
                Wrocław, dnia 26 lutego 2014  r.

SKO 4136/38/13/14

D E C Y Z J A

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie:

   przewodniczący:    Stanisław Hojda
            członkowie:    Barbara Michalak

                                                                                        Magdalena Raguszewska - sprawozdawca  
                                                                                                                                   

po rozpatrzeniu odwołań Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” z siedzibą we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia

„Przyjazna  Wyspa”  z  siedzibą  we Wrocławiu  od -  wydanej  z  upoważnienia  Prezydenta  Wrocławia  -  decyzji

Dyrektora  Wydziału  Środowiska  i  Rolnictwa  w Urzędzie  Miejskim  Wrocławia  z  dnia  31  lipca  2013  r.

(WSR.E.6220.22.2012.MD.DW),  określającej  -  na  rzecz  Gminy  Wrocław  -  środowiskowe  uwarunkowania  dla

przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, 

na podstawie:

- art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.),

 - art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 82 i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

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

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.; dalej też ustawa), w związku z §  3 ust. 1 pkt. 60, 7, 34, 61, 68, 79

rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), 

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

UZASADNIENIE

Decyzją  z  dnia  31 lipca 2013 r.  -  po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wrocław,  reprezentowanej  przez

pełnomocnika Sławomira Chybińskiego - Prezydent Wrocławia określił na rzecz Gminy Wrocław środowiskowe

uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu". Wskazując - w punkcie

I decyzji - rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia stwierdził, że planowana inwestycja polegać ma na budowie

drogi  o długości  ok.  3,5 km wraz z przekroczeniem rzek Oławy i Odry i  położona jest we wschodniej części

Wrocławia, w rejonie osiedli: Bierdzany, Rakowiec, Dąbie, Biskupin i Sępolno, na terenie działek stanowiących

załącznik nr 1 do decyzji. Projektowane połączenie umożliwi dodatkową przeprawę przez rzeki Oławę i Odrę,

łącząc  osiedla:  Biskupin  i  Sępolno  z  południowymi  obszarami  miasta,  z  pominięciem centrum  i  ruchliwych

ciągów  (ul.  Krakowska  -  ul.  Romualda  Traugutta  -  pl.  Walerego  Wróblewskiego  -  Most  Grunwaldzki  -

Plac Grunwaldzki - ul. Marii Curie-Skłodowskiej - Most Zwierzyniecki). Trasa nowego połączenia nawiązuje do

układu jezdni i wiaduktów istniejącego węzła ul. Krakowskiej i al. Armii Krajowej. Za węzłem trasa przebiega

nad istniejącą linią bocznicy kolejowej oraz nad trasą ul. Wilczej. Biegnąc w kierunku północno - wschodnim,

przecina tereny ogródków działkowych, następnie przekracza rzekę Oławę i przecina ul. Międzyrzecką. Dalej za

wałem przeciwpowodziowym, biegnącym wzdłuż ul. Międzyrzeckiej, trasa przebiega po estakadzie nad terenami

zalewowymi  rzeki  Odry,  pokonuje  nurt  rzeki  Odry  i  dochodzi  do  ul.  Bolesława  Biegasa.  Następnie  biegnie

nasypem  przecinając  w  jednym  poziomie  ul.  Karola  Olszewskiego  oraz  ul.  Edwarda  Dembowskiego.



Dalej, w kierunku północnym, aż do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza, trasa planowanej drogi usytuowana

jest wzdłuż istniejącej ul. 9 Maja. Na wysokości obecnej ul. Kosynierów Gdyńskich trasa odgina się w kierunku

północnym,  dochodząc  do  skrzyżowania  z  ul.  Adama  Mickiewicza  i  al.  Ignacego  Paderewskiego.  W  punkcie

II decyzji  Prezydent  Wrocławia  określił  warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji

(użytkowania)  przedsięwzięcia,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości

przyrodniczych,  zasobów  naturalnych  i  zabytków  oraz  ograniczenia  uciążliwości  dla  terenów  sąsiednich:

w podpunkcie A - na etapie realizacji przedsięwzięcia (39 warunków), w podpunkcie B - na etapie eksploatacji

przedsięwzięcia  (11  warunków).  W  punkcie  III  decyzji  z  dnia  31  lipca  2013  r.  wskazano  19  wymagań

dotyczących  ochrony  środowiska,  koniecznych  do  uwzględnienia  w  dokumentacji  wymaganej  do  wydania

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  w punkcie IV - warunki

wykonania  kompensacji  przyrodniczej  (5  zakresów),  a  w  punkcie  V  zasady  monitoringu  (w  4  aspektach).

Prezydent  Wrocławia  nałożył  również  na Gminę Wrocław -  w punkcie  VI  decyzji  z  dnia  31 lipca  2013  r.  -

obowiązek  sporządzenia  analizy  porealizacyjnej  w  zakresie  ochrony  akustycznej  terenów  wymagających

ochrony przed hałasem oraz w zakresie ochrony przed drganiami. Nie stwierdził konieczności przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1

pkt. 1 i 10 ustawy (punkt VII),  ani konieczności utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania (punkt X);

uznał,  że przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów zwiększonego ryzyka (punkt VIII)  i  wskazał  zasady

przedkładania  żądanych  informacji  (punkt  IX).  Załącznik  nr  2  do  decyzji  stanowi  charakterystyka

przedsięwzięcia  (jak  wspominano,  w  załączniku  nr  1  wskazano  teren,  na  którym  planowane  jest

przedsięwzięcie). 

Uzasadnienie decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. jest bardzo obszerne (liczy 64 strony). Z uwagi na fakt, że

uzasadnienie niniejszej  decyzji  będzie jeszcze obszerniejsze,  Kolegium ograniczy się do wskazania,  że w tym

aspekcie decyzja Prezydenta Wrocławia w pełni respektuje wszystkie wymogi prawne. Opisano w niej dokładnie

przebieg  postępowania  środowiskowego,  w  tym  wszelkie  podejmowane  przez  organ  pierwszej  instancji

czynności  procesowe  i  każde  wystąpienie  dopuszczonych  do  postępowania  Stowarzyszeń  „Akcja  Park

Szczytnicki”  i  „Przyjazna Wyspa”.  Z uwagi  na fakt,  że  liczba stron postępowania wynosi  ponad 20,  działając

zgodnie z art. 49 k.p.a. oraz 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, Prezydent  Wrocławia

zawiadamiał strony postępowania (i podmioty na prawach strony) o decyzjach i innych czynnościach organu

w drodze  obwieszczeń.  Obwieszczenia  były  podawane  do  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na  stronie

Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  Wrocławia  (bip.um.wroc.pl),  na  tablicach  ogłoszeń

w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  Wrocławia  (pl.  Nowy  Targ  1/8)  oraz  Wydziału  Środowiska  i  Rolnictwa

(przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10) i właściwych miejscowo Rad Osiedli - Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-

Dąbie-Bartoszowice,  Rady Osiedla Księże,  Rada Osiedla Przedmieście Oławskie,  Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-

Szczytniki.  W  uzasadnieniu  decyzji  z  dnia  31  lipca  2013  r.  obszernie  odniesiono  się  także  do  wniosków

dowodowych  przedkładanych  w  postępowaniu,  przede  wszystkim  przez  Stowarzyszenie  „Akcja  Park

Szczytnicki” (por. np. str. 41-49) oraz omówiono przeprowadzoną procedurę udziału społeczeństwa, w ramach

której  do  organu  pierwszej  instancji  wpłynęły  2262  pisma  od  88  osób  fizycznych,  w  których  poruszono

34 zagadnienia; do każdego z zagadnień odniesiono się w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. (str. 24-41). Tę obszerną

część  uzasadnienia  decyzji  z  dnia  31 lipca 2013 r.  podsumowano stwierdzeniem,  że  zagadnienia  poruszone
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w ww. uwagach i wnioskach „zostały w większości uwzględnione w sposób wyczerpujący przez Pełnomocnika

Inwestora w przedłożonej dokumentacji.” 

Prezydent  Wrocławia  wyjaśnił  również,  że  wraz  z  pismem  z  dnia  4  maja  2012  r.  Gmina  Wrocław

(działająca przez pełnomocnika Sławomira Chybińskiego) przedłożyła Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko (opracowany przez zespół w składzie:  Sławomir Chybiński, Marek Pałkiewicz,  Paweł Lewicki,

Agata  Maria  Fechter,  Magdalena  Janiaczyk,  Krzysztof  Kręciproch,  Tomasz  Pajączkowski,  Andrzej  Krzyśków);

raport  ten  był  następnie  uzupełniany.  W  toku  postępowania  uzgodnieniowego,  prowadzonego  przez

Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu,  który  również  wzywał  wnioskodawczynię  do

uzupełnienia  Raportu,  w  dniu  30  listopada  2012  r.  Gmina  Wrocław  złożyła  pismo  wyjaśniające,  wraz

z „Raportem  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu"

w wersji  zaktualizowanej (listopad 2012 r.; opracowanym przez zespół w składzie: Sławomir Chybiński, Agata

Maria Fechter, Krzysztof Kręciproch, Andrzej Krzyśków, Paweł Lewicki, Tomasz Pajączkowski, Marek Pałkiewicz,

Krzysztof  Świerkosz).  W  odpowiedzi  na  wezwanie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia

21 grudnia 2012 r. - wraz z pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. - wnioskodawczyni przedłożyła dwa egzemplarze

Aneksu do zaktualizowanej wersji Raportu o oddziaływaniu na środowisko ze stycznia 2013 r. (w dniu 25 lutego

2013 r., na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2013 r., wnioskodawczyni

złożyła  ostatnie  pismo  wyjaśniające  do  zaktualizowanej  wersji  Raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko).

Postanowieniem  z  dnia  8  marca  2013  r.  (WOOŚ.42.42.96.2012.AMA.18)  Regionalny  Dyrektor  Ochrony

Środowiska  we  Wrocławiu  uzgodnił  oraz  określił  warunki  realizacji  planowanego  przez  Gminę  Wrocław

przedsięwzięcia.  Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - postanowieniem z dnia

21 marca  2013  r.  (ZNS-AD-650-9/12)  -  zaopiniował  pozytywnie  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji

przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami. 

W uzasadnieniu decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. Prezydent Wrocławia wymienił także dokumenty, które

przeanalizował  w  postępowaniu  środowiskowym  (str.  51-52)  oraz  szczegółowo  odniósł  się  do  treści

przedłożonego przez Gminę Wrocław Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

(od str. 52), wyjaśniając podstawy nałożonych w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. środowiskowych uwarunkowań.

Podsumowując Prezydent Wrocławia stwierdził, że w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. spełniono wymogi

art.  82  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określając rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  (użytkowania)  oraz  wymagania  dotyczące

ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie  budowlanym.  Ponadto  nałożono  obowiązek

działań  obejmujących  zapobieganie,  ograniczanie  oraz  monitorowanie  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia  na  środowisko.  Wyjaśnił  również,  że  zastosował  regulację  art.  62  ust.  1  ustawy,  badając

w trakcie  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  bezpośredni  i  pośredni  wpływ

przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  zdrowie  i  warunki  życia  ludzi,  dobra  materialne,  zabytki,  wzajemne

oddziaływanie  między  elementami,  o  których  mowa,  dostępność  do  złóż  kopalin,  możliwość  oraz  sposób

zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres monitoringu.

Warunki określone w decyzji zostały sformułowane m.in. na podstawie danych zawartych w Raporcie oraz jego

Aneksie,  który  został  w  toku  postępowania  wnikliwie  przeanalizowany  i  zweryfikowany.  Treść  decyzji

uwzględnia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (wszystkie warunki oprócz

1 punktu, postanowienie z dnia 8 marca 2013r.) oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  we
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Wrocławiu (postanowienie  z dnia 21 marca 2013 r.). Prezydent Wrocławia wskazał również, że nie stwierdził

przesłanek,  które  uzasadniałyby  wprowadzenie  do  decyzji  pozostałych  elementów,  o  których  mowa

w art. 82 ust.  1  i  2  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Załącznikami do decyzji z dnia 31 lipca 2013 są: „Zestawienie działek, na których będzie realizowane

przedsięwzięcie,  oraz  na  które  będzie  oddziaływać  przedsięwzięcie.  W  zestawieniu  ujęto  również  działki

czasowo zajęte w związku z budową lub przebudową istniejących sieci uzbrojenia tereniu” (załącznik nr 1) oraz

„Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia” (załącznik nr 2).

   W jednobrzmiących odwołaniach Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” i Stowarzyszenie „Przyjazna

Wyspa” zarzuciły decyzji z dnia 31 lipca 2013 r.:

1. naruszenie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji

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

środowisko i § 2 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać  na  środowisko,  poprzez  błędne  zakwalifikowanie  przedsięwzięcia  jako  mogącego  potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko;

2. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o raport: 

a)  zawierający

wadliwe analizy rozkładu i natężenia ruchu oraz potoków ruchu samochodowego, 

a)  niezawierają

cy opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, 

b)  „dotknięty

istotnymi brakami” w zakresie opisu racjonalnych wariantów alternatywnych przedsięwzięcia, 

c)  „dotknięty

istotnymi  brakami”  w  zakresie  analiz  i  opisu  oddziaływań  skumulowanych,  pośrednich  i długoterminowych

planowanego przedsięwzięcia, 

d)  niezawierają

cy  oceny  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  w  części  dotyczącej  budowy  i przebudowy  sieci

drenażowej, 

e)  „dotknięty

istotnymi brakami” w zakresie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na obiekt Hala Stulecia wpisany na

Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, 

f)  niezawierają

cy programu zabezpieczenia istniejących zabytków, w tym Hali Stulecia,  przed negatywnym oddziaływaniem

planowanego przedsięwzięcia oraz programu ochrony krajobrazu kulturowego Wielkiej Wyspy, 

g)  niezawierają

cy oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz oraz krajobraz kulturowy, 

h)  niezawierają

cy oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na dobra materialne, 

i)  „dotknięty

istotnymi  brakami”  w  zakresie  opisu  elementów  przyrodniczych  środowiska  dotkniętych  oddziaływaniami

planowanego przedsięwzięcia oraz opisu oddziaływania przedsięwzięcia na te elementy, 

4



j)  „dotknięty

istotnymi  brakami”  w  zakresie  opisu  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  powierzchnię  ziemi  z

uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 

k)  „dotknięty

istotnymi brakami” w zakresie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny, 

l)  „dotknięty

istotnymi  brakami”  w  zakresie  przedstawienia  propozycji  adekwatnych  środków  zapobiegawczych,

minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

m)  „dotknięty

istotnymi brakami” w zakresie braku propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

gleby, wody podziemne i powierzchniowe na etapie jego realizacji i eksploatacji; 

                3. art. 104 § 2, w związku z art. 107 § 1 i 3 k.p.a., poprzez wydanie decyzji nakładającej na stronę

obowiązki „w sposób niejasny i nieprecyzyjny”; 

               4. art. 106 § 1 k.p.a., w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy, poprzez pominięcie w decyzji

uwarunkowania  określonego  w  pkt.  1.9  postanowienia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we

Wrocławiu  z  dnia  8  marca  2013  r.,  tj.:  obowiązku  zabezpieczenia  sypkich  materiałów  przed  pyleniem

i prowadzenia ich transportu w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi; 

              5. art. 7 i art. 77, w związku z art. 75 § 1 i art. 78 § 1 i 2 i art. 80 k.p.a., poprzez niedopuszczenie

wnioskowanych  przez  odwołujące  się  dowodów  z  zeznań  świadków  oraz  z  artykułów  prasowych,  pomimo

że okoliczności będące przedmiotem tych dowodów mają istotne znaczenie dla sprawy; 

            6. art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a., w związku z art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, poprzez przeprowadzenie

weryfikacji raportu z naruszeniem zasad swobodnej oceny dowodów, oficjalności i prawdy materialnej; 

            7. art. 89 § 2 k.p.a.,  poprzez nieprzeprowadzenie rozprawy administracyjnej w sytuacji, gdy było to

potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale biegłych i świadków; 

           8. art. 10, w związku z art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy, poprzez niezapewnienie stronom możliwości

wypowiedzenia się w sprawie po zakończeniu postępowania dowodowego. 

Jeśli chodzi o drugi z zarzutów, dotyczący wadliwych – zdaniem odwołujących się Stowarzyszeń - analiz

rozkładu i natężenia ruchu oraz potoków ruchu samochodowego, Kolegium omówi go w części dotyczącej tej

kwestii. Uzasadniając zarzut błędnego zakwalifikowania przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco

oddziaływać  na  środowisko,  odwołujące  się  wskazują,  że  organ  pierwszej  instancji  stwierdził,  iż decyzja

środowiskowa  umożliwia  inwestorowi  realizację  jedynie  drogi  jednojezdniowej  dwukierunkowej,  klasy

Z (o przekroju  l  x  2)  na  odcinku  od  ul.  Krakowskiej  do  ul.  Adama  Mickiewicza,  wraz  ze  skrzyżowaniami

(str. 40 decyzji). W ocenie odwołujących się, ustalenia organu pierwszej instancji w przedmiotowym zakresie nie

znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym sprawy i zostały dokonane z naruszeniem zasady swobodnej

oceny dowodów, zasady prawdy materialnej oraz zasady oficjalności, a także z „rażącym naruszeniem przepisów

procedury administracyjnej”. Planowane przedsięwzięcie ma bowiem w istocie na celu domknięcie Obwodnicy

Śródmiejskiej Wrocławia.  Aleja Wielkiej Wyspy ma przebieg tożsamy z przedsięwzięciem pn. „Budowa Mostu

Wschodniego  we Wrocławiu”,  dla  którego  organ  pierwszej  instancji  prowadził  już  postępowanie  w sprawie

wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie pn. „Budowa Mostu Wschodniego we

Wrocławiu” we wniosku inwestora pierwotnie zostało określone jako „Budowa Mostu Wschodniego w ciągu

Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu"; pomimo zmiany w toku postępowania nazwy przedsięwzięcia było
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ono  zarówno  przez  inwestora,  jak  i  organ  pierwszej  instancji  określane  jako  „kontynuacja  Obwodnicy

Śródmiejskiej Wrocławia” i  - jak wskazywał w owym postępowaniu organ pierwszej  instancji  - powinno być

traktowane „jako przedsięwzięcie realizowane w ramach tego obiektu". O okolicznościach tych organ pierwszej

instancji  posiadał  wiedzę  z  urzędu,  ponieważ  jest  nie  tylko  inwestorem  planowanego  przedsięwzięcia,

ale również prowadził postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

 W  tym  zakresie  jako  dowody  wskazano:  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Mostu Wschodniego

w ciągu  Obwodnicy  Śródmiejskiej  we  Wrocławiu”,  wniosek  inwestora  do  Wrocławskie  Inwestycje  Sp.  z  o.o.

o zmianę  nazwy  planowanej  inwestycji  z:  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu  w  ciągu  obwodnicy

śródmiejskiej”  na  „Budowa  Mostu Wschodniego  we Wrocławiu”,  postanowienie  w  przedmiocie  przekazania

wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  dla

przedsięwzięcia  „Budowa  Mostu  Wschodniego  w  ciągu  Obwodnicy  Śródmiejskiej  we  Wrocławiu”  według

właściwości  Regionalnemu  Dyrektorowi  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.,

postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  12 stycznia 2012 r. (II OW 133/11), w przedmiocie

rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Wrocławia a Regionalnym

Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zdaniem odwołujących się Stowarzyszeń,  ponieważ w powołanym wyżej  postępowaniu sporządzony

został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Prezydent Wrocławia - działający zarówno jako

inwestor,  jak  i  organ  prowadzący  postępowanie  -  ma  wiedzę  co  do  tego,  że  w  aktualnym  projekcie  trasa

„Alei Wielkiej  Wyspy”  ma przebieg  tożsamy z  planowanym  wcześniej  przedsięwzięciem pn.  „Budowa  Mostu

Wschodniego  we  Wrocławiu”  (dawniej  „Budowa  Mostu  Wschodniego  w  ciągu  Obwodnicy  Śródmiejskiej

we Wrocławiu”, szczegółowe zarzuty w tym zakresie zawarto w części dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia).

Co więcej - zdaniem odwołujących się - „wnikliwa analiza porównawcza obydwu raportów OOŚ wskazuje na

brak  zmian  w  parametrach  przepraw  mostowych.  Parametry  przeprawy  mostowej  dla  planowanego

przedsięwzięcia,  w  tym  parametry  konstrukcyjne,  pozwalają  zatem  na  możliwość  rozbudowy  tego

przedsięwzięcia tak, aby stanowiło ono drogę o dwóch pasach ruchu w każdą stronę (2x2)”. W raporcie brak jest

jednoznacznej  informacji  w  przedmiocie  „możliwości  poszerzenia  planowanej  drogi  do  parametrów  2x2”.

Nadto, z  mapy  planowanej  inwestycji  z  uwzględnieniem  kolizji,  stanowiącej  załącznik  nr  6  do  raportu,

„jednoznacznie wynika,  że  zmiana parametrów planowanej  drogi  w istocie jest  pozorna”.  Obszar,  na którym

będzie zrealizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie są jednakowe

z obszarem, na którym miało być zrealizowane i na który miało oddziaływać przedsięwzięcie pn. „Budowa Mostu

Wschodniego  we  Wrocławiu”.  W  ocenie  Stowarzyszeń,   z  raportu  dla  planowanego  przedsięwzięcia  oraz

z załączników do tego raportu jednoznacznie  wynika,  że planowane przedsięwzięcie  zostało zaprojektowane

w sposób  umożliwiający  „jego  łatwą  rozbudowę  do  parametrów  2x2,  co  pozwoli  na  jego  przekształcenie

w element w pełni funkcjonalnej OŚW”. 

Odwołujące  się  Stowarzyszenia  wskazały,  że  skoro  we  wcześniejszych  planach,  projektach

i opracowaniach  ta  sama  trasa  funkcjonowała  jako  element  Obwodnic  Śródmiejskiej  Wrocławia  (później

nazwany  „Budową  Mostu  Wschodniego”),  to  w  raporcie  „należy  wyeksponować  uwarunkowania  znajdujące

w tym  przypadku  umocowanie  w  gminnych  aktach  planistycznych”.  Ma  to  bowiem  istotne  znaczenie  dla

weryfikacji  statusu przedmiotowej  drogi  publicznej  (tak Kolegium we Wrocławiu w decyzji  SKO 4136/7/11

z dnia  30  czerwca  2011  r.,  wydanej  w  postępowaniu  w  sprawie  dotyczącym  inwestycji  pn.  Budowa  Mostu
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Wschodniego we Wrocławiu"). Z kolei „w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny zostać zawarte

zapisy zapewniające i utrwalające nietranzytowy charakter Alei Wielkiej Wyspy”. 

  W tym zakresie odwołujące się powołały jako dowody:  raport o oddziaływaniu na środowisko dla

przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  Mostu Wschodniego we Wrocławiu”,  Raport dla  planowanego przedsięwzięcia,

mapę  planowanej  inwestycji  z  uwzględnieniem  kolizji,  stanowiącą  załącznik nr  6  do  Raportu,  opracowanie

„Wrocławskie  Zielone  Wyspy.  Projekt  zarządzania  zasobami  środowiska  miejskiego”,  praca  zbiorowa  pod

red. A. Drapelli-Hermansdorfer,  Wrocław  2003  r.,  opracowanie  „firmy  TRANSPROJEKT”,  opracowanie

„firmy Scott Wilson sp. z o. o.”. 

W ocenie odwołujących się, w stanie faktycznym sprawy wymienione wyżej okoliczności powinny zostać

szczególnie  wnikliwie  rozważone  przez  Prezydenta  Wrocławia,  mają  one  bowiem  szczególne  znaczenie

w świetle  art.  3  ust.  1  pkt  13  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  definiującego

przedsięwzięcie jako „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

lub  zmianie  sposobu  wykorzystania  terenu,  w  tym  również  na  wydobywaniu  kopalin;  przedsięwzięcia

powiązane technologicznie  kwalifikuje  się jako jedno przedsięwzięcie,  także jeżeli  są one realizowane przez

różne podmioty”.  W tym kontekście przywołano orzeczenie  WSA w Krakowie (II  SA/Kr 935/12),  w którym

stwierdzono,  że  w  powiązaniu  technologicznym  w  kontekście  ustawy  istotnym  elementem  tej  relacji  jest

skumulowane (najczęściej niekorzystne) oddziaływanie na środowisko dwóch lub większej ilości przedsięwzięć.

Specyfika inwestycji liniowych w sposób szczególny wymaga uwzględnienia powiązań technologicznych tak przy

ich  kwalifikacji  do  kategorii  przedsięwzięć,  jak  i  w  procesie  oceny  oddziaływania  na  środowisko.

Dopiero bowiem  takie  podejście  pozwala  na  prawidłową  ocenę  oddziaływania  całego  planowanego

przedsięwzięcia na środowisko. Inaczej niż na etapie decyzji budowlanych, przedsięwzięcia pozostające w relacji

powiązania technologicznego powinny być oceniane całościowo, ze względu na fakt iż na środowisko będzie

wpływać  cała  inwestycja,  także  gdy  jej  realizacja  będzie  etapowana.  Zatem  organ  prowadząc  postępowanie

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien dokonać kwalifikacji wnioskowanego

przedsięwzięcia  pod  kątem  ewentualnego  powiązania  technologicznego  z  innym  przedsięwzięciem,

o ile przedsięwzięcia te stanowią większą całość (powołano w tym kontekście wyrok WSA w Łodzi z 20 września

2011 r., II SA/Łd 989/11, CBOSA). „Odnosząc powyższe do okoliczności sprawy trzeba wskazać, że Prezydent

Miasta  Wrocławia  nie  wypowiedział  się  na  temat  ewentualnego  powiązania  technologicznego  pomiędzy

planowanym  przedsięwzięciem  a  OŚW,  poprzestając  jedynie  na  odniesieniu  się  do  wskazanych  w  raporcie

OOŚ dla  planowanego przedsięwzięcia  celów inwestycji  i  projektowanych parametrów drogi  i  nie dokonując

w tym  zakresie  dalszych  analiz.  Organ  pominął  znane  mu  z  urzędu  okoliczności  wskazujące  na  faktyczny

charakter przedsięwzięcia jako elementu OŚW i nie dopuścił dowodów wnioskowanych przez Skarżącego w tym

zakresie,  stwierdzając,  że  okoliczności  te  nie  mają  istotnego  znaczenia  dla  sprawy.”  Tymczasem,  zdaniem

odwołujących się, gdyby organ pierwszej instancji uznał, iż pomiędzy oboma przedsięwzięciami, tj.  pomiędzy

planowaną Aleją Wielkiej Wyspy a Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia zachodzi związek technologiczny, to takie

ustalenie miałoby istotny wpływ nie tylko na zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale także na

właściwość organu. „Co za tym idzie, kwestia ewentualnego powiązania pomiędzy tymi przedsięwzięciami jest

zasadnicza dla niniejszej sprawy, ponieważ na etapie decyzji środowiskowej inwestycje liniowe takie jak drogi,

powinny być kwalifikowane  z  uwzględnieniem kryterium z art.  3  ust.  1  pkt  13 u.o.o.ś.  Może to  bowiem po

pierwsze, wpływać na właściwość rzeczową organu, a po drugie  skutkować skumulowanym oddziaływaniem
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inwestycji na środowisko. Należy podkreślić, że także gdyby ustalono, że realizacja dalszych części obwodnicy

śródmiejskiej  została  tylko  czasowo  odłożona,  to  nie  wyklucza  to  jeszcze  kwalifikowania  przedsięwzięcia

dotyczącego Alei Wielkiej Wyspy w trybie art. 3 pkt u.o.o.ś., gdyż w przeciwnym razie  ratio legis  powołanego

przepisu nie mogło by być zrealizowane”.

