym środowiskowe) 

obowiązki na wytwórców odpadów (firmy realizujące inwestycje) pozwalają jednak na 

wyciągnięcie wniosku, Ŝe oddziaływanie to nie będzie znaczące. Szczególną uwagę, 

zwłaszcza na etapie wydawania decyzji środowiskowych, przykłada się do ograniczania 

moŜliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na róŜne formy ochrony przyrody, 

w tym zaliczonej do niej w Polsce Natury 2000. 

Ponadto do realizacji róŜnych przedsięwzięć potrzebne są surowce, w tym woda i energia. Ich 

pozyskanie i wykorzystanie w procesie inwestycyjnym takŜe podlega szczegółowym 

regulacjom prawnym. Oddziaływanie to jest wtórne i moŜe być skumulowane, zwłaszcza w 
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przypadku, jeśli pozyskanie surowców niezbędnych do realizacji budów będzie miało miejsce 

z jednego źródła bądź ze źródeł usytuowanych w jednym rejonie. 

W wydanych juŜ decyzjach administracyjnych dla przedsięwzięć, które mają wysoką 

materiałochłonność, do jakich naleŜy m.in. budowa metra, czy stadionu narodowego 

(niezbędne duŜe ilości betonu), zwrócono szczególną uwagę na aspekt pozyskania kruszywa z 

Wisły, która na większości swojego przebiegu jest objęta obszarami Natura 2000.  

Wszystkie zaplanowane i realizowane oraz juŜ zrealizowane działania na polu poprawy 

jakości i dostępności komunikacyjnej zmierzają do zwiększenia atrakcyjności środków 

transportu zbiorowego. Działania te, pomimo ich realizacji przez róŜne podmioty (Miasto 

Stołeczne Warszawa, ZTM, PKP PLK, Marszałka Województwa), zmierzają więc w jednym 

kierunku – zwiększenia udziału transportu zbiorowego w stosunku do stanu obecnego i tym 

samym ograniczenia transportu indywidualnego. Wystąpi więc skumulowany efekt o 

charakterze pozytywnym, który takŜe naleŜy uwzględnić omawiając i analizując 

oddziaływanie na środowisko. 
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