Kolejnym  zarzutem  jest  wydanie  decyzji  „w  oparciu”  o  raport  niezawierający  opisu  tzw.  wariantu

zerowego  oraz  niezawierający  opisu  racjonalnych  wariantów  alternatywnych  przedsięwzięcia.  Zdaniem

odwołujących się,  „wbrew stwierdzeniu organu I  instancji,  w raporcie OOŚ brak jest  opisu przewidywanych

skutków  dla  środowiska  w  przypadku  braku  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia.”  Odwołujące  się

podkreśliły,  że „opis tzw.  wariantu zerowego powinien zostać sporządzony analogicznie,  jak opis wariantów

alternatywnych realizacji planowanego przedsięwzięcia”, „powinien być odrębnym przedmiotem modelowania,

jak  również  powinien  być  uwzględniony  w  analizie  wielokryterialnej”.  Tymczasem  w  raporcie  opis

przewidywanych  skutków  dla  środowiska  nie  posługuje  się  wskaźnikami,  nie  opisuje  również  skutków

niepodejmowania przedsięwzięcia; ogranicza się wyłącznie do ogólnikowych stwierdzeń oraz do wymienienia

celów, których osiągnięcie ma być uniemożliwione przez brak realizacji planowanego przedsięwzięcia. Odnosząc

się  z  kolei  do  opisu  wariantów  alternatywnych,  odwołujące  się  stwierdziły,  że  w  raporcie  „wariantowanie

sprowadzono  w zasadzie  do  rozpatrywania  różnych  wariantów  realizacyjnych  drogi.  (…)  Nie  uwzględniono

innych  koncepcji  rozwiązania  zagadnienia  komunikacji  na  Wielkiej  Wyspie  (…).  Ocenie  nie  został  poddany

szerszy kontekst drogowy - analizowano wyłącznie rozwiązania ograniczone do trasy, po której prowadzona jest

droga.” Zdaniem odwołujących się, warianty nr 2, nr 3 i nr 4 „są wariantami pozornymi wybranymi po to, aby

pokazać zasadność realizacji  inwestycji  w wariancie proponowanym przez inwestora,  a  nie określić  wariant

najkorzystniejszy  dla  środowiska”.  Biorąc  bowiem  pod  uwagę  cele  projektu,  jak  i  istniejące  realia  terenu

nie mogłyby  one  być  w  żaden  sposób  zrealizowane.  Tym  samym  warianty  te  nie  spełniają  określonego

w art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy kryterium racjonalności. „W istocie zatem jedynym wariantem alternatywnym

spełniającym  kryterium  racjonalności  jest  wariant  nr  5.  Podkreślenia  jednak  wymaga,  że  już  na  etapie

sporządzania raportu OOŚ wariant ten został przez Skarżącego doprecyzowany, co jednak nie zostało w raporcie

uwzględnione.”  Odwołujące  się  Stowarzyszenia  stwierdziły  też,  że  „Nie  przeprowadzono  wariantowania

technicznego ani technologicznego, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do zagadnienia wyboru środków

minimalizujących lub kompensujących oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko”. 

Odwołujące się Stowarzyszenia zarzuciły także „braki”  w zakresie opisu oddziaływań skumulowanych,

długoterminowych  i  pośrednich  planowanego  przedsięwzięcia.   W  tym  aspekcie  podkreśliły,  że  obowiązek

dokonania  w raporcie  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  opisu  oddziaływań  skumulowanych,

długoterminowych i pośrednich planowanego przedsięwzięcia wynika z art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy. „Jeżeli chodzi

o  oddziaływania  skumulowane,  to  ich  ocena  dotyczy  wpływów  związanych  z  narastającymi  zmianami

w parametrach środowiskowych,  wynikającymi ze zsumowania wpływów powodowanych byłe,  istniejące lub

dające się przewidzieć działania (Studyon the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact

Interactions, Luksemburg 1999, vol. 2). Z kolei interakcje oddziaływań to reakcje pomiędzy oddziaływaniami

jednego  przedsięwzięcia  albo  pomiędzy  oddziaływaniami  więcej  niż  jednego  przedsięwzięcia.  Rezultatem

interakcji  oddziaływań  są  również  oddziaływania  skumulowane.  Ocena  oddziaływań  pośrednich  dotyczy

natomiast wpływów wywoływanych po wstępnych lub bezpośrednich zakłóceniach w wyniku złożonego szlaku

oddziaływań. W rezultacie, biorąc pod uwagę pkt I-III (…) odwołania należy stwierdzić, że raport OOŚ dotknięty

jest  istotnymi  wadami  w  zakresie  opisu  oddziaływań  skumulowanych,  długoterminowych  i  pośrednich
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planowanego  przedsięwzięcia.”  Po  pierwsze,  raport  nie  uwzględnia  docelowej  funkcji  planowanego

przedsięwzięcia  jako  części  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia.  Ponadto,  brak  jest  analizy  oddziaływań

skumulowanych  o  charakterze  długoterminowym,  nie  tylko  w  zakresie  oddziaływań  komunikacyjnych

(przy czym raport odnosi się w tym zakresie wyłącznie do oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza),

ale przede  wszystkim  w  zakresie  zmiany  systemu  drogowego  i  związanego  z  tym  wpływu  na  środowisko

przyrodnicze i kulturowe Wielkiej Wyspy. Po drugie, skoro raport w zakresie strategicznym oparto na Studium

Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Wrocławia,  to  konieczne  jest  -  w  opinii

odwołujących  się  -  odniesienie  się  do  wyników  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  dla  tego  Studium

i zweryfikowanie  jej  oddziaływań  z  oddziaływaniami  przewidywanymi  w  raporcie.  Uwzględnianie

w postępowaniach  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  „rekomendacji  ze  strategicznej  oceny

oddziaływania na środowisko jest  kluczowym warunkiem wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie

regionalnym”.  „Wykonawcy  oceny  strategicznej  mają  bowiem  dużo  szerszą  wiedzę  na  temat  oddziaływań

skumulowanych, niż wykonawcy OOŚ przedsięwzięć, a równoważenie tych właśnie oddziaływań jest w procesie

inwestycyjnym zadaniem kluczowym - tym bardziej, że w zasadzie faktem notoryjnym jest to, że przedmiotowe

przedsięwzięcie bezpośrednio i wyraźnie nawiązuje do ustaleń odpowiednich gminnych aktów planistycznych.”

Po trzecie, w Raporcie nie uwzględniono oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami już realizowanymi,

jak i dopiero planowanymi. W odniesieniu do tych pierwszych,  jako przykład wskazano realizowane obecnie

„przez firmę Archicom” osiedle mieszkaniowe pn. „Olimplia Port" dla 10 000 mieszkańców, oraz realizowany

obecnie  odcinek Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia.  Jeżeli  chodzi  natomiast  o  przedsięwzięcia  planowane,

to pierwszorzędne znaczenie należy - zdaniem odwołujących się - przypisać tutaj przedsięwzięciu polegającemu

na „domknięciu” Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia, poprzez budowę drogi łączącej ul. Adama Mickiewicza

z al. Jana III Sobieskiego. „Pomimo iż przedmiotowa inwestycja jest racjonalnie do przewidzenia, organ I instancji

legitymizuje  brak  stosownej  oceny  w  tym  zakresie  stwierdzając,  że  pomimo  zachowania  rezerwy

perspektywicznej pod tą inwestycję, nie jest ona umocowana w żadnym horyzoncie czasowym, a co za tym idzie

nie może być brana pod uwagę jako uwarunkowanie planistyczne przedmiotowego raportu. Ewentualna budowa

jakichkolwiek innych dróg,  nie ujętych w raporcie,  objęta będzie osobnym postępowaniem środowiskowym."

Odwołujące  się  wskazały,  że  organ  pierwszej  instancji  nie  dokonał  oceny  oddziaływań  skumulowanych

planowanego przedsięwzięcia również z planowanymi przedsięwzięciami, „które zostały wskazane w raporcie

jako te, których realizację umożliwia raport OOŚ. W tym zakresie organ powtarza jedynie bezkrytycznie zapisy

raportu  (…)”  (str.  53  decyzji).  To  samo  dotyczy  planowanej  budowy  Trasy  Olimpijskiej  oraz  dodatkowych

mostów Bolesława Chrobrego (Swojczyckich) i wpływu m.in. na ul. Adama Mickiewicza. 

Następny  zarzut  odwołujących  się  to  „braki”  raportu  „w  zakresie  budowy  i  przebudowy  sieci

drenażowej”.  Uzasadniając ten zarzut w pierwszej kolejności odwołujące się Stowarzyszenia zacytowały treść

§ 3 ust.  1  pkt  88  lit.  a)-d)  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać na środowisko, zauważając, że z punktu 1 sentencji zaskarżonej decyzji wynika, iż zakres inwestycji

obejmuje  przebudowę  urządzeń  melioracyjnych,  a  także  budowę  i  przebudowę  sieci  drenażowej

(podobnie wskazano  w  Raporcie).  Ten  element  przedsięwzięcia  „nie  został  jednak  opisany  w  sposób

pozwalający  dokonać  jego  kwalifikacji  w  świetle  powołanego  przepisu  rozporządzenia”.  W  raporcie  nie

określono  obszaru  objętego  przebudową  urządzeń  melioracyjnych,  a  długość  sieci  drenażowej  planowanej

została określona w przybliżeniu; nie wiadomo przy tym dokładnie sieć o jakiej długości będzie przebudowana,

a jaka długość sieci będzie wynikiem planowanej rozbudowy. Brak też jakichkolwiek informacji o lokalizacji sieci
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drenażowej.  Zdaniem  Stowarzyszeń,  „z  rozdziału  podsumowującego  raport  OOŚ  wynika  wprost,  że  nie

przeprowadzono analizy systemu melioracyjnego, w związku z czym nie przewidziano działań zapobiegających

oddziaływaniu  spowodowanemu  przez  potencjalne  kolizje  z  siecią  drenażową  lub  urządzeniami  melioracji

wodnych. Wskazany wyżej brak jest w sposób ścisły związany z brakiem informacji dotyczących istniejącej sieci

hydrograficznej  na  obszarze  realizacji  i  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia”  (na  str.  20  raportu

umieszczono  jedynie  informację,  że  „analizowany  obszar  pod  budowę  planowanej  drogi  jest  bogaty  w  sieć

hydrograficzną, której najważniejszym elementem jest rzeka Odra wraz z licznymi dopływami. Planowana droga

przecinać będzie rzeki Odrę i Oławę"). Odwołujące się podkreśliły, że Dolina Odry na odcinku wrocławskim jest

ważnym  węzłem  hydrograficznym.  Architektura  Doliny  sprawia,  że  pomimo  jednego  dominującego  pod

względem  rozmiarów  koryta  rzecznego,  wszystkie  pozostałe  stanowią  równorzędne  elementy  systemu

hydrologicznego Doliny. Rola mniejszych koryt jest przy tym większa przy dominujących statystycznie niższych

stanach wód,  niż  w rzadkich  i  krótkotrwałych okresach stanów wyższych,  kiedy dominującą rolę  w Dolinie

przejmuje  koryto  i  kanały  Odry.  W  rezultacie,  „przy  projektowaniu  infrastruktury  transportowej

i hydrotechnicznej na takim obszarze w procesie oceny i projektowania należy uwzględniać wszystkie czynne

koryta doliny i inne sztuczne trakty hydrauliczne takie, jak system melioracji wodnych”. Jest to tym ważniejsze,

że naruszenie tego systemu może mieć istotny wpływ na zaburzenia cyrkulacji oraz znaczne wahania poziomu

wód gruntowych o trudnych do przewidzenia amplitudach. To z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na

obszary i siedliska chronione, w szczególności zaś na drzewostan Parku Szczytnickiego. 

Kolejny, obszernie argumentowany zarzut odwołujących się Stowarzyszeń dotyczy „braków” w zakresie

oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na obiekt Hala Stulecia wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO.  Uzasadniając ten zarzut,  w pierwszej kolejności odwołujące się wyjaśniły, że w odniesieniu do Hali

Stulecia dokonać należy rozróżnienia pomiędzy zabytkiem wpisanym na listę zabytków, a pomnikiem historii

"Wrocław - Hala Stulecia" od Hali Stulecia jako obiektu wpisanego na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Są to różne instytucje prawne i obejmują różne tereny. Dla pomnika historii Wrocław - Hala Stulecia, zgodnie

z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za

pomnik  historii  (Dz.  U.  Nr  64,  poz.  570),  granica  zespołu  zabytkowego  obejmuje  Halę  Stulecia  wraz

z towarzyszącymi  budynkami  otoczeniem parkowym  położonym  na  obszarze  ograniczonym  ulicami:  Adama

Mickiewicza, Mikołaja Kopernika i Zygmunta Wróblewskiego, na który składają się działki geodezyjne w obrębie

Zalesie: AM 15, działki nr 29 i 31, AM 31, działki o nr.:  2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, AM 17, działka nr 1, AM 18, działka

nr 1.  Hala  Stulecia  -  jako  obiekt  wpisany  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO  -  obejmuje  terytorium

Pomnika Historii - Hali Stulecia oraz strefy buforowej. Ta ostatnia posiada obszar 189,68 ha i obejmuje m. in.

część  obszaru  Parku  Szczytnickiego  przylegającą  od  północnej  strony  do  ul.  Adama  Mickiewicza  przy

skrzyżowaniu z al. Ignacego Paderewskiego. „Biorąc pod uwagę wskazane uwarunkowania należy stwierdzić, że

w raporcie OOŚ podano błędne odległości od Hali Stulecia rozumianej jako obiekt wpisany na Listę światowego

dziedzictwa UNESCO. W okolicach ul. 9 Maja faktyczna odległość od obiektu wynosi ok. 200 m, nie zaś - jak

wskazano w raporcie OOŚ -  450 m.  Przy skrzyżowaniu z ul.  Dembowskiego odległość   wynosi  40 m, nie zaś

wskazane w raporcie 100 m. Niewłaściwa jest również odległość od budynku Hali Stulecia, bowiem wynosi ona

nie 800 m, ale 530 m”. W odniesieniu do Hali Stulecia jako obiektu wpisanego na Listę Dziedzictwa Światowego

UNESCO Stowarzyszenia wskazały na podstawowe zagrożenie, stanowiące skutek planowanego przedsięwzięcia,

a mianowicie wykreślenie Hali Stulecia i przestrzeni z nią związanych z Listy; zagrożenie to było podnoszone

w toku postępowania przed organem pierwszej instancji. Jedno z odwołujących się Stowarzyszeń wnioskowało
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również  o  dopuszczenie  dowodu  z  raportu  z  Misji  UNESCO we  Wrocławiu z  dnia  1  czerwca  2012  r.,  wraz

z decyzją Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO nr WHC 36 COM 78.80 z lipca 2012 r.  oraz podnosiło,

iż zarówno raport z Misji UNESCO, jak i decyzja nr WHC 36 COM 78.80 nie zostały w raporcie uwzględnione.

Organ  pierwszej  instancji  odmówił  dopuszczenia  wnioskowanych  dowodów,  powołując  się  na  brak

ich przetłumaczenia  przez  biegłego  (zgodnie  z  art.  75  §  l  k.p.a.).   Jednocześnie  jednak  organ  oparł  się  na

ustaleniach raportu, w którym odniesiono się do decyzji nr WHC 35 COM 7B.lOI z 35 Sesji Komitetu Dziedzictwa

Światowego UNESCO oraz do raportu z Misji UNESCO. Za raportem Prezydent Wrocławia przyjął, że zgodnie

ze zobowiązaniem z decyzji nr 35 powstał raport na temat stanu zachowania obiektu światowego dziedzictwa

UNESCO Hala Stulecia we Wrocławiu. W przedmiotowym raporcie stwierdzono, że budowa Alei Wielkiej Wyspy

była planowana na długo przed wpisaniem Hali Stulecia na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, a inwestycja

wpisuje się w korytarz zaprojektowany w tym celu wiele lat temu w miejskich dokumentach planistycznych.

Stowarzyszenia wskazały, że decyzja nr 36 jest decyzją późniejszą od decyzji nr 35, zatem nawet w przypadku

uznania  za  trafne  rozważań  organu  pierwszej  instancji  co  do  niemożności  dopuszczenia  dowodu  z  decyzji

nr 36 oraz  raportu  z  Misji  UNESCO  we  Wrocławiu,  organ  powinien  był  samodzielnie  podjąć  kroki  w  celu

wyjaśnienia kwestii związanych z treścią decyzji nr 36. Jest to tym bardziej istotne, że przedmiotowa decyzja

kwestionuje  prawidłowość  raportu  z  utrzymania  obiektu  UNESCO,  stanowiącego  podstawę  ustaleń  raportu

o oddziaływaniu na środowisko i „żąda wyjaśnień oraz wykonania raportu zgodnie z § 172 podręcznika ICOMOS.

Tym  samym  ustalenia  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  w  zakresie  spełnienia  wymagań

wynikających  z  decyzji  UNESCO  oraz  roli  Raportu  z  utrzymania  obiektu  UNESCO  są  nietrafne  i  dowolne,

albowiem  zostały  oparte  na  niepełnym  materialne  dowodowym.  Jeszcze  raz  podkreślić  trzeba,

że niedopuszczalna jest sytuacja, w której organ nie podejmuje żadnych czynności w celu wyjaśnienia znaczenia

i wpływu decyzji  nr  36 oraz ustaleń z  Misji  UNESCO opierając  się  wyłącznie  na twierdzeniach  raportu  OOŚ

pomijających uwarunkowania wynikające z tych ostatnich dokumentów.”

Stowarzyszenia  zgodziły  się  z  organem  pierwszej  instancji,  że  wytyczne  operacyjne  UNESCO  do

realizacji Konwencji, jak i decyzje UNESCO mają wyłącznie postać zaleceń i nie wynikają z nich zobowiązania dla

organu prowadzącego postępowanie. „Jednakże podstawowym zagrożeniem wynikającym z niestosowania się

do  Wytycznych,  jak  i  do  decyzji  jest  wysokie  ryzyko  wykreślenia  Hali  Stulecia  i  zespołu  obiektów  oraz

przestrzeni z nią związanych z Listy światowego dziedzictwa UNESCO.” Zarówno z Wytycznych operacyjnych

w sprawie  wdrożenia  Światowej  Konwencji  Dziedzictwa  (2011),  jak  i  z  decyzji  nr  36  wynika,  że  wszelkie

inwestycje  w  szeroko  rozumianym  obrębie  obiektu  Hala  Stulecia  powinny  być  konsultowane  z  UNESCO,

„zanim podjęte  zostaną  decyzje,  które  można  nazwać  trudnoodwracalnymi”.  Stowarzyszenia  zaznaczyły,

że inwestor w pierwszym etapie brak takich konsultacji uzasadniał twierdzeniem, że planowana inwestycja nie

ma  wpływu i  nie  wkracza  na teren obiektu  wpisanego na Listę  Dziedzictwa  Światowego,  ani  w jego strefę

buforową.  Obecnie,  w  raporcie  „wysuwa  się  pozbawione  podstaw  tezy  o  braku  możliwości  zastosowania

wytycznych,  których  wykorzystania  oczekuje  UNESCO”,  a  mianowicie  „Wskazówek  dotyczących  Ocen

Oddziaływania  na  Dziedzictwo  dla  Obiektów Światowego  Dziedzictwa  Kulturowego",  opublikowanych  przez

Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc (lCOMOS) w styczniu 2011 r.  „Raport,  wadliwie z punktu

widzenia celów procedury ooś, przenosi w czasie decyzję o zastosowaniu  Wskazówek ...  na etap oceny, którą

sporządza się dla inwestycji  po przygotowaniu dokumentacji dla bieżącego wariantu drogi  i mostu. Ponadto,

w świetle treści raportu, wątpliwości budzi sama możliwość sporządzenia takiej oceny na etapie przygotowania

dokumentacji dla bieżącego wariantu drogi i mostu, tj. na etapie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na
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realizację inwestycji  drogowej (dalej  jako ZRID).  Z jednej  bowiem strony raport proponuje dokonanie oceny

zgodnie ze  Wskazówkami ...  ICOMOS na etapie ZRID, z drugiej jednak strony nie proponuje dokonania na tym

etapie  ponownej  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  Takiego  obowiązku  nie  nakłada  również  decyzja

o środowiskowych  uwarunkowaniach”.  Zdaniem  Stowarzyszeń,  włączenie  „Wskazówek  (…)"  dopiero  na  tak

zaawansowanym etapie  procesu inwestycyjnego,  jakim jest  ZRID uniemożliwia  wariantowanie  lokalizacyjne,

jak również  stoi  w  sprzeczności  z  brzmieniem  art.  172  Wytycznych  Operacyjnych  oraz  decyzją  nr  36.

Oba powołane dokumenty wzywają bowiem do konsultacji na etapie, kiedy nie są jeszcze podjęte nieodwołalne

decyzje.  Tymczasem  na  etapie  ZRID  nie  ma  proceduralnej  możliwości  stawiania  wymagań  spoza  ściśle

określonego  katalogu  decyzji  administracyjnych,  czy  też  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa.

„Zatem to  właśnie  procedura  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  ostatnią,  w  której  powinno

uwzględnić się oczekiwania UNESCO. W konsekwencji to na tym etapie konieczne jest zastosowanie metodyk

badawczych zalecanych przez UNESCO”. 

Zarzucając  „braki”  Raportu  w  zakresie  opisu  elementów  przyrodniczych  środowiska  oraz  opisu

oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  te  elementy,  odwołujące  się  Stowarzyszenia  zauważyły,

że art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy obliguje do opisania w raporcie elementów przyrodniczych środowiska objętych

zakresem  przewidywanego  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko,  w  tym  elementów

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

z art.  66  pkt  7  lit.  a)  ustawy,  w  raporcie  należy  zamieścić  również  uzasadnienie  proponowanego  przez

wnioskodawcę  wariantu  ze  wskazaniem  jego  oddziaływania  na  środowisko,  w  szczególności  na  rośliny,

zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. „Nie budzi żadnych wątpliwości, że podstawą do przeprowadzenia

analiz i właściwego sprognozowania oddziaływań są odpowiednie badania terenowe.” Zdaniem Stowarzyszeń,

sporządzona na potrzeby raportu inwentaryzacja przyrodnicza jest wadliwa, cechuje się brakiem konsekwencji

w opisie przedmiotów analiz, tj. obiektów i powierzchniowych form ochrony przyrody, prezentowanych grup

systematycznych  oraz  poszczególnych  gatunków  (ich  stanowisk).  Liczne  niespójności  dotyczą  m.in.  listy

analizowanych gatunków objętych ochroną na podstawie prawa unijnego (np. gatunki wymienione w tabelach

w rozdz. 2.4 oraz analizowane szczegółowo w Rozdz. 4), braku wyróżnienia gatunków z załącznika IV Dyrektywy

Siedliskowej, czy różnic w załączniku nr 20 w odległościach do pobliskich obszarów Natura 2000.  Odwołujące

się  podniosły,  że  nie  przeprowadzono  obserwacji  monitoringowych,  badań  inwentaryzacyjnych  związanych

z migracją ptaków w korytarzach ekologicznych rzek Odry i Oławy. Pomimo, że problem mostów jako bariery dla

przelotów ptaków w tych korytarzach został zauważony (rozdziały 4.3 i 5.1.2. załącznika 1, gdzie stwierdzono

wprost,  iż  „zostanie  rozcięty  korytarz  migracyjny  doliny  Odry  i  Oławy"),  to  jednak  „w  raporcie  brak  jest

dowodów, iż ocena jest oparta na wystarczającej wiedzy. W raporcie nie dokonano również identyfikacji siedlisk,

żerowisk  i  miejsc  rozrodu  nietoperzy  w  Dolinie  Oławy,  Lesie  Rakowieckim  i  Parku  Wschodnim.  Brak  jest

również danych pozyskanych w wyniku badań migracji  nietoperzy.  W rezultacie nie można należycie ocenić

wpływu planowanej inwestycji na populacje nietoperzy.” Jeśli chodzi o oddziaływanie na elementy przyrodnicze

środowiska, to - w opinii Stowarzyszeń -  analiza oddziaływań na chronione gatunki lub grupy systematyczne

oraz  siedliska  przyrodnicze  „została  przeprowadzona  w  sposób  wybiórczy,  bez  określenia  np.  centrów

występowania chronionej entomofauny wraz z obiektami możliwymi do okresowego zasiedlania,  czy też bez

uwzględnienia w analizie porównawczej dla poszczególnych wariantów części strat przyrodniczych. Przykładem

jest tutaj w przypadku wariantu nr 1 zniszczenie płatu priorytetowego siedliska przyrodniczego kod 91EO - łęg

wierzbowo-topolowy, który to płat siedliska  nie  został wymieniony w inwentaryzacji przyrodniczej.” Ponadto
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raport  dotknięty  jest  istotnymi  brakami  w  zakresie  oceny  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na

łączność ekologiczną i powiązania funkcjonalne pomiędzy obiektami przyrodniczymi pozostającymi w zasięgu

potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Opis oddziaływań nie uwzględnia rzeczywistej skali

przekształceń  związanych  z  planowanym  przedsięwzięciem,  a  analizy  wielokryterialne  „obarczone  są

subiektywizmem doboru i interpretacji ocenianych parametrów”, a także określenia ich wartości maksymalnych.

Raport  nie  identyfikuje  w  sposób  właściwy  związanych  z  tym  zagrożeń  i  „bagatelizuje  efekt  barierowy

planowanej  inwestycji”.  Prowadzi  to,  zdaniem Stowarzyszeń,  do istotnych braków w zakresie oddziaływania

przedsięwzięcia na integralność obszarów Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” (PLB020002) i  „Łęgi  Odrzańskie”

(PLB02000S)  oraz  obszarów  siedliskowych  powyżej  i  poniżej  miasta  Wrocławia:  „Grądy  w  Dolinie  Odry”

(PLH020017), „Las Pilczycki” (PLH020069) i „Dolina Widawy” (PLH020036). „Nienależyta ocena oddziaływania

planowanego  przedsięwzięcia  jako  bariery  ekologicznej  skutkuje  również,  w  opinii  odwołujących  się,

pominięciem potencjalnych oddziaływań polegających na upośledzeniu lokalnych i  ponadlokalnych powiązań

ekologicznych, m.in. Parku Szczytnickiego z terenami na obrzeżach miasta poprzez zadrzewione ciągi wzdłuż

ul. Adama  Mickiewicza,  ul.  Edwarda  Dębowskiego  oraz  grobli  Szczytnicko-Bartoszowickiej.  Tymczasem

funkcjonowanie  i  utrzymanie  się  małych  populacji  lokalnych  zwierząt  na  obszarze  Parku  Szczytnickiego

uzależnione  jest  od  dopływu  imigrantów  z  innych  populacji.  Upośledzenie  tego  dopływu  skutkować  może

stopniową degradacją populacji gatunków na obszarze Parku Szczytnickiego”. Zdaniem odwołujących się, raport

nie zawiera (a zawierać powinien) charakterystyki drzewostanu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego;

w raporcie brak jest oceny na drzewostan ww. obiektów, pomimo że obejmuje on unikatowe i często egzotyczne

gatunki drzew i krzewów. W szczególności pominięto kwestię oddziaływań wynikających ze zwiększonej emisji

pyłów  (PM2,5  ,  PMI0),  metali  ciężkich  oraz  gazów  (związków  azotu  i  siarki).  Tymczasem  jakość  powietrza

atmosferycznego ma istotny wpływ na stan drzewostanu ww. obiektów. 

Kolejnym obszernie argumentowanym jest zarzut „braków” w zakresie oceny oddziaływania na klimat

akustyczny.  Uzasadniając  ten  zarzut  Stowarzyszenia  zauważyły  przede  wszystkim,  że  prawidłowe

sprognozowanie  oddziaływań  przedsięwzięcia  na  klimat  akustyczny  jest  podstawą  do  zaprojektowania

adekwatnych  środków  zapobiegających  i  minimalizujących  negatywne  oddziaływania.  Podkreśliły  również

daleko  idące  skutki  przekroczenia  standardów  akustycznych  jakości  środowiska  w  postaci  obowiązku

utworzenia  obszaru  ograniczonego  użytkowania.  To  z  kolei  przesądza  o  możliwości  użytkowania  obiektu

(art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska) oraz o konieczności wypłaty

odszkodowania  za  ograniczenie  sposobu  korzystania  ze  środowiska  wynikające  z  ustanowienia  obszaru

ograniczonego  użytkowania.  W  związku  z  tym  „braki  raportu  w  przedmiotowym  zakresie  mają  szczególne

znaczenie  w  procedurze  zmierzającej  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach”.  W  tym

kontekście zarzuty Stowarzyszenia można streścić następująco:

1.  przeprowadzone  w  raporcie  analizy  zostały  oparte  na  wynikach  pomiarów  przeprowadzonych

niezgodnie  z  metodyką  referencyjną  zawartą  w  załączniku  3  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia

16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii

w środowisku  przez  zarządzającego  drogą,  linią  kolejową,  linią  tramwajową,  lotniskiem  lub  portem

(Dz. U. Nr 140, poz. 824). Zgodnie z częścią B pkt 2 lit. b) tiret pierwsze tego załącznika, na terenie zabudowanym

punkty pomiarowe lokalizuje się - w zależności od możliwości - przy elewacji budynków objętych ochroną przed

hałasem, w związku z wypełnianiem funkcji dla realizacji, których teren został objęty ochroną przed hałasem, w

odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji tych budynków w świetle okna kondygnacji eksponowanej na hałas. Jak
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wynika z raportu (zdjęcia punktów pomiarowych zamieszczone w załączniku nr 2 do raportu), w obu punktach

pomiarowych przy ul. Karola Olszewskiego sonda została zlokalizowana poza budynkiem, a nie w świetle jego

elewacji.  Takie ustawienie sondy - zdaniem odwołujących się - powoduje zaniżenie wyników poziomu hałasu

o ok.  3  dB  (tzw.  efekt  odbicia).  Brak  wykonania  w  raporcie  obliczeń  na  wysokości  okien  najwyższych

kondygnacji  co  najmniej  w  reprezentatywnych  przekrojach  wzdłuż  projektowanej  trasy  jest  -  w  opinii

odwołujących  się  -  „poważnym  mankamentem  opracowania”.  Dotyczy  on  w  szczególności  budynków

czterokondygnacyjnych  zlokalizowanych  wzdłuż  ul.  9  Maja,  czy  jedenastokondygnacyjnych  położonych  przy

ul. Kazimierskiej. Jest to tym bardziej istotne, że 3dB to znacząca zmiana wartości poziomu hałasu oraz hałasu

odczuwalnego (50%). 

W tym kontekście jako dowód przywołano opinię prof. Marii Rabiegi z dnia 24 października 2010 r. na

temat  raportu  w  zakresie  ochrony  klimatu  akustycznego  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  Raportu

o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu”;

2. w części D załącznika 3 ww. rozporządzenia określono warunki meteorologiczne, w których prowadzi

się pomiary poziomów hałasu; zgodnie  z  pkt 2 lit.  c)  tej  części  załącznika,  prędkość wiatru przy pomiarach

hałasu powinna pozostawać  w zakresie  0-5 m/s.  Wykonane dla  potrzeb  i  uwzględnione  w przedmiotowym

raporcie pomiary we wszystkich 3 punktach pomiarowych zostały przeprowadzone przy wietrze dochodzącym

do 8,7 m/s. Tak niekorzystne warunki meteorologiczne doprowadziły do zawyżenia ogólnego „tła akustycznego”

i otrzymania niewłaściwych wartości poziomów hałasu we wszystkich trzech punktach pomiarowych;

3. lokalizując punkty pomiarowe nie uwzględniono wymagań ww. rozporządzenia w zakresie lokalizacji.

Zgodnie z pkt 2, ppkt l część B załącznika 2 do ww. rozporządzenia przy lokalizacji punktu pomiarowego należy

przyjąć,  że  wynik  pomiaru  w  jednym  punkcie  będzie  charakteryzował  hałas  z  danego,  jednorodnego  pod

względem akustycznym odcinka drogi publicznej, linii kolejowej lub tramwajowej, w odniesieniu do odcinków

torowisk; jednorodność ta dotyczy nie tylko parametrów ruchu oraz drogi  publicznej, linii kolejowej lub linii

tramwajowej,  lecz  jednocześnie  najbliższego  otoczenia.  W 3  analizowanych  punktach pomiarowych,  tj.  przy

ul. Adama  Mickiewicza  oraz  ul.  Karola  Olszewskiego  nie  uwzględniono  obecności  linii  tramwajowych,

związanych  z  tym przejazdów  (kilkuset  w ciągu doby)  i  związanych z  tym zdarzeń  akustycznych,  mających

kluczowe znaczenie dla oceny aktualnego klimatu akustycznego dla tego obszaru. Stowarzyszenia podkreśliły, że

„wykonanie pomiarów poziomu emisji hałasu tylko w dwóch lokalizacjach na odcinku 3.800 m planowanej drogi

oraz  zainwestowanej  w  to  istniejącej  sieci  komunikacyjnej,  uniemożliwia  prawidłową  ocenę  istniejącego

aktualnie  stanu  klimatu  akustycznego  zainwestowanego  terenu.  Skarżący  wielokrotnie  podnosił  tę  kwestię

w toku postępowania”;

4.  w opinii  odwołujących się,  w raporcie nie uwzględniono przejazdu autobusów, w tym autobusów

komunikacji  zbiorowej,  których  silniki  generują  hałas  dochodzący  do  95  dB.  To  spowodowało  dodatkowe

zaniżenie wartości poziomu hałasu na planowanej drodze (w raporcie zaplanowano obsługę obiektów takich

jak Hala Stulecia, ZOO czy Stadion Olimpijski przez środki komunikacji zbiorowej, przy czym nie zaplanowano

linii tramwajowych wzdłuż Alei Wielkiej Wyspy. Obsługa ta wykonywana będzie więc poprzez autobusy). 

5.  odwołujące  się  wskazały  również  na  znaczącą  różnicę  w  obliczeniach  akustycznych  dokonanych

w raporcie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu” i w raporcie dla analizowanego

obecnie  przedsięwzięcia,  sporządzonych  przez  tego  samego  autora.  W  ocenie  Stowarzyszeń  podważa  to

wiarygodność  analiz  przeprowadzonych  w  raporcie  (jako  dowód  powołano  w  tym  względzie  raport  dla

przedsięwzięcia pn. „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu”);

14



6.  odnosząc  się  do  parametrów  redukcji  poziomu  emisji  hałasu  do  środowiska  przez  tzw.  ciche

nawierzchnie  (według  raportu  redukcja  ta  sięga  3  dB),  Stowarzyszenia  zaznaczyły,  że  są  one  „znacząco

zawyżone”.  Z  załączonej  do  odwołania  opinii  prof.  Marii  Rabiegi  wynika,  że  ciche  nawierzchnie  powodują

krótkotrwały efekt obniżenia poziomu emisji hałasu o ok. 1,5 dB. Po pewnym czasie (do 2 lat eksploatacji) efekt

tłumienia  zanika  w  związku  z  zatykaniem  się  por  tego  typu  nawierzchni.  Dodatkowo  w  raporcie  nie

uwzględniono  faktu  zatykania  powierzchni  porowatej  przez  śnieg,  lód  oraz  sól  sypaną  podczas  okresów

zimowych. Wskazano także na „wewnętrzną sprzeczność raportu w zakresie ustaleń dotyczących skuteczności

stosowanej nawierzchni”. W raporcie stwierdzono bowiem,  że „Rozwiązanie to będzie polegało na zastosowaniu

specjalnych mat gumowych z otworami, które zostaną ułożone pod konstrukcją drogi”,  co eliminuje możliwość

zastosowania  układu  warstw  drogi  o  nawierzchni  ścieralnej  SMA  0/8  -  G,  uwzględnionego  w  modelu

obliczeniowym poziomu emisji hałasu (zob. tabela nr 8 w zakresie ochrony klimatu akustycznego); 

7.  istotnym  brakiem  raportu,  zdaniem  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  jest  również  brak  ustaleń

w zakresie prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny al. Ignacego Paderewskiego,

al. Ludomira Różyckiego i ul. Stanisława Moniuszki, wraz z perspektywą włączenia al. Ignacego Paderewskiego

do systemu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia, w związku z potencjalnie znacznie zwiększonym natężeniem

ruchu  po  zrealizowaniu  planowanej  inwestycji  i  potencjalnie  możliwymi  przekroczeniami  dopuszczalnych

poziomów hałasu na tych ulicach, dotrzymujących aktualnie obowiązujące standardy akustyczne.  Analizy takie

(w  tym  również  dotycząca  rozkładu  ruchu  na  skrzyżowaniu  planowanej  trasy  z  ul.  Adama  Mickiewicza

i al. Ignacego Paderewskiego) winny być przeprowadzone zważywszy,  że „znaczna część ruchu pochodzącego

z południa  Wrocławia,  przemieszczającego  się  planowaną  trasa  będzie  podążać  kierunku  północnym  na

Warszawę, tj.  do czteropasmowej ul.  Jana Kochanowskiego. Podobnie będzie z ruchem z kierunku Warszawy

podążający w kierunku południowym. Oba te strumienie aut będą przemieszczały się po ww. ulicach”;

8.  w  raporcie,  zdaniem  odwołujących  się,  podaje  się  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  informacje

dotyczące  jednojezdniowego  charakteru  drogi,  albowiem  odcinek  pomiędzy  ul.  Karola  Olszewskiego

a ul. Edwarda Dembowskiego jest odcinkiem dwujezdniowym. Dodatkowo, parametry przepraw mostowych nie

zmieniły się  w stosunku do tych projektowanych dla  tożsamej  wcześniejszej  inwestycji  pn.  „Budowa  Mostu

Wschodniego  w  ciągu  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia”,  co  jak  już  podniesiono,  wskazuje  na  możliwą

rozbudowę  planowanego  przedsięwzięcia  do  parametrów  drogi  2x2.  W  rezultacie  obliczenia  klimatu

akustycznego powinny uwzględniać również realizację drogi w wariancie dwujezdniowym - skoro bowiem na

innych odcinkach Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia „dochodziło do rozbudowy drogi do parametrów drogi

dwujezdniowej”,  to  i  na  planowanym odcinku należy  przeanalizować  taką  możliwość.  „Tym  bardziej,  że  jak

wynika z analizy map załączonych do raportu, podniesionej już w pkt l, rozbudowa ta polegałaby na zmianie

oznakowania  poziomego.”  W  tym  kontekście  należało  również  przeanalizować  prawdopodobną  zmianę  -

podniesienie  wartości  dopuszczalnej  prędkości  pojazdów  na  projektowanej  drodze,  czego  nie  uczyniono.

Brak ten  jest  tym  bardziej  istotny,  że  w  raporcie  dla  tożsamego  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  Mostu

Wschodniego we Wrocławiu” jako dopuszczalną prędkość przyjęto 70 km/h; 

9.  Stowarzyszenia  zarzucają  ponadto  brak  wariantowania  klimatu  akustycznego  w  przypadku

dopuszczenia do ruchu na projektowanej drodze pojazdów ciężkich pow. 3,5 t, które nie tylko w ilości blisko od

10-20% poruszają się na układzie drogowym Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia, ale również są obecne na

kluczowych odcinkach dróg przecinających projektowana Aleję (ul. Karola Olszewskiego, ul. Adama Mickiewicza,

czy ul. Krakowską, dowód:  Kompleksowe Badania Ruchu 2010).
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Uzasadnienie pozostałych podnoszonych przez odwołujące się, a wymienionych wyżej zarzutów (wraz

z przedkładanymi do nich dowodami),  Kolegium przytoczy w dalszej części uzasadnienia, w miejscu, w którym

będzie się odnosić do ich treści (mając na celu większą klarowność wywodu).  Jednocześnie Kolegium wyjaśnia,

że  również  część  szczegółowych  zarzutów  odwołujących  się  Stowarzyszeń  w  poszczególnych,  omawianych

wyżej zakresach, zostanie przytoczona w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Do  odwołania  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  załączyło  -  jako  dowody  zawartych  w  nich

twierdzeń -  następujące opinie: 

-  opinię  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza,  „członka  Rady  Naukowej  Obiektu  UNESCO  we  Wrocławiu,  Hala

Stulecia z Parkiem Szczytnickim”, pt.: „Ocena Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania

pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”;

- opinię przyrodniczą dr. Marka Krukowskiego, „członka Rady Naukowej Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala

Stulecia z Parkiem Szczytnickim”,  pt.:  „Uwagi do części  przyrodniczej  Raportu Oddziaływania na Środowisko

(ROŚ) dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Alei Wielkiej Wyspy-Załącznik nr l ROŚ";

- opinię Polskiego Klubu Ekologicznego;

- opinię Juranda Wojewody, „członka Rady Naukowej Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala Stulecia z Parkiem

Szczytnickim”, pt.:  „Uwagi dotyczące potencjalnych geozagrożeń związanych z użytkowaniem zasobów Doliny

Odry na terenie Wrocławia”;

- opinię dr.  inż. Przemysława Bąbelewskiego, „członka Rady Naukowej Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala

Stulecia  z  Parkiem Szczytnickim”,  pt.  „Ocena dendrologiczna  części  przyrodniczej  Raportu  oddziaływania  na

środowisko dla inwestycji pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu"; 

-  opinię  radcy  prawnego  Michała  Behnke,  pt.  „Ekspertyza  prawna  w przedmiocie  kompletności  Raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu z 2012 r. z punktu

widzenia wymagań oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000” wraz z „Suplementem”

z kwietnia 2013 r.;

-  opinię  przyrodniczą  prof.  dr.  hab.  Ludwika  Tomiałojcia,  „członka  Rady  Naukowej  Obiektu  UNESCO  we

Wrocławiu,  Hala Stulecia z Parkiem Szczytnickim”,  pt.:  „Uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko dla

planowanej  inwestycji  pn.  Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu  opracowanego  przez  firmę  Progeo

Sp. z o. o."; 

- opinię przyrodniczą Rafała Szkudlarka, „członka Rady Naukowej Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala Stulecia

z Parkiem Szczytnickim”, z dnia 10 czerwca 2013 r.

Ponadto do odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” załączono opinię Marii Rabiegi (o której

szerzej  w  części  dotyczącej  oddziaływania  akustycznego  planowanego  przedsięwzięcia)  oraz  „opinię

architektoniczną” prof. Leszka Malugi,  która  de facto  jest stanowiskiem przygotowanym na spotkanie z Misją

UNESCO/ICOMOS we Wrocławiu w listopadzie 2011 r. (na co wskazano chociażby w odwołaniu Stowarzyszenia

„Akcja Park Szczytnicki” - str. 44 odwołania). Do pozostałych przedstawionych przez Stowarzyszenie, a mających

związek z rozpatrywaną sprawą dowodów Kolegium odniesienie się w dalszej części uzasadnienia. 

Na dowody załączone do odwołania Stowarzyszenia „Akcja  Park Szczytnicki”  powołało się w swoim

odwołaniu Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”, stwierdzając, że „Wszystkie przywołane w niniejszym Odwołaniu

dokumenty zostały złożone w oryginale do SKO we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki”. 

Opisane odwołania zostały Kolegium przekazane wraz z pismem z dnia 6 września 2013 r.  (w dniu

10 września 2013 r.) i aktami sprawy.
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W piśmie z dnia 18 września 2013 r. Gmina Wrocław poinformowała Kolegium: „Z uwagi na materię

sprawy oraz jej  rozległość stanowisko strony zostanie przygotowane w terminie do 21 dni  i  przekazane do

Organu odwoławczego wraz z ewentualnymi uzupełniającymi wnioskami dowodowymi”. Wskazane stanowisko

zostało zawarte w piśmie z dnia 14 października 2013 r., złożonym w Kolegium w dniu 17 października 2013 r.,

wraz z załącznikami („Odpowiedź Gminy Wrocław na odwołania wniesione przez Stowarzyszenie Akcja Park

Szczytnicki oraz przez Stowarzyszenie Przyjazna Wyspa, od decyzji Prezydenta Wrocławia (…) z dnia 31 lipca

2013 r.”). 

Do pisma z dnia 23 września 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” załączyło opinię autorstwa

Doroty  Serwecińskiej  („Konsultanta  ds.  Ochrony  Środowiska)  pt.  „Analiza  raportu  o  oddziaływania  na

środowisko  przedsięwzięcia  polegającego  na  Budowie  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu  pod  kątem

przeprowadzenia oceny wpływu na cele środowiskowe zawarte w art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej” z dnia

17 września 2013 r.

Wraz z pismem z dnia 22 października 2013 r. Kolegium przekazało stanowisko Gminy Wrocław z dnia

14 października 2013 r. obu odwołującym się Stowarzyszeniom, wyznaczając 7-dniowy termin na ewentualne

ustosunkowanie się. 

W dniu 28 października 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” złożyło do akt pisma Spółki

z o.o.  Wrocławskie  Inwestycje  z  siedzibą  we  Wrocławiu  skierowane  do  „ekspertów  powołanych  przez

Stowarzyszenie  Akcja  Park  Szczytnicki  i  Przyjazna  Wyspa  oraz  ich  pisemne  odpowiedzi”,  wnosząc  o  ich

uwzględnienie w postępowaniu. Pismem z dnia 29 października 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”

zwróciło się z kolei o przedłużenie terminu na wypowiedzenie się w sprawie (wyznaczonego w piśmie z dnia

22 października 2013 r.). 

W piśmie z dnia 4 listopada 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”, poza doprecyzowywaniem

już podniesionych zarzutów - wskazało „kolejne istotne braki decyzji”, nieuwzględnione w odwołaniu. Zarzuty te

dotyczyły przede wszystkim zawartej w raporcie o oddziaływaniu na środowisko informacji, że aktualny stan

jakości  powietrza  atmosferycznego  w  rejonie  lokalizacji  przedsięwzięcia  dla  NO2 wynosi  28  µg/m3 i  jest  to

średnia z wyników na stacji tła miejskiego i ul. Jana Szanieckiego, oraz znajdującej się w załączonym do Aneksu

do  Raportu  piśmie  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  19  grudnia  2012  r.  informacji,

że podana w nim wartość PM2,5 25,5 µg/m3 pochodzi  z  pomiarów w stacji  pomiarowej przy ul.  Aleksandra

Kosiby (w załączniku nr 16 do pisma z dnia 4 listopada 2013 r. znajduje się pismo z dnia 31 października 2013 r.,

pt. „Uwagi do Załącznika nr 3 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami Raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji  pn.  Budowa Alei  Wielkiej  Wyspy”,  „Opracowanie

przygotowane  przez  Stowarzyszenie  Akcja  Park Szczytnicki”;  szerzej  te  zarzuty  Kolegium omówiło w części

dotyczącej oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne).  Do pisma z dnia 4 listopada 2013 r.

Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  załączyło  kolejne  dowody,  w  tym  listę  członków „Rady  Naukowej

Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala Stulecia z Parkiem Szczytnickim” oraz pisma odnoszące się do ww. pisma

Gminy Wrocław z dnia 14 października 2013 r. - dr. inż. arch. Marka Natusiewicza z dnia 28 października 2013 r.

(zał. nr 2) i dr. Marka Krukowskiego z dnia 31 października 2013 r. (zał. nr 3).

W piśmie z dnia 8 listopada 2013 r. identyczne zarzuty jak zawarte w powołanym wyżej piśmie z dnia

4 listopada 2013 r. przedstawiło Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”.
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Pismem  z  dnia  20  listopada  2013  r.  Kolegium  wyznaczyło  Gminie  Wrocław  7-dniowy  termin  na

ewentualne wypowiedzenie się co do nowych zarzutów podniesionych przez odwołujące się Stowarzyszenia

w postępowaniu odwoławczym. 

Pismem z dnia 25 listopada 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” wniosło o dopuszczenie

kolejnych, wymienionych w nim dowodów (dotyczących pomiarów natężenia ruchu i obiektu UNESCO), uznając,

że  podważają  one  wiarygodność  dowodów  przedłożonych  przez  Gminę  Wrocław  przy  piśmie  z  dnia

14 października 2013 r. 

W dniu 26 listopada 2013 r. Gmina Wrocław zwróciła się o przedłużenie terminu na ustosunkowanie się

do zarzutów Stowarzyszeń podnoszonych w postępowaniu odwoławczym (w sumie do 21 dni), a w odrębnym

piśmie z dnia 26 listopada 2013 r. przedstawiła swoje stanowisko w sprawie opinii Doroty Serwecińskiej. Swoje

stanowisko w sprawie Gmina wyraziła w piśmie z dnia 13 grudnia 2013 r. 

Pismem „z dnia 8 listopada 2013 r.”, złożonym w Kolegium w dniu 20 stycznia 2014 r., Stowarzyszenie

„Akcja  Park  Szczytnicki”  podtrzymało  swoje  dotychczasowe  zarzuty,  wnosząc  o  pominięcie  „twierdzeń

i dowodów  przedłożonych  przez  Inwestora  w  zakresie  partykularnego  interesu  Skarżących  oraz

dyskredytujących osobę dr Marka Krukowskiego jako nieistotnych dla sprawy”.  Wyjaśniło również,  że „Rada

Naukowa  Obiektu  UNESCO  we  Wrocławiu  Hala  Stulecia  z  Parkiem  Szczytnickim”  została  powołana  „przy

Stowarzyszeniu  Akcja  Park  Szczytnicki”  i   prowadzi  działalność  społeczną  „w  trosce  o  najcenniejsze  dobra

kultury”. Podniesiono także kolejne zarzuty m.in. odnośnie do oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

obiekt UNESCO i ocen poziomów substancji w powietrzu (szerzej - w dalszej części uzasadnienia). 

Pismem z dnia 2 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” zwróciło się o dopuszczenie

kolejnych dowodów (dotyczących pomiarów substancji w powietrzu; szerzej - w dalszej części uzasadnienia),

a pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. przedłożyło pismo dr.  Marka Krukowskiego skierowane do Spółki z o.o.

Wrocławskie Inwestycje. 

Zawiadomieniem  z  dnia  7  stycznia  2014  r.,  działając  na  podstawie  art.  10  §  1  k.p.a.,  Kolegium

poinformowało  strony  postępowania  oraz  podmioty  na  prawach  strony  o  możliwości  czynnego  udziału

w postępowaniu  odwoławczym,  w  tym  zapoznania  się  materiałem  dowodowym  zgromadzonym

w postępowaniu odwoławczym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia (które następowało w trybie art. 49 k.p.a.).

Zawiadomienie  wywieszono  m.in.  na  tablicy  ogłoszeń  i  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Kolegium  oraz

przekazano  Prezydentowi  Wrocławia  celem  jego  obwieszczenia  w  ten  sam  sposób,  jaki  stosowano

w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji, a więc wywieszenie na okres czternastu dni, nie

licząc  dnia  wywieszenia,  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  Wrocławia

(bip.um.wroc.pl),   na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl.  Nowy Targ 1/8) oraz

Wydziału Środowiska i Rolnictwa (przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10),  na tablicach ogłoszeń właściwych

miejscowo Rad Osiedli - Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Rady Osiedla Księże, Rada Osiedla

Przedmieście Oławskie, Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki.

W piśmie z dnia 15 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” wniosło o dopuszczenie

jako  dowodu  pisma  Doroty  Serwecińskiej  z  dnia  14  stycznia  2014  r.  (będące  ustosunkowaniem  się  do

wspominanego pisma Gminy Wrocław z dnia 26 listopada 2013 r.),  a w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r.  -

złożyło kopię wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013 r. „na okoliczność, że Dolnośląska Służba Dróg

i Kolei w nieuprawniony sposób nie udostępniła Skarżącemu dokumentu pn.  Prognoza ruchu w 3 horyzontach

czasowych: 2010, 2015, 2020 dla planowanej drogi Bielany-Łany- Długołęka (…) firmy Trasprojekt Warszawa”,
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wnioskując, „aby akta tego postępowania zostały załączone do akt niniejszej sprawy”. Ponadto Stowarzyszenie

zawnioskowało o załączenie „przez Organ do akt sprawy przedmiotowej Prognozy, jako dowodu na okoliczności

wskazywane już w odwołaniu Skarżącego jak i w jego piśmie z dnia 08.11.2013 r.”

Wraz  z  pismem  z  dnia  23  stycznia  2014  r.  Prezydent  Wrocławia  poinformował  Kolegium

o obwieszczeniu zawiadomienia z dnia 7 stycznia 2014 r., wskazując daty dokonania tej czynności (najpóźniej

zawiadomienie obwieszczono w dniu 15 stycznia 2014 r., na tablicach ogłoszeń Rad Osiedli).

W  piśmie  z  dnia  30  stycznia  2013  r.  Gmina  Wrocław  podtrzymała  swoje  stanowisko  w  sprawie,

a w piśmie z dnia 6 lutego 2014 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” wniosło o dopuszczenie kolejnych

dowodów - m.in. pisma Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym udziela on informacji publicznej na

wniosek Stowarzyszenia. Wyjaśniło, że o taką informację zwróciło się Stowarzyszenie „W związku z manipulacją

danymi  dotyczącymi  podawania  w  Raporcie  OOŚ  zaniżonych  wartości  poziomu  substancji  szkodliwych

w powietrzu”. Pismem z dnia 10 lutego 2013 r. Gmina Wrocław wniosła o pominięcie wniosków dowodowych

i pism  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  składanych  w  styczniu  2014  r.,  „jako  że  stanowią  materiał

pozbawiony merytorycznej treści, nie mający znaczenia dla rozpoznania sprawy”.

W świetle wyżej powiedzianego, dopiero po pierwszej dekadzie lutego 2014 r. Kolegium mogło

przystąpić do rozpatrzenia sprawy. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - utrzymując w mocy decyzję z dnia 31 lipca 2013 r. - wzięło

pod uwagę następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Na  wstępie  Kolegium  pragnie  podkreślić,  że  procedura  oceny  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia na środowisko ma charakter prewencyjny (zapobiegawczy) i nie może odnosić się do kwestii

szczególnych, regulowanych odrębnymi przepisami. Ocena ta (prognoza) jest zatem analizą mocnych i słabych

stron, szans i zagrożeń planowanego zamierzenia z jednoczesnym wskazaniem możliwości i sposobów redukcji

negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Na tym etapie przygotowywania realizacji inwestycji nie

można (jeszcze) stwierdzić, jakie będzie faktyczne (rzeczywiste) jej oddziaływanie na środowisko; okaże się to

po rozpoczęciu eksploatacji (użytkowania) przedsięwzięcia. W konsekwencji, metodyka obliczeniowa odnosząca

się  do  emisji  związanych z  planowanym przedsięwzięciem,  czy  proponowanych środków  zaradczych  będzie

zawsze sprowadzać się symulacji komputerowej. Nie można bowiem faktycznie zmierzyć czegoś, co jeszcze nie

istnieje  (można  jedynie  prognozować  wielkość  emisji  i  oddziaływań).  Celem  opracowywanego  na  potrzeby

oceny oddziaływania  na  środowisko  raportu  jest  przede  wszystkim  wykazanie  świadomości  zagrożeń,  jakie

będzie niosło ze sobą rozpoczęcie planowanej inwestycji,  a w dalszej kolejności - możliwych do zastosowania

środków,  które  zniwelują  te  uciążliwości.  Nie  można  jednak  wydać  decyzji  środowiskowej,  jeśli  już  na  tym

wstępnym  etapie  udowodniony  zostanie  fakt,  że  przedsięwzięcie  narusza  standardy  jakości  środowiska

i ustalone przez prawodawcę normatywy poza terenem, na którym przedsięwzięcie jest planowane. 

Zadaniem  organu  właściwego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

i w konsekwencji  -  w  postępowaniu  odwoławczym  -  Kolegium,  jest  więc  przede  wszystkim  zbadanie,  czy

planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w stopniu nieprzekraczającym dopuszczalnych

w tym  względzie  norm,  określonych  stosownymi  przepisami  prawa  (por.  wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia

12 marca 2007 r.,  IV  SA/Wa 2084/06,  LEX nr 317205).  Jak wspominano,  nie  można bowiem wydać  decyzji

środowiskowej,  jeśli  już  na  tym  wstępnym  etapie  udowodniony  zostanie  fakt,  że  przedsięwzięcie  narusza

standardy  jakości  środowiska  i  ustalone  przez  prawodawcę  normatywy  poza  terenem,  na  którym
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przedsięwzięcie jest planowane. Jeśli brak jest dowodów, że przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko

w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy, określone stosownymi przepisami prawa, nie można odmówić

wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  powołaniem  się  na  domysły,  obawy,  spekulacje,

czy sprzeciw społeczeństwa, organizacji społecznych itp. Należy w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie,

w  którym  dokonana  zostanie  analiza  mocnych  i  słabych  stron,  szans  i  zagrożeń  planowanego  zamierzenia

z jednoczesnym  wskazaniem  możliwości  i  sposobów  minimalizacji  oddziaływania  przedsięwzięcia  na

środowisko. Co istotne, jak wskazał NSA w wyroku z dnia 23 listopada 2010 r. (II OSK 1848/10, LEX nr 787129),

w postępowaniu  w  przedmiocie  środowiskowych  uwarunkowań  nie  można  postępowaniu  dowodowemu

zarzucić  braków,  które  nie  mają  znaczenia  dla  treści  decyzji,  w  szczególności  polegających  na  nieustaleniu

faktów  nieistotnych  dla  treści  decyzji  bądź  nawet  tego  rodzaju,  które  służyłyby  wprowadzeniu  do  decyzji

postanowień niemających oparcia w przepisach. 

Trzeba  jeszcze  raz  podkreślić,  że  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dotyczy

oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia,  które  ma  być  dopiero  w  przyszłości  realizowane.  Na  etapie

wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest zatem możliwe ustalenie faktycznych wielkości

emisji,  lecz  wyłącznie  ich  oszacowanie.  Jeżeli  raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko  pozostaje  w  zgodzie

z wymogami  ustawy,  a  zgłaszane  w  stosunku  do  niego  zastrzeżenia  są  nieuzasadnione,  nie  ma  podstaw,

by odmówić mu waloru wiarygodności. Taki raport może zatem stanowić podstawę ustaleń faktycznych, będąc

jednocześnie  zasadniczym  dowodem  w  postępowaniu  administracyjnym,  niezbędnym  dla  oceny  danego

przedsięwzięcia  z  punktu  widzenia  wymogów  ochrony  środowiska.  Raport  jest  sporządzany  przez  osoby

posiadające wiedzę specjalistyczną i jego zadaniem jest przedstawienie prognozowanego wpływu na środowisko

w sposób uzasadniony merytorycznie, m.in. w oparciu o ocenę wagi poszczególnych źródeł oddziaływania oraz

skutków w środowisku takiej działalności. 

Jak wskazuje  orzecznictwo sądowoadministracyjne,  chociaż raport  nie jest  dokumentem urzędowym

(w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a.) i podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie środowiskowe w świetle

zasady swobodnej oceny dowodów (zgodnie z dyspozycją art. 75 § 1, w związku z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.),

to jednak zastrzeżenia dotyczące jego ustaleń, które wymagają wiedzy specjalistycznej, powinny być oparte na

udokumentowanej np. ekspertyzie podmiotu, który posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną w tym zakresie

(wyrok NSA z dnia 26 marca 2013 r.,  II OSK 2271/11, wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2012 r.,  II OSK 75/11,

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Stronom przysługuje prawo zgłoszenia wniosków dowodowych zmierzających do

podważenia  wiarygodności  dowodu  w  postaci  dokumentu  prywatnego,  jakim  jest  raport  o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko, na przykład w postaci opinii sporządzonej przez inną niż autor raportu osobę

posiadającą odpowiednią wiedzę (wyrok NSA z dnia 23 lutego 2007 r., II OSK 363/06, LEX nr 323849).  

Niewątpliwie  odwołujące  się  Stowarzyszenia  -  szczególnie  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”-

brały czynny udział w postępowaniu środowiskowym zakończonym w pierwszej instancji decyzją z dnia 31 lipca

2013  r.  oraz  w  postępowaniu  odwoławczym  i  przedłożyły  w  nich  rzadko  spotykaną  (w  perspektywie

działalności  orzeczniczej  Kolegium)  ilość  wniosków  dowodowych.  Niezwykle  rozbudowana  została  również

argumentacja mająca uzasadniać pogląd odwołujących się, że decyzja z dnia 31 lipca 2013 r. w ogóle nie powinna

- a już na pewno nie w takim brzmieniu - zostać wydana. 

Niewątpliwa jest również „niechęć” obu „stron konfliktu”. Podnoszony przez stronę wnioskującą aspekt

dotyczący  rzeczywistych  -  jej  zdaniem - intencji  odwołujących się  Stowarzyszeń  (a  właściwie  ich członków)
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w „blokowaniu”  planowanej   inwestycji,  czy  kwestia  pozazawodowych  zainteresowań  osób przedstawianych

przez odwołujące się Stowarzyszenia jako ich eksperci, Kolegium pozostawi bez komentarza. 

Oczywiście,  Kolegium  trudno  nie  zgodzić  się  ze  stwierdzeniem  Gminy  Wrocław,  którego  zresztą

odwołujące się nie kwestionują,  że „Rada Naukowa Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala Stulecia z Parkiem

Szczytnickim”, w której działa większość autorów opinii, ekspertyz, analiz itp.,  przedkładanych  w postępowaniu

odwoławczym, została utworzona przez tę organizację społeczną i działa na wyznaczonych przez nią zasadach.

Sam fakt udziału w takiej Radzie nie oznacza, że jej członek może - z założenia - zostać uznany za eksperta, a jego

opinie  za  bardziej  wiarygodne  niż  autorów  Raportu  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na

środowisko. Zadaniem Kolegium nie było jednak porównywanie dorobku naukowego i ilości przeprowadzonych

ocen oddziaływań na środowisko autorów Raportu i autorów opinii, analiz, ekspertyz itd. przestawianych przez

Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” (na które powoływało się również Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”). 

Wspominano już,  że Stowarzyszenie  „Akcja Park Szczytnicki”  do odwołania załączyło jako „dowody”

szereg opinii, analiz, ekspertyz, sporządzonych przez – jak to ujęło – swoich ekspertów. Kolegium postanowiło

również  używać  tego  określenia.  W  przeciwieństwie  do  organu  pierwszej  instancji  Kolegium  nie  uznało  za

celowe (jak wspominano) badania biografii tych ekspertów i ustalania, czy mogą oni zostać uznani za „osoby

posiadające odpowiednią wiedzę”. Nie występują bowiem tu w charakterze biegłych, a o wartości sporządzanych

przez nich opinii decyduje wyłącznie ich wartość merytoryczna. 

Trzeba jednak podkreślić, że fakt uznawania autorów załączonych do odwołania Stowarzyszenia „Akcja

Park Szczytnicki” (i przedkładanych w toku postępowania odwoławczego) dokumentów za ekspertów przez oba

odwołujące się Stowarzyszenia nie mógł oznaczać, że Kolegium „z urzędu” miało obowiązek przyjąć, iż posiadają

oni  wiedzę  większą  (w  opiniowanej  dziedzinie)  niż  autorzy  Raportu  o  oddziaływaniu  planowanego

przedsięwzięcia  na  środowisko.  Takie  założenie  byłoby  oczywiście  nieuprawnione.  Nawet  bowiem

w odniesieniu  do  opinii  biegłego,  dotyczącej  przedmiotu  prowadzonego  postępowania,  w  orzecznictwie

i w literaturze prawniczej ugruntowane jest stanowisko, że organ ocenia swobodnie taką opinię na podstawie

zasad wiedzy; nie jest więc „skrępowany” opinią. Może ją przyjąć, jeśli uzna ją za trafną, ale może ją całkowicie

lub  częściowo  zdyskwalifikować  i  przyjąć  odmienną,  własną,  opartą  na  nauce  lub  doświadczeniu.  Nawet  w

przypadku biegłego, organ administracyjny nie może ograniczyć się w uzasadnieniu decyzji do powołania się na

konkluzję zawartą w opinii biegłego, lecz obowiązany jest  sprawdzić, na jakich przesłankach biegły oparł

swoją  konkluzję  i skontrolować  prawidłowość  rozumowania  biegłego (E.  Iserzon,  J.  Starościak,  Kodeks

postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze,  Warszawa 1970, s. 178 i 179). Dowód

z opinii  biegłego podlega ocenie  organu -  tak jak każdy dowód -  z  zastosowaniem zasady swobodnej  oceny

dowodów wyrażonej  w art.  80 k.p.a.  (zob. wyrok NSA z 5 października 2009 r.,  I  OSK 1444/08,  wyrok WSA

w Lublinie z 20 grudnia 2010 r., II SA/Lu 241/10, www.nsa.gov.pl). 

Jest  więc  oczywiste,  że  opinie,  analizy,  ekspertyzy  itp.,  przedłożone  przez  odwołujące  się

Stowarzyszenia,  zostały  ocenione  przez  Kolegium  z  zastosowaniem  zasady  swobodnej  oceny  dowodów,

wyrażonej  w art.  80 k.p.a. Kolegium sprawdziło,  na jakich przesłankach eksperci  Stowarzyszeń  oparli  swoje

konkluzje  i  skontrolowało  prawidłowość  przedstawionego  rozumowania,  w  kontekście  zgromadzonego

w sprawie materiału dowodowego. Za drugorzędny Kolegium uznało przy tym fakt, że część ze wskazywanych

opinii została sporządzona jeszcze przed wydaniem decyzji z dnia 31 lipca 2013 r.

Mając  na  celu  klarowność  uzasadnienia  niniejszej  decyzji  Kolegium  postanowiło  podzielić

je w tym miejscu na następujące części:
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1. kwalifikacja  przedsięwzięcia  -  zarzuty  w  tym  zakresie  stanowią  podstawę  argumentacji

odwołujących się Stowarzyszeń, które - kwestionując zakwalifikowanie opisanego na wstępie przedsięwzięcia do

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - twierdzą, że ma ono w istocie na celu „domknięcie

Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia”;

2. wariantowanie przedsięwzięcia  – zarzut  przyjęcia w Raporcie niewłaściwego racjonalnego

wariantu  alternatywnego,  nieprzeanalizowania  innych  „historycznych  i  aktualnych”   wariantów  realizacji

przedsięwzięcia oraz zarzut braku analizy tzw. wariantu „O” są drugim z filarów argumentacji odwołujących się

Stowarzyszeń;

3. analiza rozkładu i natężenia ruchu oraz potoków ruchu samochodowego - konsekwencją

powyższych  zarzutów  jest  twierdzenie,  że  przyjęte  do  oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanego

przedsięwzięcia wyniki prognozy natężenia ruchu są oparte na niewłaściwych podstawach;

4. oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia;

5. oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne;

6. oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  w  kontekście  faktu,  że  Hala  Stulecia  we

Wrocławiu jest obiektem wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO;

7. oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze;

8. oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko wodne  – cele środowiskowe

wyznaczone w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry.

9. pozostałe kwestie.

        

1. Kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia  

Na wstępie  tej  części  uzasadnienia  decyzji  Kolegium trzeba wyjaśnić,  że  -  zgodnie  z  powołanym na

wstępie  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na

środowisko  (dalej  jako  rozporządzenie  kwalifikacyjne)  -  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco

oddziaływać na środowisko zalicza się:

- autostrady i drogi ekspresowe (§ 2 ust. 1 pkt 31); stosownie do art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) droga ekspresowa to droga przeznaczona wyłącznie do

ruchu  pojazdów  samochodowych:  wyposażona  w  jedną  lub  dwie  jezdnie,  posiadająca  wielopoziomowe

skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo

jednopoziomowych  skrzyżowań  z  drogami  publicznymi,  wyposażona  w  urządzenia  obsługi  podróżnych,

pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;

- drogi inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31, o nie mniej niż czterech pasach ruchu i długości nie

mniejszej niż 10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozbudowa istniejącej drogi o dwóch pasach

ruchu do co najmniej czterech pasów ruchu na długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku (§ 2 ust. 1

pkt 32).

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia kwalifikacyjnego, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco

oddziaływać na środowisko zalicza  się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie,  przebudowie lub

montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w:

1) § 2 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w § 2 ust. 1, o ile

progi te zostały określone;
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2) §  3  ust.  1,  jeżeli  ta  rozbudowa,  przebudowa  lub  montaż  spowoduje  osiągnięcie  progów

określonych w § 2 ust. 1, o ile progi te zostały określone.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia kwalifikacyjnego,  do przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  zalicza  się  drogi  o  nawierzchni  twardej  o  całkowitej  długości

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi

o nawierzchni twardej (z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa

w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Droga to budowla wraz

z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową,

przeznaczona  do  prowadzenia  ruchu  drogowego,  zlokalizowana  w  pasie  drogowym  (art.  4  pkt  2  ustawy

o drogach  publicznych);  obiekt  mostowy  to  z  kolei  budowla  przeznaczona  do  przeprowadzenia  drogi,

samodzielnego  ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego,  szlaku wędrówek zwierząt  dziko  żyjących lub innego

rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka (art. 4 pkt 13

tej ustawy).

Stosownie  do  §  3  ust.  2  rozporządzenia  kwalifikacyjnego,  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:

1) polegające  na  rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu  realizowanego  lub  zrealizowanego

przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) polegające  na  rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu  realizowanego  lub  zrealizowanego

przedsięwzięcia  wymienionego  w  §  3  ust.  1,  z  wyłączeniem  przypadków,  w  których  ulegająca  zmianie  lub

powstająca  w  wyniku  rozbudowy,  przebudowy  lub  montażu  część  realizowanego  lub  zrealizowanego

przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;

3) nieosiągające  progów  określonych  w  §  3  ust.  1,  jeżeli  po  zsumowaniu  parametrów

charakteryzujących  przedsięwzięcie  z  parametrami  planowanego,  realizowanego  lub  zrealizowanego

przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi

określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie,

w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji,  o których mowa

w art.  72  ust.  1  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa

w art. 72 ust. 1a tej ustawy.

Kwestionując  zakwalifikowanie  opisanego  na  wstępie  przedsięwzięcia  do  mogących  potencjalnie

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (§  3  ust.  1  pkt  60  rozporządzenia  kwalifikacyjnego)  odwołujące  się

Stowarzyszenia twierdzą, że ma ono w istocie na celu „domknięcie Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia” - ma

przebieg  tożsamy  z  przedsięwzięciem  pn.  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu”,  dla  którego  organ

pierwszej  instancji  prowadził  już  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach.  Dokonawszy  „analizy  porównawczej  raportów  o  oddziaływaniu  na  środowisko

sporządzonych dla obydwu inwestycji o tożsamym przebiegu” wskazują, że zmianie uległa jedynie klasa drogi

oraz sposób dysponowania szerokością przekroju poprzecznego w taki sposób, że 2 jezdnie po 2 pasy ruchu,

o szerokości po 7 m każda, zamieniono na jedną jezdnię dwupasmową, o szerokości 7 m, wykreśloną kolorem

czerwonym,  oraz  ścieżkę  rowerową  o  szerokości  około  11  m,  wykreśloną  kolorem  niebieskim.  Pozostałe

elementy przedsięwzięcia pozostały bez zmian. Dodatkowo ograniczenie prędkości do 50 km/h ma ograniczyć
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jej  funkcję  jako  części  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia.  Jednakże  z  Raportu  nie  wynika  jednoznacznie,

że zredukowany obecnie w zakresie parametrów drogowych projekt nie zostanie rozbudowany tak, aby stanowił

w przyszłości  element  Obwodnicy,  „w  pełni  dopasowany  do  jej  parametrów”.  Z  „analizy  dokumentów

graficznych” wynika, że konstrukcja pod jezdnię i ścieżkę rowerową jest jednorodna. Uzasadnione jest zatem -

zdaniem odwołujących się  Stowarzyszeń  -  stwierdzenie,  że  zmiana przeznaczenia  szerokiej  na 11 m ścieżki

rowerowej  na  jezdnię  o  szerokości  7  m,  chodnik  o  szerokości  2  m  i  ścieżkę  rowerową  o  szerokości  2  m

(w sumie 11 m szerokości) „może nastąpić przez zwykłe przemalowanie oznakowania poziomego”. 

Załącznikiem nr  12  do  odwołania  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  jest  opinia  dr.  inż.  arch.

Marka Natusiewicza pt. „Ocena Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. Budowa

Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu”  (więcej  o  tej  opinii  również  w dalszej  części  uzasadnienia).  Jeśli  chodzi

o omawianą  część  zarzutów  (poza  wspominaną  wyżej  szerokością  ścieżki  i  konstrukcją  drogi)  dr.  inż.

arch. Marek Natusiewicz zauważył, że w „naturalnym ciągu”, po „węźle z ul. Adama Mickiewicza”, znajdują się

„kolejne  węzły”  -  al.  Ignacego  Padarewskiego  z  ul.  Stanisława  Moniuszki  oraz  ul.  Stanisława  Moniuszki

z czteropasmową  al.  Jana  Kochanowskiego,  „za  pośrednictwem których  możliwy  będzie  również  tranzytowy

przejazd  na  Warszawę.  W  praktyce  oznacza  to  tymczasowe domknięcie  wschodniego  fragmentu  Obwodnicy

Śródmiejskiej wymienionymi  ulicami,  które  nigdy  do  tej  funkcji  nie  były  przygotowane,  gdyż  są  ulicami

osiedlowymi kameralnych dzielnic mieszkalnych:  Zalesie i  Zacisze”.  To „tymczasowe domknięcie obwodnicy”

będzie funkcjonować do czasu realizacji kolejnego odcinka drogi  - od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza,

poprzez al. Ignacego Padarewskiego do al.  Jana III  Sobieskiego. Autor omawianej opinii,  stwierdzając,  że „dla

wnikliwego obserwatora oczywistym jest, że na odcinku Wielkiej Wyspy domykana jest Obwodnica Śródmiejska

od wschodu”, uznaje za równie oczywisty „postulat opracowania raportu środowiskowego co najmniej dla całego

odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej - od ul. Krakowskiej do ul. Kowalskiej”.

Załącznikiem nr 14 do odwołania jest z kolei „Ekspertyza prawna w przedmiocie kompletności Raportu

o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu  z  2012 r.”,

sporządzona na przełomie października i listopada 2012 r. przez radcę prawnego Michała Behnke. Jak stwierdził

jej  autor,  „Analiza  ma  charakter  audytu  Raportu  oceny  oddziaływania  na  środowisko  i  nie  jest  połączona

z oględzinami terenu, badaniami lub pomiarami, których wyniki miałyby walor koreferatu do Raportu”. W dużej

części  „Ekspertyza”  zawiera  opis  regulacji  prawnych  i  opis  zawartości  Raportu,  w  tym  w  zakresie  opisu

analizowanych  wariantów  (na  str.  10).  Na  str.  20  zaczyna  się  rozdział  pt.  „Identyfikacja  niezgodności  lub

potencjalnych  niezgodności  Raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  (…)  z  ustawowymi

i dyrektywowymi wymaganiami stawianymi raportom”.  Podobnie jak w odwołaniu,  również w „Ekspertyzie”

wskazano,  że  z  Raportu  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  nie  wynika

jednoznacznie,  iż zredukowany obecnie w zakresie parametrów drogowych (m.in.  1x2) projekt Alei Wielkiej

Wyspy  „nie  zostanie  przekształcony  przez  kolejne  działania  inwestycyjne  w  przyszłości  w element  w pełni

funkcjonalnej  obwodnicy  śródmiejskiej  (…)”.  Zarzucono  również  brak  informacji,  czy  jezdnia  przepraw

mostowych  będzie  pozwalała  na  przebudowanie  ich  do  parametrów  2x2,  czy  przeprawy  te  zostaną

zaprojektowane jako 1x2 – bez możliwości poszerzenia. W kwietniu 2013 r. „Ekspertyza” została uzupełniona

„Suplementem”, uwzględniającym wersję zaktualizowaną Raportu z listopada 2012 r. Zauważono w niej zmianę

kategorii  ruchu  planowanej  drogi  z  KR5  do  kategorii  KR4,  „co  oznacza,  że  zmniejszeniu  uległa  kategoria

obciążenia  ruchem”.  Radca  prawny  Michał  Behnke  stwierdził:  „Na  tej  podstawie  można  by  rozważać  nieco

bardziej zdystansowaną ocenę i zapisy zawarte w Ekspertyzie, dotyczące niejasnego statusu planowanej drogi
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względem koncepcji i funkcji obwodnicy śródmiejskiej. Jednak ze względu na pozostałe parametry drogi, które

pozostały niezmienne, niejasność wskazana w Ekspertyzie pozostaje wciąż aktualna”. 

We  wspominanej  „Ekspertyzie”  radca  prawny  Michał  Behnke  sformułował  zarzut,  że  skoro

„Przy obecnym brzmieniu raportu” nie może – z powyższych przyczyn – „zostać zanegowana” teza,  iż „Aleja

Wielkiej  Wyspy  jest  etapem  dojścia  do  planowanego  od  lat  wykorzystania  tej  trasy  jako  części  obwodnicy

śródmiejskiej”, przedsięwzięcie „należałoby rozpatrywać w znacznie szerszym kontekście, włączając do zakresu

przedsięwzięcia inne odcinki  obwodnicy śródmiejskiej i  adekwatnie do wyniku tych działań screeningowych

należałoby podejść do kwalifikacji  przedsięwzięcia według przepisów o przedsięwzięciach mogących zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko (droga ekspresowa czy droga o czterech pasach ruchu i łącznej długości

ponad  10  km  posiada  odmienną  kwalifikację  prawną),  zakresu  raportu,  właściwości  organu  (RDOŚ  a  nie

Prezydent Miasta itp.”

Odwołujące się Stowarzyszenia (i ich eksperci) nie kwestionują więc faktu, że wskazane w zaskarżonej

decyzji (i w Raporcie) parametry planowanego przedsięwzięcia nie odpowiadają tym, jakie posiada Obwodnica

Śródmiejska  Wrocławia,  a  które  decydowałyby  o  jego  kwalifikacji  jako  przedsięwzięcia  mogącego  zawsze

znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  według  przepisu  §  2  ust.  1  pkt  32  rozporządzenia  kwalifikacyjnego.

Trudno zresztą byłoby taki pogląd uzasadnić, skoro do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać

na środowisko zalicza się w tym przepisie drogi „o nie mniej niż czterech pasach ruchu” i długości nie mniejszej

niż 10 km w jednym odcinku (nie trzeba, jak się wydaje, uzasadniać, że „w grę” nie wchodzi § 2 ust. 1 pkt 31

rozporządzenia). Odwołujące się twierdzą jednak, że kwalifikacja przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60

rozporządzenia jest  tylko  pozorna,  ponieważ  zostało  ono  zaprojektowane  w  sposób  umożliwiający  łatwą

rozbudowę do parametrów drogi  czteropasmowej,  co pozwoli  na „płynne przekształcenie w element w pełni

funkcjonalnej  Obwodnicy”.  Pokłosiem  takiego  stanowiska  jest  konsekwentnie  prezentowane  również

w odniesieniu  do  pozostałych  podnoszonych  przez  odwołujące  się  zarzutów  (omawianych  w  odrębnych

częściach  niniejszego  uzasadnienia)  przekonanie,  że  ocena  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  we

wszystkich  aspektach  winna  być  dokonywana  niejako  „globalnie”,  tak,  jakby  nie  było  ono  dwupasmową,

niespełna 4 km drogą o charakterze międzydzielnicowym, lecz częścią Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia.  

Stanowisko to, zdaniem Kolegium, nie znajduje żadnego prawnego i faktycznego uzasadnienia. 

W kontekście zaprezentowanego sposobu prowadzenia argumentacji w tym zakresie przez odwołujące

się Stowarzyszenia Kolegium zdecydowało się sięgnąć do – wskazywanego przez nie jako dowód i dostępnego

również  na  stronie  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  (www.akcjaparkszczytnicki.pl;  jest  to  także

załącznik  nr  6  do  odwołania  –  na  płycie  cd)  -  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia

funkcjonującego w postępowaniu administracyjnym (bo na takim etapie jego „egzystencja” się zakończyła) pod

nazwą „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu” oraz porównać parametry tej inwestycji  i opisanego na

wstępie przedsięwzięcia, nazywanego „Aleją Wielkiej Wyspy”:

„Budowa  Mostu  Wschodniego  we

Wrocławiu” – zgodnie ze sporządzonym dla

tego przedsięwzięcia  raportem

Aleja  Wielkiej  Wyspy  –  zgodnie  z  decyzją

Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2013 r.

klasa ulicy Z 

2 x 2 - trasa główna

klasa ulicy Z 

1 x 2 – projektowana trasa zbiorcza
prędkość  projektowa/miarodajna (odcinek od

ul.  Krakowskiej  do  ul.  Karola

prędkość projektowana 50 km/h
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Olszewskiego/ul. Edwarda Wróblewskiego)  -

60  km/h/  80  km/h;  prędkość  projektowa  /

miarodajna  (odcinek  od  ul.  Karola

Olszewskiego/ul.  Edwarda Wróblewskiego do

ul. Adama Mickiewicza) - 60 km/h / 70 km/h 

szerokość pasów ruchu ( trasa główna) - 3,5 m;

szerokość  pasa  rozdziału:  2,5  –  8,7  m

(szerokość podstawowa 5,0 m);

szerokość pasów ruchu ( trasa zbiorcza) - 3,5 m

szerokość chodników: 1,5 m - 2,5 m szerokość chodników: 1,5-2,5 m

szerokość  ścieżek  rowerowych

dwukierunkowych: 2,0 m – 3,0 m;

szerokość ścieżek rowerowych: 2,0-3,0m

kategoria  ruchu  KR-5  Trasy  Głównej  i

ul. Adama Mickiewicza

kategoria  ruchu  KR-4  projektowana  trasa  i  ul.  Adama

Mickiewicza

-  na  całym  odcinku  projektowanej  trasy  -  zakaz  ruchu

ciężkiego (poza komunikacją zbiorową) 

-  na  odcinku  ul.  Karola  Olszewskiego  oraz  ul.  Edwarda

Dembowskiego  zakaz  ruchu  ciężkiego  (poza  komunikacją

zbiorczą)  

         

Zaskarżoną  decyzją  z  dnia  31  lipca  2013  r.  określono  więc  środowiskowe  uwarunkowania  dla

przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi  składającej  się z  dwóch pasów ruchu (bez pasa rozdziału),

każdy o  szerokości  3,5 m. Przedsięwzięcie określane nazwą „Budowa Mostu Wschodniego” miało polegać na

budowie  czterech pasów ruchu po 3,5 m,  z pasem rozdziału  o  szerokości od  2,5 – 8,7 m (podstawowej

5,0 m). Podkreślić trzeba, że w obu przypadkach ścieżki rowerowe i chodniki mają takie same parametry.

Kolegium pragnie w tym miejscu zwrócić uwagę, że warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).  To w tym rozporządzeniu podana jest szerokość pasa ruchu na drodze klasy Z,

wynosząca na terenie zabudowy 3,5 m (§ 15 ust. 1), a także minimalna szerokość chodnika (§ 44) i minimalna

szerokość ścieżki rowerowej (§ 47;  wskazane rozporządzenie przewiduje również m.in. możliwość stosowania

dodatkowych pasów  dla pojazdów skręcających w lewo lub prawo na skrzyżowaniu, podając długość odcinka

zmiany pasa ruchu i długość odcinka zwalniania, § 66 ust. 2 i 3, § 67 § 2). Argument zawarty w „Ekspertyzie”

radcy prawnego Michała Behnke, że planowana droga będzie mogła pełnić funkcję Obwodnicy Śródmiejskiej

Wrocławia, „gdyż planowana szerokość pasa ruchu wynosząca 3,5 m pozwala na przejazd tzw. tirów, które mają

szerokość do 2,5 m” oraz że raport powinien taką ewentualność przewidywać i do niej się odnosić, jest więc

budowany w oderwaniu od  § 15 ust.  1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg,  które taką

właśnie szerokość pasa ruchu przewiduje dla drogi klasy Z.
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 Wbrew  sugestiom  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  decyzja  z  dnia  31  lipca  2013  r.  nie  ustala

środowiskowych  uwarunkowań  dla  przedsięwzięcia,  w  ramach  którego  przewiduje  się  budowę  ścieżki

rowerowej  o  szerokości  około  11  m,  „wykreślonej  kolorem  niebieskim”.  Odwołujące  się  wskazują,  że  taką

„szerokość  uzyskano  z  analizy  porównawczej  mapy  -  z  powodu  braku  skali  lub  podziałki  na  zał.  Nr  6”.

Tymczasem  to  treść  decyzji  środowiskowej  i  treść  stanowiącej  jej  załącznik  charakterystyki

przedsięwzięcia,  nie  zaś  analiza  map  stanowiących  element  Raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na

środowisko, przesądza  o  parametrach  przedsięwzięcia,  którego  dotyczy.  Zaskarżoną  decyzją,

jak wspomniano, ustalono zaś środowiskowe uwarunkowania dla budowy drogi  składającej się z dwóch pasów

ruchu, każdy o  szerokości 3,5 m (trasa główna) oraz chodników o szerokości 1,5-2,5 m i ścieżek rowerowych

o szerokości  2-3  m.  Jakiekolwiek  „analizy  porównawcze”  dokonywane  przez  odwołujące  się Stowarzyszenia

nie zmienią tego faktu.  

Jeśli  chodzi  o  podnoszony  przez  odwołujące  się  Stowarzyszenia  (i  ich  ekspertów)  brak  zmian

w parametrach przepraw mostowych, Kolegium postanowiło przytoczyć fragment wspominanej już odpowiedzi

Gminy Wrocław na zarzuty  odwołania  (z  racji  obszerności,  w pozostałych  częściach uzasadnienia  niniejszej

decyzji Kolegium skupiło się przede wszystkim na treści pism odwołujących się Stowarzyszeń, jednak nie można

zapominać,  że  równie  aktywnie  w postępowaniu  odwoławczym  działała  Gmina  Wrocław).  W piśmie z  dnia

14 października 2013 r. Gmina Wrocław stwierdziła, że „przedsięwzięcie w planowanym rzeczywiście kształcie

nie pasuje do stawianych tez o lawinowo wzrastającym ruchu i co za tym idzie, rzekomo wielokrotnie większym

natężeniu emisji  hałasu i szkodliwych substancji.  Bez fikcyjnego obrazu drogi,  która rzekomo ma pełnić rolę

obwodnicy  nie  można  też  obronić  tezy,  że  lepsza  byłaby  obwodnica  omijająca  obszar,  który  ma  zostać

skomunikowany”. Wskazała również, że „Apogeum złej woli staje się widoczne poprzez argument Skarżących,

że Inwestor nie zmienił w stosunku do poprzedniego projektu parametrów technicznych planowanej przeprawy

mostowej,  co ma dowodzić,  że  będzie  chciał  zmieścić na tym moście dwie jezdnie.  Tymczasem podstawowa

zmiana w stosunku do poprzedniego projektu to rezygnacja z dwóch równoległych mostów na rzecz jednego.

Można przez pomyłkę odnieść się do nieodpowiedniej dokumentacji, ale na etapie konsultacji społecznych organ

odpowiadał wprost na pytanie o parametry mostu i, jak widać, Skarżącym wcale nie uświadomiło to, że tkwią w

błędzie.  Skarżący  zapoznawali  się z  całością dokumentacji  dotyczącej  postępowania,  więc z  pewnością znają

pytanie i udzieloną na nie odpowiedź”.

Istotnie przedsięwzięcie funkcjonujące w postępowaniu administracyjnym pod nazwą „Budowa Mostu

Wschodniego  we  Wrocławiu”  uwzględniało  podwójną  przeprawę,  tj.  2  równoległe  mosty  dla  każdej  jezdni

osobno.  Przedsięwzięcie  pod nazwą  Aleja  Wielkiej  Wyspy zakłada  budowę  jednego mostu nad rzeką  Oławą

i mostu wraz z estakadą nad rzeką Odrą (przechodzącego w wiadukt nad ul. Międzyrzecką, pkt I decyzji z dnia

31 lipca  2013  r.). Podkreślenia  w  tym  miejscu  wymaga,  że  dopiero  na  etapie  budowlanym  (nie  -

środowiskowym)  poprzedzającym  realizację  przedsięwzięcia  określa  się  szczegółowe  parametry  obiektu

inżynierskiego, w tym e  lementy przekroju poprzecznego na obiekcie mostowym (§ 89 rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

Zgodzić  się  trzeba  również  z  Gminą  Wrocław,  że  analizując  Raport,  w  szczególności  „dokumenty

graficzne”,  odwołujące się nie są w stanie określić konstrukcji  ścieżki  rowerowej czy jezdni.  Do ostatecznego

określenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych służą przekroje drogowe poszczególnych elementów drogi

czy  jej  części,  które  zostaną  opracowane  dopiero  na  etapie  projektu  budowlanego.  Również decyzja
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środowiskowa  nie  jest  miejscem,  w  którym  określa  się  dokładne  parametry  konstrukcyjne  planowanej  do

realizacji drogi (jezdni, chodnika, czy ścieżki rowerowej). Kwestia ta będzie ostatecznie ustalana na kolejnym

(tzw.  budowlanym) etapie poprzedzającym realizację planowanego przedsięwzięcia,  z uwzględnieniem zasad

wskazanych w powoływanym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie,  które  zawiera  przepisy  techniczno-budowlane,  wydane  na  podstawie

art. 7 ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1409  ze  zm.).

W postępowaniu środowiskowym przepisy te nie są (jeszcze) stosowane. Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 ustawy

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

publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 687 ze zm.), to wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej (nie - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej) zawiera bowiem w szczególności cztery egzemplarze

projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu. Z kolei zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  z  2012  poz.462  ze  zm.),  dopiero  p  rojekt  architektoniczno-

budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane

schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz

podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji  nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki

ewentualnych  badań  doświadczalnych,  rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów

konstrukcji  obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych

i zewnętrznych  przegród  budowlanych;  w  przypadku  projektowania  rozbudowy  lub  nadbudowy,  w  razie

potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu. Stosownie do § 12 ust.  1 pkt 2 tego rozporządzenia,  część rysunkowa, o której

mowa w § 11 ust.  1 powinna przedstawiać dla obiektu liniowego -  przekroje normalne i podłużne (profile),

przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia układu

funkcjonalno-przestrzennego  obiektu  budowlanego,  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  obiektu

budowlanego i  jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,  położenia sytuacyjno-

wysokościowego  i  skrajnych  parametrów  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  związanych  lub  mających

wpływ  na  konstrukcję  obiektu  budowlanego,  funkcjonowanie  instalacji  i  urządzeń  oraz  bezpieczeństwo  ich

użytkowania. Zgodnie z § 12 ust. 2 część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne

i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego i - stosownie do § 13 ust. 1

- sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności

oznaczeń graficznych na rysunkach, przy czym w stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać

skale  rysunków  dostosowane  do  długości  obiektu  i  umożliwiające  odwzorowanie  obiektu  z  dokładnością

zapewniającą czytelność projektu budowlanego (§ 13 ust. 2).

 W decyzji środowiskowej trzeba jednak wskazać wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne

do  uwzględnienia  na  tym  kolejnym  (budowlanym)  etapie  decyzyjnym  [art.  82  ust.  1  pkt  1  lit.  c)  ustawy

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

o ocenach oddziaływania na środowisko]. Dlatego, jeśli chodzi o planowane przedsięwzięcie i konstrukcję jezdni,

w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. zawarto wymogi:
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-  zastosowania  na  całej  długości  drogi  nawierzchni  ścieralnej  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej

SMA modyfikowanej gumą (np. SMA 0/8G), o obniżonej emisyjności hałasu (pkt III.13);

- zastosowania mat wibroizolacyjnych ograniczających emisję drgań z drogi,  które powinny stanowić

część konstrukcji jezdni w kilometrażu 2+120 - 2+460 (pkt III.15);

-  opracowania  projektu  konstrukcji  jezdni  w  oparciu  o  konsultacje  ze  specjalistami  z  zakresu

oddziaływań  dynamicznych,  przy  czym  wynikiem  tej  współpracy  winna  być  ocena  konstrukcji  w  postaci

ekspertyzy (pkt III.18). 

 Poza tym decyzja środowiskowa nie zawiera – bo zawierać nie może – żadnych szczegółowych danych

odnośnie do konstrukcji drogi. Jakiekolwiek analizy „dokumentów graficznych” odwołujących się faktu tego nie

zmienią. 

 Ze względu na specyfikę tej części omawianych zarzutów, jeszcze raz Kolegium sięgnie po wyjaśnienia

Gminy  Wrocław,  zawarte  w  piśmie  z  dnia  14  października  2013  r.  Bazą  argumentacji  podnoszonej

w omawianym zakresie  przez odwołujące się  Stowarzyszenia,  która – jak wspominano –  stanowi  podwaliny

kolejnych zarzutów, jest bowiem uznanie, że decyzja środowiskowa dla opisanego na wstępie przedsięwzięcia

tak  naprawdę  ma  legalizować  budowę  w  tym  miejscu  dalszego  ciągu  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia.

Stąd bierze się niewątpliwie fakt poszukiwania podobieństw do planowanej kilka lat temu przez Gminę Wrocław

inwestycji pod nazwą „Budowa Mostu Wschodniego”, co do której również Kolegium miało wątpliwości, czy nie

jest  formą  „etapowania”  budowy  obwodnicy  Wrocławia  (powołana  w  odwołaniu  decyzja  Kolegium  z  dnia

30 czerwca 2011 r., SKO 4136/7/11). 

We wspominanym piśmie Gmina Wrocław wskazała, że z uwagi na zmiany w sytuacji komunikacyjnej

miasta  Wrocławia,  związane  z  oddaniem  we  wrześniu  2011  r.  do  użytkowania  Autostradowej  Obwodnicy

Wrocławia oraz zgłoszone przez organizacje społeczne „Akcja  Park Szczytnicki”  i  „Przyjazna Wyspa” obawy,

iż inwestycja pod nazwą „Budowa Mostu Wschodniego” zaburzy zabytkowy charakter Wielkiej Wyspy, „Gmina

Wrocław wyszła naprzeciw formułowanym w toku postępowania postulatom i oczekiwaniom i zmieniła zakres

planowanego przedsięwzięcia. Na Wielkiej Wyspie mieszka ponad 30 000 mieszkańców, którzy dysponują liczbą

ok.  15  000  samochodów  osobowych.  Z  racji  wielofunkcyjności  Wielkiej  Wyspy  oraz  jej  ponadlokalnego

znaczenia,  mimo obsługi  obszaru transportem zbiorowym,  bardzo  często  mamy do  czynienia  ze  zjawiskami

zatorów komunikacyjnych. Dotyczą one przede wszystkim ul. Wróblewskiego i ul.  Mickiewicza usytuowanych

w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Stulecia oraz Parku Szczytnickiego. W tej sytuacji powiązanie Wielkiej Wyspy

nowym  mostem  i  zapewnienie  alternatywnego  dojazdu  z  kierunku  południa  miasta,  z  ominięciem  placu

Grunwaldzkiego  i  mostu  Zwierzynieckiego,  jest  absolutnie  niezbędne.  Obecnie  ruch  tranzytowy  w  obszarze

aglomeracji  wrocławskiej  realizowany  jest  za  pośrednictwem  AOW  (Autostradowa  Obwodnica  Wrocławia),

autostrady A4 oraz będącej w budowie, a częściowo już zrealizowanej i oddanej do użytkowania Wschodniej

Obwodnicy Wrocławia (droga Bielany-Łany-Długołęka)”. 

Na marginesie wyjaśnić trzeba,  że w decyzji  z  dnia 30 czerwca 2011 r.  (dotyczącej  „Budowy Mostu

Wschodniego”), na którą powołują się Stowarzyszenia, Kolegium stwierdziło: „W istocie chodzi o to, by w sposób

niebudzący wątpliwości wyjaśnić i ustalić, czy planowany odcinek drogi publicznej z czterema pasami ruchu,

o długości  3,8  km  (stanowiący  przedmiot  niniejszego  przedsięwzięcia)  stanowi  kontynuację  Obwodnicy

Śródmiejskiej Wrocławia i powinien być traktowany jako przedsięwzięcie realizowane na terenie (w ramach)

tego  obiektu,  czy  też  należy  traktować  to  przedsięwzięcie  jako  budowę  całkowicie  nowej  drogi,  ujmowanej

rozłącznie (osobno) w stosunku do istniejącej już sieci drogowej, co w szczególności miałoby skutkować brakiem
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podstaw do stosowania przepisów § 2 ust. 2 jak i  § 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r.” (co istotne -

już nieobowiązującego). Trzeba w tym kontekście podkreślić, co eksponowano w omawianej decyzji Kolegium,

że  w  postępowaniu  dotyczącym  „Budowy  Mostu  Wschodniego”  w  pierwotnej  Karcie  przedsięwzięcia  drogę

nazywano  wprost  „obwodnicą/Obwodnicą  Śródmiejską”.  Późniejsza  zmiana  nazwy  przedsięwzięcia,

w szczególności z uwagi na zachowanie jego „obwodnicowych” parametrów - cztery pasy ruchu, spowodowała

wątpliwości Kolegium co do rzeczywistego charakteru przedsięwzięcia. 

Odwoływanie  się  w  niniejszym  postępowaniu  do  zaleceń  zawartych  w  decyzji  Kolegium  z  dnia

30 czerwca  2011  r.,  sformułowanych  w  zupełnie  odmiennym  kontekście  i  w  innym  stanie  prawnym,  jest

całkowicie  nieuprawnione.  Przedstawiane  tym  zakresie  wnioski  dowodowe  przez  odwołujące  się

Stowarzyszenia nie mają związku z rozpatrywaną obecnie przez Kolegium sprawą. Również tak eksponowany

zarówno  przez  odwołujące  się  Stowarzyszenia,  jak  i  ich  ekspertów  fakt,  że  w  „Studium  uwarunkowań

i kierunków  zagospodarowania  Wrocławia",  przyjętym  uchwałą  Nr  LIV/3249/06  Rady  Miejskiej  Wrocławia

z dnia 6 lipca 2006 r., zmienioną uchwałą z dnia 20 maja 2010 r., zachowuje się „rezerwę perspektywiczną” dla

ulicy  łączącej  Aleję  Wielkiej  Wyspy  z  Osią  Karłowicką  w  rejonie  Kowal  wraz  z  mostami  na  kanałach

Powodziowym i Żeglugowym, nie ma w rozpatrywanej sprawie żadnego znaczenia.  Przy sporządzaniu raportu

o     oddziaływaniu  na  środowisko  bierze  się  bowiem  pod  uwagę  stan  faktyczny  istniejący  w  dacie  jego

sporządzenia.  Z  tego  względu  organy  administracji  rozstrzygając  sprawę  w  przedmiocie  środowiskowych

uwarunkowań  dla  realizacji  przedsięwzięcia  nie  mogą brać pod uwagę  faktów,  które  ewentualnie  zaistnieją

w przyszłości, nawet, jeżeli możliwość zmiany tego stanu wynika z zapisów studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania  gminy,  czy  nawet  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (por.  wyrok

WSA w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r., II SA/Ol 439/12, LEX nr 1235180). 

 Dodać trzeba, że jeśli  po wybudowaniu dwupasmowej Alei Wielkiej Wyspy, o natężeniu ruchu KR4,

dopuszczalnej prędkości 50 km/h i objętej zakazem ruchu pojazdów ciężkich, władze Wrocławia postanowiłyby

jednak  -  od  czego  się  (jak  wspominano)  „odżegnują”  -  wybudować  drogę  łączącą  Aleję  Wielkiej  Wyspy

(czy ul. Adama  Mickiewicza  lub  al.  Ignacego  Padarewskiego)  z  Obwodnicą  Śródmiejską  Wrocławia,

wykorzystując wspominaną rezerwę perspektywistyczną, nie mogłyby ograniczyć się wyłącznie – jak uważają

odwołujące się Stowarzyszenia  – do „przemalowania  pasów” na Alei  Wielkiej  Wyspy i  „zrobienia”  ze ścieżki

rowerowej jezdni (i to nie tylko dlatego, że zgodnie z decyzją z dnia 31 lipca 2013 r. ścieżka rowerowa nie ma

11 m,  jak  to  wyliczyły).  Jeśli  władze  Wrocławia  chciałyby  –  w  związku  z  zabudowaniem  rezerwy

perspektywistycznej - zwiększyć parametry Alei Wielkiej Wyspy (wskazane w decyzji środowiskowej i później -

w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającym projekt budowlany) musiałyby uzyskać nową

decyzję środowiskową (por. chociażby § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia kwalifikacyjnego).  Podobnie realizacja

drogi  łączącej  Aleję  Wielkiej  Wyspy  z  obwodnicą  Wrocławia  –  na  obszarze  rezerwy  perspektywistycznej  -

poprzedzona  musiałaby  zostać  odrębną  decyzją  środowiskową.  Obecnie  zaskarżona  decyzja  dotyczy  jednak

zupełnie  innego  przedsięwzięcia  i  wyinterpretowywanie  z  niej  „ukrytych  zamiarów  inwestycyjnych  Gminy

Wrocław”, czy próba stworzenia z postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

postępowania  dotyczącego  przedsięwzięcia  o  zupełnie  innych  parametrach  technicznych,  są  pozbawione

podstaw prawnych i faktycznych.  

 W obecnie prowadzonym postępowaniu nie budzi wątpliwości Kolegium, że planowana dwupasmowa

droga, o natężeniu ruchu KR4, dopuszczalnej prędkości 50 km/h, objęta zakazem ruchu pojazdów ciężkich, nie

może być traktowana jako kontynuacja Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia tylko dlatego, że swój początek ma
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mieć na istniejącym węźle ul. Krakowskiej i al. Armii Krajowej. Jest oczywiste, że skoro droga ma komunikować

Wielką Wyspę z południem Wrocławia, nie mogła kończyć się „w polu”. Nie mogła również prowadzić dokładnie

na południe, bo tam zaczynają się obszary Natura 2000 (o czym szerzej w dalszej części uzasadnienia). Również

sam  fakt  poprowadzenia  drogi  w  sposób  przewidywany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  nie  sprawia,  że  planowana  obecnie  droga  powinna  być  traktowana  jako  część

„perspektywistycznej” obwodnicy.

Z uwagi na fakt, że – jak wspomniano – uznawanie przez odwołujące się Stowarzyszenia Alei Wielkiej

Wyspy (docelowo) za część Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia stanowi fundament pozostałych podnoszonych

w postępowaniu środowiskowym (tak w pierwszej, jak i w drugiej instancji) zarzutów, trzeba w tym miejscu

zauważyć,  iż  -  we  wspominanym  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  Wrocławia"  -

wskazano:  „Planowany szkielet funkcjonowania układu ulicznego tworzy układ tras promienistych i obwodnic.

Obwodnice  przebiegaj  ą    po trzech  liniach  zakre  ś  lonych w ró  ż  nych  odległo  ś  ciach  od obszaru    ś  ródmiejskiego.

W największej  odległości  przez  część  zachodnią  i  północną  miasta  przebiega  Autostradowa  Obwodnica

Wrocławia zwana w  Studium  w skrócie  AOW.  Jej  zadaniem jest  przenoszenie  ruchu tranzytowego pomiędzy

autostradą  A4 i drogami w kierunku Pragi i Wałbrzycha a drogami w kierunku Warszawy, Poznania i Zielonej

Góry,  przechwytywanie  ruchów  zaczynających  się  i  kończących  się  we  Wrocławiu,  a  także  aktywizacja

gospodarcza w rejonie jej węzłów: „Lotnisko” - z  Trasą  Muchoborską  i  Lotniskową,  „Kosmonautów” - z  Trasą

Średzką,  „Widawa”  -  z  Trasą  Pomorską  oraz  „Pawłowice”  -  z  Łącznikiem  Pawłowickim  i  „Rędzin”  –  z  Trasą

Obornicką. Do pełnego obwodu dopełnia j  ą   ni  ż  szej klasy trasa Bielany-Łany-Długoł  ę  ka-Wisznia Mała, biegnąca w

znacznej  części poza granicami Wrocławia.  Ma ona przenosić  ruch tranzytowy,  wiązać  ze sobą  miejscowości

powiatu ziemskiego wrocławskiego oraz aktywizować  obszar wzdłuż  niej. W mniejszej odległości od centrum

przebiega  Obwodnica  Śródmiejska,  której zadaniem jest powiązanie ze sobą  poszczególnych zespołów

dzielnicowych bez konieczności przejazdu przez centrum. Biegnie ona od ul. Krakowskiej alejami Armii

Krajowej, Wiśniową, gen. Józefa Hallera, ulicami Klecińską, Na Ostatnim Groszu, przez Most Milenijny

i dalej  nową  trasą  w  rejonie  Poświętnego,  Polanowic  i  Sołtysowic  do  ul.  Bolesława  Krzywoustego .

W najmniejszej  odległości  od  centrum  planuje  si  ę    Ś  ródmiejsk  ą    Tras  ę    Południow  ą prowadzoną  od

pl. Strzegomskiego między innymi ulicami: Szpitalną, Zaporoską, Szczęśliwą  i Dyrekcyjną  oraz gen. Kazimierza

Pułaskiego. Od wschodu obwód kontynuuje ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, a od zachodu może kontynuować

ul. Poznańska  i  jej  planowane  przedłużenie  przez  obszar  Portu  Miejskiego  do  Wybrzeża  Conrada

Korzeniowskiego.  Rol  ą    wymienionych  ulic  obwodowych  jest  rozprowadzanie  ruchu  wewn  ą  trz

obszaru     śródmiejskiego.  Szlaki  promieniste  stanowią:  Trasa  Pomorska  (w  kierunku  Poznania),  Trasa

Obornicka  (w kierunku Obornik  Śląskich),  Łącznik Warszawski  (ul.  kard.  Stefana Wyszyńskiego i  al.  Marcina

Kromera) i Łącznik Szczytnicki (pl. Grunwaldzki, aleje Jana Kochanowskiego i Aleksandra Brücknera wraz z aleją

Poprzeczną)  schodzące  się  w  Trasę  Warszawską  (ul.  Bolesława  Krzywoustego  i  al.  Jana  III  Sobieskiego,

w kierunku  Warszawy)  z  dołączającą  się  do  niej  Trasą  Olimpijską,  następnie  na  lewym  brzegu  Odry  Trasa

Krakowska,  Trasa  Krajkowska,  prowadząca  do  węzła  autostrady  A4  w  Krajkowie  -„Wrocław  Wschód”,  dwa

alternatywne ciągi ulic: Ślężna-Wyścigowa i Trasa Karkonoska - ul. Powstańców Śląskich i al. Karkonoska, Trasa

Czeska będąca przedłużeniem ul. Grabiszyńskiej jako nowy przebieg drogi wylotowej na kierunek Wałbrzycha,

przechodzącej  przez węzeł  AOW  „Cesarzowice” i  tymczasowy węzeł autostrady A4 „Pietrzykowice”,  wreszcie

wiązka pięciu w pewnym przybliżeniu równoległych  ciągów skierowanych na zachód,  na które składają  się:

Trasa  Muchoborska  ze  stanowiącą  jej  kontynuację  Trasą  Lotniskową  w  przedłużeniu  biegnąca  do  wylotu
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w kierunku  Samotworu,  Łącznik  Żernicki,  który  stanowi  ul.  Żernicka  ze  zmienionym  przebiegiem,  Łącznik

Gądowski  czyli ul. Bystrzycka przedłużona do ul. Królewieckiej,  Trasa  Średzka  złożona z ciągu ulic: Legnickiej,

Lotniczej,  Kosmonautów  i  Średzkiej  oraz  Trasa  Mieszczańska  składająca  się  z  ulic:  Henryka  Sienkiewicza,

Bolesława Drobnera, Stanisława Dubois, Romana Dmowskiego, Długiej, Popowickiej, Pilczyckiej i Królewieckiej.

Na  ten  układ  promieni  i  obwodnic  nakładają  się  trasy  styczne  równoległe  do  przebiegu  pasm.  Wzdłuż

Północnego Pasma Aktywności Gospodarczej i Północnego Pasma Mieszkalnego planowana jest Trasa Swojczycka

oraz  Oś Karłowicka  w  znacznej  części  złożona  z  istniejących  ulic:  Obornickiej,  Broniewskiego,  alei  Jana

Kasprowicza  i Tadeusza  Boy-Żeleńskiego,  ulic  Toruńskiej  i  Kwidzyńskiej.  Południowo-Zachodnie  Pasmo

Aktywności  Gospodarczej  obsługiwać  ma planowana wzdłuż  niego  Oś  Inkubacji  i  odcinkowo wspomagająca ją

Trasa Przemysłowa. Między AOW a Leśnicą planuje się dwa ciągi poprzeczne do kierunku arterii promienistych –

Aleję  Stabłowicką  prowadzącą  od portu lotniczego do Pracz Odrzańskich i  Trasę  Targową,  które wraz z nimi

formują  lokalnie  typ  sieci,  zbliżony  do  szachownicowego.  W  obsłudze  centralnej  części  miasta  istotną  rolę

odgrywać  będą  ulice:  Nowy  Świat,  Kazimierza  Wielkiego,  Oławska,  Hugona  Kołłątaja,  ks.  Piotra  Skargi,

Krupnicza,  Sądowa,  marsz.  Józefa  Piłsudskiego,  Tadeusza  Kościuszki,  Swobodna  i  Sucha.  Część  problemów

komunikacyjnych  centrum miasta  może rozwiązać  budowa  tuneli  pod jego  obszarem.  W tunelach  mogą  się

znaleźć  trasy prowadzące ruch tranzytowy,  a także ruch do największych parkingów.  Przejęcie funkcji  trasy

biegnącej ulicami: Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego i Oławską przez trasy podziemne pozwoliłoby na „zszycie”

na powrót przerwanej przez nią tkanki staromiejskiej, w tym ulic wiążących rejon Rynku z rejonem pl. Wolności.

Uwolniony by został ponadto teren pod nową  zabudowę. Dopuszcza się  więc budowę  tuneli w mieście poza

wyznaczonymi  korytarzami  dla  poszczególnych  ulic.  Część  opisanego  systemu  ulicznego  należeć  będzie  do

układu dróg ponadlokalnych. AOW ma biegnąć od południa z kierunku Kłodzka i na północny wschód od węzła

„Pawłowice” ma być  przedłużona jako droga ekspresowa S8 w kierunku Warszawy.  Do czasu budowy drogi

ekspresowej  AOW będzie  powiązana  Łącznikiem  Długołęka  z  drogą  krajową  nr  8  w  obecnym  jej  przebiegu

w rejonie Mirkowa. Od węzła AOW „Widawa” Trasę Pomorską planuje się jako drogę ekspresową S5 w kierunku

Poznania.  Dąży się  do przeniesienia drogi  krajowej nr 94 Bytom-Opole-Legnica na część  trasy Bielany-Łany-

Długołęka i na  Oś Inkubacji. Planuje się  trzy wyloty z miasta na autostradę A4: istniejący Trasą Karkonoską do

węzła „Bielany”,  Trasą  Krajkowską  - stanowiącą  jednocześnie wylot w kierunku na Strzelin ulicami: Bardzką

i Buforową - do węzła „Krajków” („Wrocław Wschód”) oraz Trasą Czeską przez węzeł „Cesarzowice” z AOW do

tymczasowego  węzła  „Pietrzykowice”.  Wylot  w  kierunku  Wałbrzycha  planuje  się  bądź  taki,  jak  w  stanie

istniejącym przez Trasę Karkonoską, bądź przez Trasę Czeską. Poza drogami krajowymi wrocławski układ uliczny

powiązany  będzie  z wojewódzkim  przez  drogę  Bielany-Łany-Długołęka  oraz  przez  Trasę  Swojczycką,  która

będzie  wylotem  w kierunku  Jelcza-Laskowic,  Trasę  Obornicką  w  kierunku  Obornik  Śląskich.  Drogi  te  wraz

z krajowymi będą wiązać miasto z jego obszarem metropolitalnym. Dodatkowo istotne funkcje w tym zakresie

pełnić będą ulice: gen. Stefana Grota-Roweckiego, Żwirki i Wigury, Trasa Lotniskowa wraz z ulicą Samotworską,

ulice: Dolnobrzeska, Wilkszyńska, Henryka Michała Kamieńskiego i Kiełczowska. W przedstawionym systemie

ulicznym  planuje si  ę    trzy nowe przeprawy przez główne koryta Odry, przez  AOW,  Alej  ę    Wielkiej Wyspy,

Łącznik Portowy oraz przeprawy do ewentualnej rozbudowy, w tym: most Trzebnicki, Swojczycki i Szczytnicki

oraz  tworzy si  ę    rezerw  ę    perspektywiczn  ą    dla takiej przeprawy   na przedłu  ż  eniu al. Ignacego Paderewskiego.

AOW  powinna  stanowić  trasę  awaryjną,  łączącą  oba  brzegi  doliny  Odry,  która  nie  zostanie  przerwana

w przypadku  powodzi.  Przyjmuje  się  zasadę  planowania  i  budowy  ulic  służących  aktywizacji  gospodarczej

terenów, a także udostępnianiu terenów pod zabudowę mieszkaniową. Dąży się  do tego, aby przebudowa ulic
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i węzłów ulicznych była prowadzona w sposób podwyższający poziom ładu przestrzennego w otaczających je

obszarach” (podkr. Kolegium).

W świetle przedstawionej polityki transportowej Wrocławia (której Kolegium w tym zakresie celowo

nie  „skracało”)  fakt  stworzenia  w  Studium  „rezerwy  perspektywicznej"  dla  przeprawy  przez  Odrę  na

przedłużeniu al. Ignacego Paderewskiego nie oznacza - jak uważają odwołujący się -  że Aleja Wielkiej Wyspy

miałaby stać się częścią układu obwodowego Wrocławia. 

Odwołujące się Stowarzyszenia powołują się również – w omawianym kontekście - na art. 3 ust. 1 pkt 13

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

oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  w  którym  wskazano,  że  „przedsięwzięcia  powiązane

technologicznie  kwalifikuje  się  jako  jedno  przedsięwzięcie,  także  jeżeli  są  one  realizowane  przez  różne

podmioty”. Uważają, że „Prezydent Miasta Wrocławia nie wypowiedział się na temat ewentualnego powiązania

technologicznego pomiędzy planowanym przedsięwzięciem a OŚW, poprzestając jedynie na odniesieniu się do

wskazanych w raporcie OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia celów inwestycji i projektowanych parametrów

drogi  i  nie  dokonując  w tym zakresie  dalszych  analiz”.  Gdyby organ  pierwszej  instancji  uznał,  że  pomiędzy

oboma przedsięwzięciami, tj. pomiędzy planowaną Aleją Wielkiej Wyspy a Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia

zachodzi związek technologiczny, to takie ustalenie miałoby –w opinii odwołujących się Stowarzyszeń - istotny

wpływ nie tylko na zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale także na właściwość organu. Zarzut

salami slicing w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia stawia również autor wspominanej „Ekspertyzy”,

radca prawny Michał Behnke.

 W tym miejscu należy wyjaśnić,  że przepisy  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) nie definiują pojęcia

„powiązania technologicznego”. Nie zostało ono również zdefiniowane w języku prawniczym i specjalistycznym.

Zatem,  zgodnie  z  językową  wykładnią  prawa,  podczas  interpretacji  normy  prawnej  należy  temu  pojęciu

zasadniczo przypisywać takie znaczenie,  jakie ma w języku potocznym. Słowo „powiązanie” oznacza związek

czegoś z czymś lub kogoś z kimś, wzajemną zależność przyczyn i skutków (www.sjp.pwn.pl). Natomiast słowo

„technologiczne”  pochodzi  od  rzeczownika  „technologia”,  który  oznacza  metodę  prowadzenia  procesu

produkcyjnego  lub  przetwórczego  (www.sjp.pwn.pl).  Zatem  „powiązanie  technologiczne”  należałoby

zdefiniować jako związek lub wzajemną zależność pomiędzy procesami produkcyjnymi lub przetwórczymi w co

najmniej  dwóch  instalacjach  bądź  obiektach  lub  urządzeniach  niebędących  instalacjami,  przy  czym  proces

prowadzony w jednej instalacji wywiera skutek w procesie prowadzonym w drugiej. 

Przy  obecnie  zaakceptowanych  od  strony  środowiskowej  (zaskarżoną  decyzją)  parametrach

Alei Wielkiej  Wyspy  nie  ma  żadnej  możliwości  włączenia  jej  w  ciąg  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia.

Jeśli chodzi o relacje (związek) Alei Wielkiej Wyspy z Obwodnicą, można mówić wprawdzie o powiązaniu, ale

wyłącznie  komunikacyjnym  (z  węzłem  komunikacyjnym  przy  zbiegu  ul.  Krakowskiej  i  al.  Armii  Krajowej).

Każda droga,  stanowiąc  element  systemu  komunikacyjnego,  musi  jednak  być  powiązana  komunikacyjnie

z innymi  drogami.  Powiązanie  komunikacyjne  nie  jest  równoznaczne  z  „powiązaniem  technologicznym”.

Pomiędzy  Obwodnicą  Śródmiejską  Wrocławia  a  planowanym  przedsięwzięciem  nie  ma  żadnej  wzajemnej

zależności  technologicznej. Zresztą same odwołujące się fakt ten zauważają, żądając od Prezydenta Wrocławia

gwarancji, że zredukowany obecnie w zakresie parametrów drogowych projekt nie zostanie rozbudowany tak,

aby  stanowił  „w  przyszłości  element  Obwodnicy,  w  pełni  dopasowany  do  jej  parametrów”.  Trzeba  jeszcze
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podkreślić,  że dzielenie  przedsięwzięć  (tzw.  salami  slicing)  to  takie  działanie,  które  polega  na  sztucznym

wydzieleniu części  inwestycji  (orzeczenie  ETS z  dnia  25 lipca 2008 r.,  sprawa C-142/07).  W rozpatrywanej

sprawie taka „sztuczność”  nie  istnieje.  Nie  uzasadniają  jej  ani  omówione  wyżej  obliczenia  odwołujących  się

Stowarzyszeń (i ich ekspertów), ani powoływane w tym zakresie artykuły prasowe, ani inne tego typu „dowody

ukrytych zamiarów” Gminy Wrocław. 

Zdaniem Kolegium, Prezydent Wrocławia jednoznacznie wypowiedział się w kwestii braku powiązania

technologicznego  pomiędzy  planowanym  przedsięwzięciem a  Obwodnicą  Śródmiejską Wrocławia,  określając

środowiskowe uwarunkowania dla dwujezdniowej drogi o prędkości projektowej 50 km/h, kategorii ruchu KR4,

na  której  (na  całym  odcinku)  wprowadził  zakaz  ruchu  ciężkiego  (rozszerzając  ten  zakaz  na  ul.  Karola

Olszewskiego i ul. Edwarda Dembowskiego).  Jest oczywistym, jak wspominano, że planowana droga nie może

kończyć  się  „w  polu”,  a  węzeł  ul.  Krakowskiej  i  al.  Armii  Krajowej  jest  najbliżej  położonym  węzłem

komunikacyjnym od strony południowej Wielkiej Wyspy. Sam fakt,  że planowana droga od niego się niejako

„zaczyna”  nie  oznacza  jednak  „powiązania  technologicznego”.  Dodać  trzeba,  że  dopiero  w  zezwoleniu  na

realizację  inwestycji  drogowej  określa  się  wymagania  dotyczące  powiązania  drogi  z  innymi  drogami

publicznymi,  z  określeniem  ich  kategorii (art.  11f  ust.  1  pkt  1),  choć  oczywiście  nie  będą  one  mogły  nie

uwzględniać wymagań wskazanych w decyzji środowiskowej.  

 Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w powoływanym na wstępie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia

kwalifikacyjnego  o  sumowaniu  parametrów  charakteryzujących  przedsięwzięcia  mogące  potencjalnie

(co istotne nie – „zawsze”) znacząco oddziaływać na środowisko można mówić w odniesieniu do przedsięwzięcia

„planowanego, realizowanego lub zrealizowanego”, „znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu”,

jednakże  „przez  planowane  przedsięwzięcie  rozumie  się  w  tym  przypadku  przedsięwzięcie,  w  stosunku  do

którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej

ustawy”. 

 Na pytanie, w jaki sposób i przede wszystkim - na jakiej podstawie prawnej planowane przedsięwzięcie

„należałoby  rozpatrywać  w  znacznie  szerszym  kontekście”,  sumując  jego  parametry  z  przedsięwzięciem

mogącym  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  jakim  jest  czteropasmowa  Obwodnica  Śródmiejska

Wrocławia (nieznajdująca się „na terenie jednego obiektu”), co proponuje radca prawny Michał Behnke, albo

w     jaki  sposób i  na  jakiej  podstawie prawnej  uznawać  za  „planowane przedsięwzięcie”  również  drogę,  która

funkcjonuje wyłącznie w charakterze rezerwy perspektywistycznej do przeprawy przez Odrę w Studium, czego

domaga się dr. inż. Marek Natusiewicz, Kolegium nie znajduje żadnej logicznej odpowiedzi. Formułujący takie

żądania również jej nie wskazali. 

Należy podkreślić, że z art. 71 i art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  jasno  wynika,

iż organ  właściwy  do  wydania  decyzji  środowiskowej  nie  ma  swobody  kwalifikacji  przedsięwzięć  jako

mogących  zawsze  lub  potencjalnie  oddziaływać  na  środowisko (por.  wyrok  WSA  w  Kielcach  z  dnia

27 października  2010  r.,  II  SA/Ke  493/10,  LEX  nr  753251).  Postępowanie  w  tym  zakresie  jest  proste  –

w zależności od tego, w którym z paragrafów rozporządzenia kwalifikacyjnego wymienione jest przedsięwzięcie,

którego  charakterystyka  odpowiada zamieszczonej  w dokumentacji  przedkładanej  przez  wnioskodawcę,  jest

ono kwalifikowane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2) lub mogące potencjalnie
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znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (§  3).  Należy  oczywiście  zweryfikować  informacje  podawane  przez

wnioskodawcę,  sprawdzić,  czy  nie  zachodzą  sytuacje  wymienione  w §  2  ust.  2  i  §  3  ust.  2  rozporządzenia

kwalifikacyjnego, w tym wspominane  salami slicing,  ale dokonywanie kwalifikacji przedsięwzięcia za zasadzie

domniemania  przyszłych  zamiarów  inwestora,  opartego  np.  na  artykułach  prasowych,  jest  całkowicie

niedopuszczalne.  Błędna  kwalifikacja  przedsięwzięcia,  dokonywana  na  podstawie  kryteriów  pozaprawnych,

skutkować będzie bowiem nieważnością decyzji środowiskowej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).

Do powoływanej kilkukrotnie odpowiedzi  Gminy Wrocław na odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park

Szczytnicki” oraz Stowarzyszenia „Przyjazna Wyspa”, jak wspomniano, Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”

ustosunkowało się w piśmie z dnia 4 listopada 2013 r.  Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa” uczyniło to samo

w piśmie z dnia 8 listopada 2013 r., prezentując identyczne stanowisko i powołując te same dowody. Odwołujące

się  podtrzymały  zarzut,  że  zaskarżona  decyzja  „nie  gwarantuje  lokalnego  charakteru  planowanego

przedsięwzięcia” i że „sposób rozplanowania projektowanych skrzyżowań jednoznacznie umożliwia rozbudowę

planowanego  przedsięwzięcia  do  parametrów  2x2”.  W  tym  zakresie,  jako  dowody,  wskazano  odpowiedź  -

wspominanego już -  dr.  inż.  arch.  Marka Natusiewicza na odpowiedź Gminy Wrocław na odwołanie,  a także

odpowiedź dr. Marka Krukowskiego, z dnia 31 października 2013 r. 

O  ile  w  odpowiedzi  dr.  Marka  Krukowskiego  trudno  znaleźć  konkretne  argumenty  związane

z omawianym zagadnieniem (kwalifikacji przedsięwzięcia), dr inż. arch. Marek Natusiewicz podtrzymał pogląd

co  do  „prawdziwego  charakteru  planowanego przedsięwzięcia”,  wskazując,  że  o  charakterze  drogi  decydują

przyszli  użytkownicy,  nie  zaś  planiści.  Odnosząc  się  do  parametrów  technicznych  planowanej  inwestycji

stwierdził,  że  „fakt  nie narysowania  na etapie koncepcji  drugiej  nitki  z  drugim mostem i  drugą  jezdnią,  nie

uniemożliwia w późniejszym okresie jej realizacji. A to, że takie działanie będzie możliwie w przyszłości wynika

z dzisiejszego sposobu rozplanowania projektowanych skrzyżowań”. Przedstawiając „skany mostu przez Odrę”

i tabel opisujących te plansze w załączniku nr 6 do Raportu, dr inż. arch. Marek Natusiewicz zwrócił uwagę na

usunięcie w jego wersji  zaktualizowanej  (z  listopada 2012 r.,  w porównaniu z Raportem z czerwca 2012 r.)

granic  inwestycji  i  stwierdził,  że te „niezauważalne,  choć nadzwyczaj  istotne różnice  (…),  rodzące w sposób

zasadniczy  zgoła  odmienne  skutki  prawne,  (…),  mogą  doprowadzić  do  sytuacji  nadinterpretacji  prawnych

ustaleń  niniejszego  postępowania”.  Zdaniem  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza,  „Istnienie  (…)  w  aktach

postępowania  dwóch  wariantów  załącznika  nr  6”  to  próba  „wykorzystania  autorytetu  SKO  w  przedmiocie

akceptacji obu wykluczających się zawartości”. 

Kolegium  zauważa,  że  załącznik  nr  6  do  Raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko

to „Mapa planowanej inwestycji z uwzględnieniem kolidujących sieci” (napowietrzne linie elektroenergetyczne,

instalacje do przesyłu ciepłej  wody,  linie tramwajowe,  rurociągi  wodociągowe)  i  nie bardzo rozumie,  w jaki

sposób  podnoszony  przez  dr.  arch.  inż.  Marka  Natusiewicza  aspekt  stanowić  miałby  „próbę  wykorzystania

autorytetu SKO”. Powtórzyć trzeba, że niezbędne w postępowaniu środowiskowym parametry przedsięwzięcia

podane  zostały  w  Raporcie  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  a  później  –  po  weryfikacji

i uzupełnieniach  (w  tym  przede  wszystkim  na  etapie  postępowania  prowadzonego  przez  Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska) - wskazano je w zaskarżonej decyzji oraz w załącznikach do tej decyzji.  

Kolegium  zauważa  również,  że  zgodnie  z  art.  11f  ust.  1  pkt  2  ustawy  o  szczególnych  zasadach

przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych,  to  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację

inwestycji drogowej - nie decyzja środowiskowa – określa linie rozgraniczające teren. Stosownie do § 3 pkt 3

rozporządzenia  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
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usytuowanie,  linie  rozgraniczające  to  granice  terenów  przeznaczonych  na  pas  drogowy  lub  pasy  drogowe;

w liniach  rozgraniczających  drogi  na  terenie  zabudowy  (ulicy)  mogą  znajdować  się  również  urządzenia

infrastruktury  technicznej  nie  związane  z  funkcją  komunikacyjną  drogi.  Usytuowanie  drogi  oznacza

umieszczenie jej elementów w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, przy czym szerokość drogi

w liniach rozgraniczających  powinna zapewniać możliwość  umieszczenia  elementów drogi  i  urządzeń  z  nią

związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań

terenowych (§  5,  §  6 rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi

publiczne i ich usytuowanie; w § 7 ust. 1 rozporządzenia określono także minimalną szerokość ulicy, czyli drogi

na terenie zabudowy, w liniach rozgraniczających - o przekroju jednojezdniowym 1 x 2 i jest to dla drogi klasy

Z 20 m). 

Nie  można  zapominać,  że  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  wszczyna  się  na  wniosek  podmiotu  planującego  podjęcie  realizacji  przedsięwzięcia

(art. 73 ust.  1 ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa

w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko).  Do  wniosku  o  wydanie  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach należy zaś dołączyć „tylko” „poświadczoną przez właściwy organ kopię

mapy  ewidencyjnej  obejmującej    przewidywany   teren,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie” (art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy, podkr. Kolegium).

Jedynie w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy

(a więc koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin itp., a także decyzji określającej szczegółowe

warunki wydobywania kopaliny), zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3, należy załączyć mapę

sytuacyjno-wysokościową  sporządzoną  w skali  umożliwiającej  szczegółowe  przedstawienie  przebiegu granic

terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74

ust. 1 pkt 4). Planowane przedsięwzięcie nie dotyczy jednak eksploatacji kopalin. Z kolei zgodnie z  art. 66 ust. 1

pkt  14 ustawy o udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie

środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na

środowisko powinien w szczególności  zawierać „przedstawienie  zagadnień w formie kartograficznej  w skali

odpowiadającej  przedmiotowi  i  szczegółowości  analizowanych  w  raporcie  zagadnień  oraz  umożliwiającej

kompleksowe  przedstawienie  przeprowadzonych  analiz  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko”.

Konsekwentnie, w decyzji środowiskowej określa się miejsce realizacji przedsięwzięcia (nie – jak wspomniano –

linie rozgraniczające teren), które – np. w przypadku inwestycji liniowych - określić można w sposób opisowy

(por.  M.  Bar,  J.  Jędrośka,  Procedura  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięć,  część  II,  www. e-

czytelnia.abrys.pl). 

W tym miejscu nie sposób nie zauważyć, że w opinii załączonej do odwołania (z dnia 10 maja 2013 r.)

dr inż.  arch.  Marek  Natusiewicz  posługuje  się  niejednokrotnie  sformułowaniem  „projekt  budowlany”

(np. „według projektu budowlanego”, „projekt budowlany przewiduje”, str. 1, str. 2). W kolejnym wystąpieniu -

z dnia 28 października 2013 r.  - używa sformułowań „projekt”,  „dokumentacja projektowa”; wskazuje też na

„trudno wytłumaczalne w sposób inżynierski powody” (por. str. 7). Spojrzenie na Raport i załączniki do Raportu

o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat wymogów projektu budowlanego

drogi  publicznej  może  uzasadniać  część  formułowanych  przez  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza  zarzutów.

Jest to jednak, co oczywiste, pryzmat błędny. Jak wspomniano, projekt budowlany powinien zostać sporządzony

dopiero  po  wydaniu  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (a  przed  wystąpieniem  o  zezwolenie  na
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realizację inwestycji drogowej), bo to właśnie decyzja środowiskowa ma zawierać (i w rozpatrywanej sprawie

zawiera,  czego  przykładem  są  chociażby  wspominane  wyżej  warunki)  środowiskowe  wymagania,  jakie

dokumentacja ta ma spełnić. 

Być może takie „budowlane”  podejście do Raportu jest  wynikiem faktu,  że  w opinii  z  dnia 10 maja

2013 r. dr inż. arch. Marek Natusiewicz wykorzystał fragmenty zamieszczonego w 2011 r. w dwumiesięczniku

Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego artykułu pt. „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu.

Tak,  ale  jak?”,  autorstwa Leszka  Malugi  i  Bogusława  Wojtyszyna  (artykuł  został  załączony do  pisma Gminy

Wrocław  z  dnia  22  stycznia  2014  r.),  w  którym  używa  się  zwrotów  „w  projekcie  budowlanym”,  „projekt

budowlany”. Dr inż. arch. Marek Natusiewicz wyjaśnił we wstępie swojej opinii, że „Część wyróżniona krojem

ARIAL  i  oznaczona *,  opracowana  została  przy  współpracy  z  prof.  dr.  hab.  inż.  arch.  Leszkiem Malugą  oraz

prof. dr. hab. inż. arch. Bogusławem Wojtyszynem”. Są to m.in. fragmenty wspominanego artykułu, w którym -

odnosząc się do inwestycji pod nazwą „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu” - stwierdzono, że „projekt

budowlany przewiduje również wyburzenie budynków przy ul. Urbańskiego” (por. str. 2 opinii z dnia 10 maja

2013  r.),  a  także  o  fragment  o  treści:  „W projekcie  budowlanym  inwestycji  przyjęto następujące parametry

techniczne: trasa główna - klasa ulicy Z (zbiorcza) z dwoma jezdniami, po dwa pasy o szerokości 3,5 m każdy,

średnia  szerokość  całego  pasa  komunikacyjnego  w  liniach  rozgraniczających  to  35  m,  bez  terenów

przeznaczonych  na  skrzyżowania,  parkingi  i  przystanki  autobusowe.  Jak  wynika  z  Raportu,  w  związku

z zaprojektowaniem ulicy o dużej przepustowości pojazdów samochodowych, na całej długości i skrzyżowaniach

przekroczony  zostanie  dopuszczalny  poziom  hałasu  drogowego,  zarówno  w  porze  dziennej,  jak  i  nocnej”.

Identyczny fragment zawarł  w omawianej opinii  dr  inż.  arch. Marek Natusiewicz na str.  6;  nie został jednak

wyróżniony  w  sposób  ww.  wskazany.  Również  kolejny  fragment  opinii  (str.  6-7),  dotyczący  zbudowanych

wzdłuż całej trasy ekranów akustycznych (co nie odpowiada prawdzie w odniesieniu do obecnie planowanej

inwestycji), pochodzi bezpośrednio z wspominanego artykułu; nie został jednak wyróżniony w sposób, w jaki

wyróżniono fragment na str. 1-2 (w którym mowa o ww. wyburzeniach budynku). 

W  tym  miejscu  należy  wyjaśnić,  że  pozostałe  podnoszone  przez  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza

zarzuty,  podobnie  jak  opinia  dr.  Marka  Krukowskiego  (która  poza  częścią  przyrodniczą,  dotyczy  kwestii

natężenia ruchu) zostaną omówione w kolejnych częściach uzasadnienia niniejszej decyzji.  Kolegium powróci

również do wspominanej „Ekspertyzy” i jej „Suplementu” radcy prawnego Michała Behnke.

Konkludując,  w  rozpatrywanej  przez  Kolegium  sprawie  dokonano  prawidłowej  kwalifikacji

przedsięwzięcia  zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  60  rozporządzenia  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać na środowisko. Nie ulega bowiem wątpliwości, że planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa

Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” mieści się w kategorii:  „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości

przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi

o  nawierzchni  twardej”.   W  związku  z  powyższym,  zgodnie  z  art.  71  ust.  2  pkt  2  ustawy  o  udostępnianiu

informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania  na środowisko,  planowana inwestycja  zaliczana jest  do przedsięwzięć  mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może

być wymagany. W konsekwencji nie budzi również wątpliwości właściwość Prezydenta Wrocławia (i Kolegium)

w rozpatrywanej sprawie. 

Trzeba  jeszcze  zaznaczyć,  że  dodatkowo  w  ramach  planowanego  przedsięwzięcia  przewiduje  się

budowę lub przebudowę przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
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-  określonych § 3 ust.  1 pkt 7,  czyli  „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne,

o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”;

-  określonych  §  3 ust.  1  pkt  34,  czyli  „instalacje  do przesyłu  pary  wodnej  lub ciepłej  wody,  z  wyłączeniem

osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”;

- określonych § 3 ust. 1 pkt 61, czyli „linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, kolejki

linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, używane głównie do przewozu

pasażerów”;

- określonych § 3 ust. 1 pkt 68, czyli „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody

wodociągowe  magistralne  doprowadzające  wodę  od  stacji  uzdatniania  do  przewodów  wodociągowych

rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”;

- określonych § 3 ust. 1 pkt 79, czyli „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż

1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.

W  tym  miejscu  dodać  można,  że  zgodnie  z  §  8  ust.  3  pkt  6  powoływanego  wyżej  rozporządzenia

w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego,  dopiero  część  rysunkowa  projektu

budowlanego, sporządzona na mapie, powinna określać szczegółowo układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu,

przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych,

w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących

do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania  wód opadowych,  z podaniem niezbędnych

profili  podłużnych,  spadków,  przekrojów  przewodów  oraz  charakterystycznych  rzędnych,  wymiarów

i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych. 

Jest dla Kolegium oczywistym, że wskazane wyżej przedsięwzięcia nie wymagały – z racji charakteru

przedsięwzięcia  „głównego”,  z  którym  są  integralnie  związane  -  prowadzenia  odrębnego  postępowania

w sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  Całkowicie  wystarczające  było  więc  „wplecenie”  tych

przedsięwzięć  w  analizę  dotyczącą  planowanej  drogi,  w  związku  z  którą  mają  być  budowane  lub

przebudowywane. Przypomnieć bowiem trzeba, że zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, droga to

budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiącą  całość

techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Na  zakończenie  tej  części  uzasadnienia  Kolegium  pragnie  jeszcze  raz  podkreślić,  że  prowadzone

postępowanie środowiskowe dotyczy konkretnego przedsięwzięcia wskazanego we wniosku Gminy Wrocław,

o podawanych  już  wielokrotnie  parametrach.  Fakt,  że  droga  planowana  jest  na  Wielkiej  Wyspie,  na  której

znajdują się zabytkowe osiedla i obiekt UNESCO (Hala Stulecia we Wrocławiu), że odwołujące się Stowarzyszenia

(szczególnie Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”) mają swoją koncepcję rozwiązań komunikacyjnych na tym

obszarze  i  że  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wrocław

zapisano  rezerwę  perspektywistyczną  dla  kolejnej  przeprawy  przez  Odrę,  nie  spowoduje,  iż  postępowanie

środowiskowe  w  rozpatrywanej  sprawie  ma  toczyć  się  na  zasadach  określanych  przez  odwołujące  się

Stowarzyszenia i ich ekspertów. 

 

 2.  Wariantowanie 

 W  tej  części  uzasadnienia  punktem  wyjścia  rozważań  są  przepisy  art.  66  ust. 1  pkt  5  ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
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o ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnie  z  którym  raport  powinien  zawierać  „opis  analizowanych

wariantów”, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Stosownie  do  art.  66  ust.  1  pkt  6  ustawy,  w  raporcie  powinno  znaleźć  się  także  „określenie

przewidywanego  oddziaływania  na  środowisko  analizowanych  wariantów”,  w  tym  również  w  przypadku

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z kolei w art. 66 ust. 1 pkt 7 przesądzono o tym, że proponowany przez wnioskodawcę wariant powinien zostać

w raporcie uzasadniony, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

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

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

c) dobra materialne,

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

ewidencją zabytków, 

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

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy, raport ma również opisywać przewidywane skutki dla środowiska

w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. 

Podkreślić  należy,  że  racjonalny  wariant  alternatywny  stanowić  ma  realną,  jednak  nie  idealną

propozycję  realizacji  przedsięwzięcia.  Wariant  ma  być  alternatywny,  czyli  dopuszczający  jedną  z  dwóch

możliwości,  dający  możność  wyboru  między  co  dwoma  możliwościami  i  racjonalny,  a  więc  rozsądny,

przemyślany, oparty na zasadach poprawnego i skutecznego działania (Uniwersalny Słownik języka polskiego,

pod red. prof. S. Dubiela, Warszawa 2006 r., t. I, s. 59, t. III, s. 869). 

Zdaniem  Kolegium,  przedstawiony  przez  Gminę  Wrocław  Raport  o  oddziaływaniu  planowanego

przedsięwzięcia na środowisko spełnia wskazane wymogi. Przypomnieć trzeba, że argumentacja odwołujących

się w tym zakresie skupia się na uzasadnianiu tezy, że Raport nie zawiera opisu tzw. wariantu zerowego oraz nie

zawiera opisu racjonalnych wariantów alternatywnych przedsięwzięcia. 

W  Raporcie  zawarto odrębny  rozdział  -  4,  pt.  „Analiza  wielokryterialna  możliwych  wariantów

przedsięwzięcia"  (od  str.  70  -100).  Z  kolei  w  rozdziale  5.  dokonano  „Analizy  rozpatrywanych  wariantów

przedsięwzięcia  (str.  103-109),  by wreszcie  dokonać  „Opisu planowanego przedsięwzięcia  w odniesieniu do

wybranego wariantu” (rozdział 6, str. 112-129). 

Na  rysunku  4.1  wskazano  warianty  lokalizacyjne  planowanego  przedsięwzięcia

(str. 70). Przeanalizowano następujące warianty:

1. wariant 1 (czerwony) - na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Adama Mickiewicza - wybrany jako

„inwestycyjny”, a więc proponowany przez wnioskodawcę (jego przebieg opisano na str. 73 i w rozstrzygnięciu

zaskarżonej decyzji);

2. wariant  2 (ciemnoniebieski)  -  na  odcinku od ul.  Krakowskiej  do  mostu Swojczyckiego  (jego

przebieg opisano na str. 73 i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji),

3. wariant 3 (zielony) - na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Adama Mickiewicza (jego przebieg

opisano na str. 74 i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji),

4. wariant 4 (fioletowy) - na odcinku od ul. Krakowskiej do mostu Swojczyckiego (jego przebieg

opisano na str. 74-75 i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji),
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5. wariant  5 (jasnoniebieski)  -  na odcinku od ul.  Krakowskiej  do  ul.  Strachocińskiej  w pobliżu

mostu Strachocińskiego (jego przebieg opisano na str. 75 i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji). Trasa wariantu

nr 5 omija teren Wielkiej Wyspy.  

Początek wszystkich wariantów zlokalizowany jest na istniejącym węźle drogowym al. Armii Krajowej

i ul. Krakowskiej. 

Ponieważ stanowisko odwołujących się Stowarzyszeń opiera się na przekonaniu (eksponowanym przez

ich ekspertów), że wariant lokalizacyjny omijający Wielką Wyspę jest jedynym możliwym do zaakceptowania,

Kolegium zdecydowało się poświęcić więcej miejsca wariantowi nr 5, który ten warunek spełnia. 

Wariant nr 5 przedstawia - jak to ujęto w Raporcie - rozwiązanie zaproponowane przez Stowarzyszenie

„Akcja  Park  Szczytnicki”,  zgodnie  ze  zwycięską  pracą  wyłonioną  w  konkursie  zorganizowanym  w  2010  r.

pt. „Konkurs  studencki  na  opracowanie  alternatywnego  przebiegu  Obwodnicy  Śródmiejskiej  na  odcinku  od

węzła  Armii  Krajowej  z  ulicą  Krakowską  do  ulicy  Żmigrodzkiej,  chroniącego  wartości  przyrodniczo

krajobrazowe i wartości kulturowe Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”. Na str. 75 Raportu przedstawiono skład jury

konkursu, które zdecydowało się przyznać pierwszą nagrodę pracy wykonanej przez zespół Ewelina Owsiana

i Paweł Srokowski.  W opinii jury konkursu, zwycięska praca w sposób harmonijny godzi interesy mieszkańców

Wielkiej Wyspy oraz mieszkańców stref przyległych (w tym z kierunku Jelcza-Laskowic).  Jako atuty tej trasy

wskazano  m.in.  „ochronę  stref  specjalnych  od  niekorzystnego  wpływu,  na  jaki  wnosi  w  ten  rejon  ruch

tranzytowy”,  poprzez  stworzenie  odcinka  trasy  w  tunelu  i  „ekologiczne  oraz  całościowe  spojrzenie  na

problematykę komunikacji  na  Wielkiej  Wyspie,  dające  jej  szansę na rewitalizację”  (str.  76 Raportu).  Wyniki

konkursu przedstawiono w załączniku nr 19 w tomie II  Raportu („Wariant drogi wg APS, wyniki konkursu”;

źródło: www.akcjaparkszczytnicki.pl). 

W toku postępowania prowadzonego przez organ pierwszej instancji, w piśmie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” stwierdziło, że wariant ten nie był i nie jest wariantem Stowarzyszenia.

W piśmie z dnia 21 marca 2013 r. Gmina Wrocław wyjaśniła, że wariant ten „przyjęto w oparciu o materiały

pochodzące ze Strony Stowarzyszenia” (przedłożyła wydruki ze strony www.akcjaparkszczytnicki.pl, na której

znajdował się „Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego”, wydruk wskazujący laureatów I nagrody i opinię

jury, wskazujące zalety wybranego projektu, którą m.in. jest „Brak wjazdu dla mieszkańców WW w kierunku

Pd”). Odnosząc się z kolei do wariantu załączonego do pisma Stowarzyszenia z dnia 20 grudnia 2012 r. Gmina

Wrocław  stwierdziła,  że  -  w  jej  ocenie  -  „przedłożony  wariant  stanowi  kompilację  prac  konkursowych

umieszczonych na stronie www Akcja Park Szczytnicki (…)”. 

Autorzy Raportu dokonali charakterystyki przyrodniczej wariantu nr 5 (str. 82). Ustalili, że jego trasa

przebiega przez obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry” i obszar

Natura  2000  PLB020002  „Grądy  Odrzańskie”.  Droga  będzie  wpływać  na  obszary  Natura  2000  PLB020002,

poprzez zajęcie terenu w granicach obszaru, przecięcie szlaków migracyjnych, zajęcie siedlisk, kolizje pojazdów

ze  zwierzętami  (na  obszarach  tych  znajdują  się  m.in.  miejsca  lęgowe  ptaków  wodno-błotnych).  Na  terenie

planowanego  przebiegu  drogi  występują  zwierzęta  i  rośliny  wymienione  w  załączniku  nr  1  do  Dyrektywy

Siedliskowej,  w  załączniku  nr  1  do  Dyrektywy  Ptasiej  i  objęte  ochroną  gatunkową  ścisłą  oraz  częściową

(wymienione na str. 82 Raportu). Droga w wariancie nr 5 przebiega na łącznym odcinku 750 m przez tereny

zadrzewione, na odcinku około 6650 m przez tereny zielone. 

Po  analizie  wszystkich  5  wariantów  autorzy  Raportu  -  jako  najmniej  ingerujący  w  środowisko

przyrodnicze - wskazali wariant nr 1, a więc proponowany przez siebie. Wariant nr 1 przebiega w odległości
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około 1 km od najbliższego obszaru Natura 2000 (podobnie jak wariant nr 3). Jego oddziaływanie na gatunki

chronione i korytarze ekologiczne jest - ich zdaniem - relatywnie najmniejsze (47 % długości trasy przebiega

przez tereny zabudowane, str. 83). W drugiej kolejności za najmniej ingerujący w środowisko uznano wariant

nr 3, którego oddziaływanie przyrodnicze było zbliżone do wariantu nr 1. Wariant ten przyjęto do późniejszych

analiz,  jako  racjonalny  wariant  alternatywny.  Wariant  nr  5  uznano  za  najmniej  korzystny  od  strony

oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Był bowiem jedynym z analizowanych wariantów, który wkracza

bezpośrednio w obszary Natura 2000 i wariantem, którego większość trasy przebiega przez teren korytarzy

ekologicznych i tereny zielone. Od strony przyrodniczej zaletą tego wariantu była lokalizacja poza Szczytnickim

Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym (str. 83 Raportu), co jest konsekwencją faktu, że - jak wspomniano -

wariant ten w ogóle omija Wielką Wyspę. 

Następnie autorzy Raportu przeprowadzili  analizę wariantów lokalizacyjnych ze względu na kryteria

gruntowo-wodne (od str.  83).  Warianty nr 1 i nr 3 pod tym względem nie wykazywały szczególnych różnic.

Zresztą wszystkie analizowane warianty poprowadzone zostały po osadach rzek Odry i  Oławy. Wariant nr 2

posiada wydłużoną przeprawę przez Odrę i większą (w porównaniu do wariantów nr 1 i nr 3 ) długość odcinka

występowania w podłożu gruntów słabych i nienośnych. Warianty nr 4 i nr 5 poprowadzone zostały niemal

w całości  wzdłuż  koryta  Odry  i  Kanałów  Powodziowego  i  Odpływowego.  W  odniesieniu  do  tych  ostatnich

wariantów  autorzy  Raportu  stwierdzili  duże  prawdopodobieństwo  występowania  w  podłożu  gruntów

organicznych oraz uplastycznionych gruntów spoistych, a także zagrożenie negatywnym oddziaływaniem wahań

zwierciadła wody podziemnej (str. 87 i zamieszczona tam tabela porównawcza). 

Kolejno,  autorzy  Raportu  przeprowadzili  analizę  wariantów  lokalizacyjnych  ze  względu  na  kryteria

zagospodarowania terenu (od str. 87).   W tym aspekcie:

- w odniesieniu do wariantu nr 1 stwierdzili,  że jego realizacja wiązać się będzie z wyburzeniem 5 budynków

stanowiących własność Gminy Wrocław - położonych przy ul. Jana Jerzego Urbańskiego, ul. Wilczej, ul. 9 Maja,

ul. Na Grobli,  w tym jednego mieszkalnego z częścią gospodarczą i  jednego wpisanego do rejestru zabytków

(ul. 9 Maja 13, użytkowany jako biuro), zakłada 1 kolizję z istniejącą i 1 kolizję z planowaną linią energetyczną,

możliwość  „drobnych  zaburzeń  w  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  Wielkiej  Wyspy”,  „nieznaczne

zaburzenie walorów widokowych makrownętrza Odry”. Inwestycja w tym wariancie wkracza (na odcinku około

1050  m)  w  obszary  wpisane  do  rejestru  zabytków;  w  „obszarze  rozpoznania”  tego  wariantu  jest  łącznie

197 zabytków wpisanych do rejestru.  Inwestycja przebiega przez tereny ochrony konserwatorskiej  i koliduje

z jednym stanowiskiem archeologicznym  (nr 2/47/80-29AZP 130 -  ślad osadnictwa z neolitu).  W odległości

około 400 m od projektowanej trasy znajduje się obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO -

Hala Stulecia; sam obiekt Hali oddalony jest od planowanej drogi ok. 800 m (str. 88);

-  wariant  nr  2  zakłada  m.in.  wyburzenie  15  budynków  mieszkalnych,  4  kolizje  z  planowanymi  liniami

elektroenergetycznymi,  duże  zaburzenia  w  spójności  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  Wielkiej  Wyspy.

W „obszarze rozpoznania” tego wariantu jest łącznie 113 zabytków wpisanych do rejestru, jednak inwestycja

w tym wariancie wkracza na odcinku około 1750 m w obszary wpisane do rejestru zabytków. W odległości około

1250  m  od  projektowanej  trasy  znajduje  się  obszar  wpisany  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO  -

Hala Stulecia; sam obiekt Hali oddalony jest od planowanej drogi ok. 1400 m (str. 89);

 - wariant nr 3 zakłada wyburzenie 4 budynków mieszkalnych, w tym wpisanego do rejestru zabytków budynku

mieszkalnego przy ul. 9 Maja 13 (podobnie jak wariant nr 1). Inwestycja w tym wariancie wkracza na odcinku

około 1350 m w obszary wpisane do rejestru zabytków, a w „obszarze rozpoznania” tego wariantu jest łącznie
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208 zabytków wpisanych do rejestru.  W odległości około 250 m od projektowanej trasy znajduje się obszar

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - Hala Stulecia; sam obiekt Hali oddalony jest od planowanej

drogi ok. 450 m (str. 90);

-  wariant  nr  4  zakłada  wyburzenie  1  budynku  mieszkalnego,  z  tym  że  w  związku  z  realizacją  inwestycji

musiałaby  zostać  zlikwidowana  przestrzeń  Wilhelma  wraz  z  ogrodem  drzewnym  (wpisana  do  rejestru

zabytków). Inwestycja w tym wariancie spowoduje 4 kolizje z planowanymi liniami elektroenergetycznymi, duże

zaburzenia w spójności struktury funkcjonalno-przestrzennej Wielkiej Wyspy i duże ograniczenia dostępności

do rzeki mieszkańców przyległych osiedli. Inwestycja w tym wariancie zlokalizowana jest przy granicy obszarów

wpisanych do rejestru zabytków, a w „obszarze rozpoznania” tego wariantu jest łącznie 73 zabytków wpisanych

do rejestru. W odległości około 1250 m od projektowanej trasy znajduje się obszar wpisany na Listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO - Hala Stulecia; sam obiekt Hali oddalony jest od planowanej drogi ok. 1400 m (str. 91);

- wariant nr 5 zakłada wyburzenie 5 budynków mieszkalnych. Inwestycja w tym wariancie spowoduje 4  kolizje

z planowanymi  liniami  elektroenergetycznymi,  nie  będzie  powodowała  zaburzeń  w  spójności  struktury

funkcjonalno-przestrzennej Wielkiej Wyspy, jednak w znacznym stopniu spowoduje ograniczenie dostępności

do rzeki mieszkańców przyległych osiedli.  W „obszarze rozpoznania” tego wariantu jest łącznie 16 zabytków

wpisanych do rejestru. W odległości około 1250 m od projektowanej trasy znajduje się obszar wpisany na Listę

Światowego Dziedzictwa UNESCO - Hala Stulecia; sam obiekt Hali oddalony jest od planowanej drogi ok. 1400 m

(str. 92).

Analiza  opisanych  wariantów  doprowadziła  autorów  Raportu  do  wniosku,  że  pod  względem

obiektywnych kryteriów lub obszarów ważnych historycznie lub kulturowo najbardziej korzystnym przebiegiem

trasy jest wariant nr 5. Porównawszy wariant nr 1 z wariantami nr 2 i nr 3 autorzy Raportu doszli do wniosku,

że lokalizacja  wariantu  nr  1  „względem  obiektów  i  obszarów  ważnych  historycznie  lub  kulturowo  jest

optymalna”; wariant nr 1 wkracza jedynie nieznacznie (na granicy) w teren zabytkowych osiedli i obszar Parku

Szczytnickiego.  Wariant  nr  2  biegnie  przez  centralną  cześć  osiedla  Biskupin,  wariant  nr  3  przebiega  przez

znaczną część strefy buforowej Zespołu Hali Stulecia (str. 93).  Wariantu nr 4 w podsumowaniu na str. 93 nie

ujęto.  Jego  wadą  jest  likwidacja  przestrzeni  Wilhelma  wraz  z  ogrodem  drzewnym  (wpisana  do  rejestru

zabytków) i duże zaburzenia w spójności struktury funkcjonalno-przestrzennej Wielkiej Wyspy, a także bardzo

duże ograniczenia dostępności do rzeki mieszkańców przyległych osiedli.

Następnie autorzy Raportu przeanalizowali warianty ze względu na kryteria techniczne budowy drogi

(od str. 93). 

- wariant nr 1 ma mieć długość 3620 m, a jego przybliżony koszt to 300 mln. Powstać miałoby 5  skrzyżowań,

4 obiekty  inżynierskie;  jak  stwierdzają  autorzy  Raportu,  droga  w  tym  wariancie  nie  będzie  służyła  do

bezpośredniej obsługi terenów przyległych (co wpłynie na płynność ruchu);

- wariant nr 2 ma mieć długość 4860 m, a jego przybliżony koszt to 420 mln. Ponieważ na pewnym odcinku

wariant nr 2 przebiega pomiędzy istniejącą zabudową, taka lokalizacja drogi będzie służyła do bezpośredniej

obsługi  terenów  przyległych  (łącznie  na  odcinku  1860  m).  Wybudowane  zostaną  4  obiekty  inżynierskie,

15 skrzyżowań.  Może  wystąpić  konieczność  całkowitego  przeorganizowania  ruchu  na  Wielkiej  Wyspie

i konieczność przebudowy Mostów Swojczyckich;

- wariant nr 3 ma mieć długość 3890 m, a jego przybliżony koszt to 293 mln. Powstać miałoby 8  skrzyżowań,

3 obiekty inżynierskie,  droga  w tym wariancie będzie  służyła  do bezpośredniej  obsługi  terenów przyległych

(na łącznym odcinku 450 m);
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- wariant nr 4 ma mieć długość 6120 m, a jego przybliżony koszt to 594 mln. Powstać miałyby 3 skrzyżowania,

4 obiekty  inżynierskie  -  o  długości  całkowitej  około  2985  m;  droga  w tym wariancie  nie  będzie  służyła  do

bezpośredniej  obsługi  terenów  przyległych.  Wariant  ten  zakłada  m.in.  budowę  estakady  nad  obszarem

zalewowym (obszar w międzywalu Odry),  może zajść konieczność przebudowy Mostów Swojczyckich.  Droga

w tym wariancie na odcinku od ul. Międzyrzeckiej do ul. Adama Mickiewicza „nie komunikuje istniejącej sieci

drogowej co jest niekorzystne z uwagi na możliwość zapewnienia poprawy obsługi  komunikacyjnej  Wielkiej

Wyspy” (str. 96); 

- wariant nr 5 ma mieć długość 7600 m, a jego przybliżony koszt to 835 mln.  Powstać miałyby 4 skrzyżowania,

5 obiektów inżynierskich - o długości całkowitej około 4985 m; droga w tym wariancie nie będzie służyła do

bezpośredniej obsługi terenów przyległych. Trasa będzie biegła wiaduktem nad sięgaczem ul.  Międzyrzeckiej, od

wejścia w ślad ul. Międzyrzeckiej do rejonu obiektu nad kanałem Opatowickim będzie prowadzona w tunelu

(około 3200 m). Po przekroczeniu Odry cały czas będzie biegła na estakadzie, w związku z tym, że przebiega nad

terenami zalewowymi. Od ulicy Opatowickiej do ul. Swojczyckiej (gdzie się kończy) nie komunikuje istniejącej

sieci  drogowej.  Zdaniem  autorów  Raportu,  „Wariant  ten  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  skomunikowanie

Wielkiej Wyspy z pozostałymi obszarami miasta” (str. 96). 

              (W piśmie z dnia 31 maja 2013 r. Gmina Wrocław, działająca przez pełnomocnika, wyjaśniła, w jaki

sposób opracowane zostały wyliczenia przybliżonych kosztów realizacji analizowanych wariantów). 

Podsumowując  analizę  wariantów  jeśli  chodzi  o  warunki  techniczne  ich  budowy  -  w  tabeli  na

str. 97 Raportu - jego autorzy wskazali słabe i mocne strony każdego z nich. Niewątpliwie słabą stroną wariantu

nr  1  są  „zdiagnozowane  konflikty  społeczne  z  uwagi  na  zbliżenie  do  istniejącej  zabudowy”  (podobnie

jak wariantów nr 2, nr 3). Warianty nr 2 i  nr 3 mogą z kolei spowodować konieczność uzyskania odstępstw

od przepisów  wykonawczych  do  ustawy  Prawo  budowlane  (ze  względu  na  odległości  pomiędzy

skrzyżowaniami)  i konieczność bezpośredniej  obsługi  terenów przyległych  (na odcinkach 1860  m i  450 m).

Wariant  nr  2  zakłada  znaczny  odcinek  przebiegający  w  obszarze  międzywala,  znaczną  długość  obiektów

inżynierskich  i  znaczną  długość  trasy  (34% dłuższą  od najkrótszej).  Wariant  nr  4 zakłada  znaczny odcinek

przebiegający w obszarze międzywala, znaczną długość obiektów inżynierskich i znaczną długość trasy (69%

dłuższą  od  najkrótszej),  a ponadto  brak  skomunikowania  z  istniejącą  siecią  drogową  i  brak  poprawy

skomunikowania  Wielkiej  Wyspy  i Hali  Stulecia  z  południową  częścią  miasta.  Wariant  nr  5  z  kolei  zakłada

znaczny  odcinek  przebiegający  w obszarze  międzywala,  znaczną  długość  obiektów  inżynierskich  i  znaczną

długość trasy (109 % dłuższą od najkrótszej), a ponadto brak skomunikowania z istniejącą siecią drogową i  brak

poprawy skomunikowania Wielkiej Wyspy.

Następnie  autorzy  Raportu  przeanalizowali  5  wariantów  lokalizacyjnych  ze  względu  na  kryteria

związane z celami inwestycji (od str.  98).  W tym aspekcie warianty nr 1,  nr 2 i nr 3 w dużym stopniu - ich

zdaniem - wpłyną na poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych Wielkiej Wyspy, Hali Stulecia,

Ogrodu Zoologicznego, Parku Szczytnickiego (w tym ewentualnej ewakuacji z tych miejsc), stworzą alternatywny

dojazd  do  ulic:  Karola  Olszewskiego,  Edwarda  Dembowskiego  i  Adama  Mickiewicza  (nr  1  i  3),  mostu

Swojczyckiego (nr 2), umożliwią znaczne zmniejszenie obciążenia ruchem dróg przecinających Park Szczytnicki,

zapewnią  regularny  dojazd  do  Wielkiej  Wyspy  o  dużej  przepustowości,  zmniejszą  natężenie  ruchu  na

zabytkowym moście Zwierzynieckim (str. 98). Wariant nr 4 nieznacznie - zdaniem autorów Raportu - wpłynie na

poprawę obsługi  komunikacyjnej  osiedli  mieszkaniowych Wielkiej  Wyspy;  lokalizacja  ta  wpłynie głównie na

poprawę  skomunikowania  terenów  leżących  w bezpośrednim  sąsiedztwie  Odry,  a  nie  na  terenach  leżących
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w centrum  Wielkiej  Wyspy,  nieznacznie  również  wpłynie  na  poprawę  obsługi  komunikacyjnej  Hali  Stulecia,

Ogrodu Zoologicznego, Parku Szczytnickiego (w tym ewentualnej ewakuacji z tych miejsc - dojazd do szpitali itp.

będzie  zdecydowanie  dłuższy).  Stworzenie  alternatywnego  dojazdu  do  mostu  Swojczyckiego  umożliwi

zmniejszenie  obciążenia  ruchem  dróg  przecinających  Park  Szczytnicki;  zmniejszy  natężenie  ruchu  na

zabytkowym moście Zwierzynieckim (str. 98-99).  Wariant nr 5 - zdaniem autorów Raportu - nie wpłynie na

poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych Wielkiej  Wyspy.  Droga w całości  znajduje się poza

Wielką  Wyspą,  a w konsekwencji  -  nie  wpłynie  na  poprawę  obsługi  komunikacyjnej  Hali  Stulecia,  Ogrodu

Zoologicznego, Parku Szczytnickiego (w tym ewentualnej ewakuacji  z tych miejsc).  Droga poprawi - zdaniem

autorów Raportu - dojazd od strony południowej do osiedla Wojnów, a nie Wielkiej Wyspy. Alternatywny dojazd

do Wielkiej Wyspy odbywać się będzie (nadal) przez most Swojczycki. Realizacja tego wariantu w ograniczonym

stopniu wpłynie też na zmniejszenie obciążenia ruchem dróg przecinających Park Szczytnicki i natężenie ruchu

na moście Zwierzynieckim. 

Podsumowując  ten  aspekt  analizy  5  wariantów  lokalizacyjnych  autorzy  Raportu  stwierdzili,

że najbardziej korzystnymi pod względem spełnienia celów inwestycji są warianty nr 1 i nr 3, choć niemalże tak

samo korzystny jest wariant nr 2. „Zdecydowanie najmniej korzystny” jest wariant nr 5, ponieważ prowadzi on

nie  na Wielką Wyspę,  lecz na osiedle  Wojnów.  Tymczasem podstawowym celem planowanej  inwestycji  jest

poprawa warunków dojazdu na Wielką Wyspę, a nie na osiedle Wojnów. Około 2,5 km na wschód od Wyspy

Opatowickiej kończy się budowa fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, stanowiącej m.in. alternatywne

połączenie Wojnowa i Łan z Blizanowicacmi i Siechnicami. 

 W tym miejscu należy wyjaśnić, że w tomie II Raportu - w załączniku nr 7 a i b - przedstawiono przebieg

poszczególnych wariantów na mapie obszarów przyrodniczych i mapie siedlisk przyrodniczych, w załączniku nr

8 - na mapie środowiska gruntowo - wodnego, zaś w załączniku nr 9 - na mapie zagospodarowania terenu. 

 Następnie  (od  str.  100)  autorzy  Raportu  przeprowadzili  „Podsumowanie  analizy  wielokryterialnej

wariantów  lokalizacyjnych”.  W  ramach  tego  aspektu  analizy  sporządzili  „Arkusz  oceny  punktowej  analizy

wielokryterialnej  wariantów  lokalizacyjnych  -  tabela”  (załącznik  nr  20,  znajdujący  się  w  tomie  II  Raportu).

Każdemu z analizowanych aspektów każdego z wymienionych wyżej kryteriów (np. kryterium przyrodnicze -

m.in.  odległość  od  najbliższego  obszaru  Natura  2000,  odległość  od  Szczytnickiego  Zespołu  Krajobrazowo-

Przyrodniczego),  w odniesieniu do każdego z 5 wariantów lokalizacyjnych,  przypisano wartość maksymalną

(np. 10),  współczynnik przeliczeniowy (w zależności  od wymienionych warunków - w obrębie drogi  x 0,  do

0,5 km  x  0,1,  do  1  km  -  x  0,4  itd.),  uzyskaną  wartość  punktową  i  charakterystykę  opisową.  Wskazano  też

maksymalną wartość punktową w poszczególnych kryteriach i uzyskane w nich wartości dla poszczególnych

wariantów.  

      Można oczywiście polemizować z autorami Raportu, jak to czynią odwołujące się Stowarzyszenia,

jeśli chodzi o przyjęte wartości maksymalne, czy wartości współczynników dokonywanej analizy. Jest to jednak,

zdaniem  Kolegium,  dopuszczalna,  racjonalna  i  przejrzysta  forma  pokazania  wyników  -  opisanej  wcześniej

szczegółowo - analizy poszczególnych wariantów. Przy maksymalnej  przyjętej  przez autorów Raportu sumie

420 punktów,  warianty  „zdobyły”:  nr  1  -  294,2,  nr  2-  200,5,  nr  3  -  278,  nr  4  -  131,  nr  5  -

100,8 (wyniki przedstawiono w tabeli 4.1 na str. 101 Raportu, wraz z ich analizą opisową). 

Dokonawszy  oceny  tej  „Analizy”,  Kolegium  -  w  świetle  obszernie  opisanych  wyżej  podstaw  jej

przeprowadzenia - nie znalazło uzasadnienia dla podważenia prawidłowości tego elementu Raportu.
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       Wariant nr 1 uzyskał „najlepsze wyniki” w aspekcie kryteriów przyrodniczych (II miejsce - wariant

nr 3), wspólnie z wariantem nr 3 był najlepszy w zakresie kryteriów związanych ze środowiskiem gruntowym,

warunkami technicznymi budowy drogi i celami inwestycji.  Wariant nr 5 uzyskał „najlepsze wyniki” jeśli chodzi

o  kryteria  zagospodarowania  terenu  (omija  teren  Wielkiej  Wyspy,  II  miejsce  -  wariant  nr  1,  potem  nr  3)

i najgorsze jeśli chodzi o kryteria przyrodnicze (wkracza na obszar Natura 2000, ma duży wpływ na korytarze

ekologiczne itd., patrz wyżej). 

       Odwołujące się Stowarzyszenia twierdzą, że powyższe wnioski oparte zostały na subiektywnych

kryteriach. Nie ma jednak obowiązujących powszechnie norm, według których należałoby przeprowadzić analizę

oddziaływania na środowisko wariantów przedsięwzięcia. Tylko zaś takie pozwalałyby na w pełni obiektywne

czynności  w  tym  zakresie. Krytykowana  przez  odwołujące  się  tabela,  zawierająca  analizę  punktową

poszczególnych wariantów w aspekcie wybranych kryteriów, z uwagi na fakt, iż   warianty te zostały wcześniej

opisane  ,  mogłaby  zresztą  zostać  -  zdaniem  Kolegium  -  pominięta.  Takiej  analizy  można  bowiem  dokonać

samodzielnie, na podstawie przedstawionego wyżej opisu wariantów zawartych w Raporcie . 

Nie  można  zaprzeczyć,  szczególnie  przeanalizowawszy  wspominane  wyżej  załączniki  mapowe,

że wariant  nr  5,  nazywany  przez  autorów  Raportu  „wariantem  APS”  („Akcja  Park  Szczytnicki”),  w  sposób

największy wpływa na środowisko przyrodnicze, skoro jego trasa przebiega  przez obszar Specjalnej Ochrony

Ptaków Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry”  i  obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”.  Wariant nr 5 byłby

niewątpliwie najlepszy, gdyby za środowisko przyrodnicze uznać wyłącznie teren Wielkiej Wyspy. Niewątpliwie

bowiem wariant nr 5 w stopniu maksymalnych chroni ten teren (skoro go omija). Zdaniem Kolegium, bardziej -

z uwagi  na  charakter  i  różnorodność  przyrodniczą  -  cenne  są  jednak,  podlegające  szczególnym  reżimom

prawnym, obszary Natura 2000. Wielka Wyspa znajduje się w centrum miasta, z całym charakterystycznym dla

miasta oddziaływaniem i uwarunkowaniami komunikacyjnymi. Wkraczanie w celu ochrony środowiska Wielkiej

Wyspy bezpośrednio na tereny podlegające tak szczególnej ochronie, jak obszary Natura 2000, jest dla Kolegium

- z punktu ochrony środowiska - całkowicie nieuzasadnione. 

Dodać w tym miejscu można, że na rysunku 4.2 (str.  72 Raportu) znajduje się skan mapy pt.  „Aleja

Wielkiej  Wyspy  na  generalnym  planie  zabudowy  Wrocławia  projektu  F.  Behrendta  z  lat  1924-1925”

(źródło: www.wrocław.hydral.com.pl).  Na  planie  tym  droga  z  południa  na  Wielką  Wyspę  (obecnie  -  Aleja

Wielkiej Wyspy) lokalizowana jest tak, jak według projektów aktualnych. Autorzy Raportu wskazali (str. 71),

że projektując zabudowę Wielkiej Wyspy niemieccy planiści celowo zostawili wolne tereny pod budowę nowej

drogi. Trójkątny wolny pas zaczyna się od ul. Jana Jerzego Urbańskiego, biegnie między ulicami Ludwika Pugeta,

Józefa  Chełmońskiego  i  dalej  wzdłuż  ul.  9  Maja  (stadion  MKS  Wratislavia  został  wybudowany  po  wojnie).

Wybór jako  inwestycyjnego  wariantu  nr  1  trudno  uznać  w  tym  kontekście  jako  podyktowany  całkowicie

nieuzasadnionymi pobudkami. 

Z powyższych powodów Kolegium nie mogło uznać, że wariant nr 5 mógłby zostać uznany za racjonalny

wariant alternatywny. Za uzasadnione zaś uznaje - w świetle wyżej powiedzianego - przyjęcie do dalszych analiz

-  jako  racjonalnego  wariantu  alternatywnego  -  wariantu  nr  3.  Jest  on  bowiem  najbardziej  porównywalny

z wariantem  proponowanym  przez  wnioskodawczynię.  Jakkolwiek  bowiem  nie  analizować  „strat punktów”

wariantu nr  5,  co  czyni  w swojej  „Ekspertyzie”  radca  prawny Michał  Behnke,  wybraniu  wariantu nr 3 jako

wariantu racjonalnego nie można postawić zarzutu naruszenia prawa, ani logiki.

Uzasadniając argumenty odwołania Stowarzyszenia powołują się na - wspominaną w poprzedniej części

uzasadnienia niniejszej decyzji - „Ocenę Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.
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Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu (w kontekście ogólnodostępnych informacji wg stanu na 15 lutego

2013 roku”), sporządzoną przez dr. inż. arch. Marka Natusiewicza. 

W tym momencie wyjaśnić trzeba, że w skierowanym do Spółki z o.o. Wrocławskie Inwestycje z siedzibą

we  Wrocławiu  piśmie  z  dnia  16  października  2013  r.  dr  inż.  arch.  Marek  Natusiewicz  poinformował,

że formułując swoją opinię opierał się na dorobku naukowym prof. arch. Tadeusza Zipsera, dr. hab. inż. arch.

Leszka  Malugi,  dr.  hab.  inż.  arch.  Bogusława  Wojtyszyna,   własnym  dorobku  naukowym  (w  tym  pracy

doktorskiej  pt.  „Zagospodarowanie  przestrzeni  placu  Społecznego  we  Wrocławiu  w  opracowaniach

architektonicznych,  plastycznych  i  konkursowych”),  licznych  publikacjach  prasowych  poświęconym  szeroko

rozumianym  problemom  komunikacyjnym  Wrocławia,  wynikach  społecznego  konkursu  architektonicznego

zorganizowanego  w  2010  r.  przez  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”,  materiałach  zaprezentowanych

przez mgr. Piotra Krukowskiego - „eksperta w dziedzinie transportu publicznego”, Studium uwarunkowań (ze

zm.), „Kompleksowym badaniu ruchu Wrocław 2010”, przeprowadzonym na zlecenie Biura Rozwoju Wrocławia,

„Prognozie ruchu w 3 horyzontach czasowych” 2010/2015/202 dla planowanej drogi wojewódzkiej klasy G2/2

Bielany-Łany -Długołęka”, artykule zamieszczonym w dwumiesięczniku Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu

Ekologicznego  pt.  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu.  Tak,  ale  jak?”,  „którego  wybrane  treści

wykorzystano w Opinii za wiedzą i aprobatą autorów”, wariancie alternatywnym do inwestycyjnego, złożonym

do akt sprawy przez Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”. Wyjaśnił też, że ponad 10 lat pracował w Biurze

Planowania Przestrzennego w Pracowni Planu Ogólnego miasta Wrocławia nad projektem planu,  a w latach

1999-2003 został zaproszony do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia jako

członek - ekspert. 

Oceniając Raport dr inż. arch. Marek Natusiewicz zarzuca, że „Wzięte do analizy warianty nie wyczerpują

katalogu wszystkich aktualnych, jak i historycznych koncepcji” („koncepcja autorstwa znanego wrocławskiego

planisty prof. Tadeusza Zipsera”, wariant polegający na przeprawie na wysokości Stadionu Ślęzy, łączący węzeł

na wysokości ul. Krakowskiej z ul. Zygmunta Wróblewskiego), „a w konsekwencji przedstawionych propozycji

nie  można  uznać  za  wariantowe  przedstawienie  trasy”  -  „warianty  nr  2,  3  i  4  pozostają  tylko  w  sferze

wirtualnych  rozważań  autora  Raportu,  albowiem w żaden  sposób  nie  mogłyby  być  zrealizowane,  mając  na

uwadze  istniejące realia tego terenu”.  Dr inż.  arch.  Marek Natusiewicz podważa sensowność kontynuowania

realizacji  „historycznego  modelu  Obwodnicy”  (ponieważ  planowaną  drogę,  jak wspominano  w  poprzedniej

części  uzasadnienia  niniejszej  decyzji,  traktuje  jako  „tymczasowe  domknięcie  wschodniego  fragmentu

Obwodnicy Śródmiejskiej”). 

       Zarzuty  nieprzeanalizowania  wariantów  prof.  dr.  hab.  inż.  arch.  Tadeusza  Zipsera  oraz

prowadzącego przez Stadion Ślęzy, podnoszone były już w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej

instancji.  W uzasadnieniu zaskarżonej  decyzji  Prezydent Wrocławia zauważył,  że przeanalizowanie wariantu

prof.  dr  hab.  inż.  arch.  Tadeusza  Zipsera,  zgodnie  z  art.  66  ust.  1  pkt  5  ustawy  o  udostępnianiu  informacji

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

środowisko,  nie  jest  wymagane  i  „nie  uchybia  prowadzonemu  postępowaniu”.  Dodał,  że  powyższy  wariant

pochodzi  z  nieobowiązującego  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego

Wrocławia z 1998 r. Jeśli zaś chodzi o wariant prowadzący przez Stadion Ślęzy, Prezydent Wrocławia wyjaśnił,

że  został  on  przeanalizowany  w  Raporcie  jako  wariant  nr  3.  Wariant  nr  3  wprawdzie  nie  kończy  się  na

ul. Zygmunta  Wróblewskiego,  ale  nieprzedłużony  do  ul.  Adama  Mickiewicza  „nie  byłby  porównywalny

z pozostałymi analizowanymi wariantami pod względem spełniania celów planowanej inwestycji”. 
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Zgodzić  się trzeba z  Prezydentem Wrocławia,  że  żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa,

w tym przywoływane na wstępie tej części uzasadnienia decyzji przepisy art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu

informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania  na  środowisko,  nie  wymagają,  aby  w  postępowaniu  środowiskowym  analizować  wszystkie

„aktualne, jak i historyczne koncepcje” lokalizacji drogi. 

Stwierdzając,  że  konkurs  zorganizowany  przez  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  został

„całkowicie zlekceważony przez czynniki oficjalne”, dr inż. arch. Marek Natusiewicz wyjaśnia, że „Gdyby autorzy

Raportu skontaktowali się z organizatorem konkursu, to zapewne dowiedzieliby się, że prace analityczne trwały

nadal i dzisiaj Stowarzyszenie dysponuje inną, bardziej doprecyzowaną koncepcją jej przebiegu (por. il. Nr 3).

W niniejszej  opinii  ta  koncepcja  została  uwzględniona”.  Projektowa  tzw.  „Trasa  Opatowicka”  poprowadzona

została jako:

-   nadziemny  tunel  pełniący  jednocześnie  rolę  wału  przeciwpowodziowego  (na  odcinku  ul.  Opatowickiej)  -

podziemny tunel pod Wyspą Opatowicką i rzeką Odrą,

-  odcinek  na  powierzchni  terenu  kończący  się  skrzyżowaniem  z  Trasą  Bartoszowicką  (tj.  przedłużeniem

ul. Karola Olszewskiego, aż do ul. Strachocińskiej).

Zdaniem dr. inż. arch. Marka Natusiewicza, „Wbrew negatywnej opinii autorów Raportu to ten wariant

mógłby stanowić przedmiot głębszej analizy, zwłaszcza w drugim etapie, do którego autorzy dopuścili, czysto

hipotetyczny (…), wariant nr 3”. Uważa 3 analizowane warianty (poza nr 1 i nr 5) za „wymyślone”,  zupełnie

oderwane od istniejących w terenie warunków technicznych.

W  tym  kontekście  Kolegium  przede  wszystkim  zauważa,  że  analizowane  warianty  zawsze  będą

„hipotetyczne”, skoro dotyczą przedsięwzięcia wyłącznie planowanego. Nieznane są przesłanki uznania przez

dr. inż. arch. Marka Natusiewicza, że to właśnie wariant tzw. „Trasy Opatowickiej” nie jest nie tylko wariantem

hipotetycznym, ale również nie jest wariantem oderwanym od istniejących warunków technicznych. Biorąc pod

uwagę, że wariant taki miałby przebiegać podziemnym tunelem pod Wyspą Opatowicką i rzeką Odrą, a także

w większości biec przez tereny nadrzeczne (estakadą), nie jest on - zdaniem Kolegium - mniej hipotetyczny niż

wariant nr 5 (omijający Wyspę) i warianty nr 1-4, biorąc pod uwagę chociażby kryteria gruntowo-wodne. 

Kolegium podkreśla,  że organ pierwszej  instancji  opisał wariant lokalizacyjny (który wygrał konkurs

przeprowadzony przez Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”) według takich samych kryteriów i na takich

samych  zasadach,  jak  pozostałe  analizowane  warianty.   Wnioski,  do  jakich  doszedł,  przedstawiono  wyżej.

Oczekiwania  dr.  inż.  arch.  Marka Natusiewicza idą jednak dalej.  Uznaje,  że  organ prowadzący  postępowanie

środowiskowe  winien  zwrócić  się  do  Stowarzyszenia  i  poczekać  na  „doprecyzowywanie  koncepcji”

(a więc projektu, który zwyciężył w konkursie w 2010 r.). Jest to - w ocenie Kolegium - oczekiwanie co najmniej

zbyt daleko idące. 

Ponieważ Kolegium ma obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy,  w postępowaniu odwoławczym

postanowiło  zapoznać  się  z  nową  koncepcją  wariantu  nr  5,  przedstawioną  przez  dr.  inż.  arch.  Marka

Natusiewicza.  Kolegium porównało mianowicie ilustrację nr 3,  znajdującą się na str.  6 wskazywanej „Oceny”

(obrazującą przebieg tzw. „Trasy Opatowickiej”) ze znajdującymi się w załączniku nr 7 a i b (w tomie II Raportu)

mapami obszarów przyrodniczych i siedlisk przyrodniczych. Podstawową wadą wariantu nr 5 było bowiem jego

lokalizowanie na obszarze Natura 2000.

Proponowana  „Trasa  Opatowicka”  w  ogólnych  zarysach  w  większości  pokrywa  się  z  przebiegiem

wariantu nr 5. O ile jednak wariant nr 5 kończy się w okolicach ul. Strachocińskiej, w doprecyzowanej koncepcji
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kończy  się  wcześniej  (skrzyżowaniem z  „trasą  Bartoszowicką”).  W koncepcji  autorstwa  dr.  inż.  arch.  Marka

Natusiewicza - ominąwszy obszary Natura 2000, przez które przebiegała trasa wariantu nr 5 - trasa przebiega

przez Wyspę Opatowicką, która również stanowi obszar Natura 2000 (por.  mapę obszarów przyrodniczych).

Choć  zakłada  wykopanie  pod  nią  tunelu,  nie  sposób  uznać,  że  już  sama  budowa  tunelu  podziemnego

nie spowoduje  degradacji  tego  obszaru.  Trzeba  jednak  przyznać,  że  -  w  przeciwieństwie  do  wariantu

konkursowego  (wariant  nr  5)  -  omija  siedliska  przyrodnicze  (por.  mapę  siedlisk  przyrodniczych).

W przeciwieństwie do wariantu nr 5, podobnie jak warianty nr 1-4, wkracza jednak w obszar Szczytnickiego

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego (Wyspa Opatowicka).  Podobnie jak wariant nr 5, doprecyzowana trasa,

proponowana  przez  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza,  nie  komunikuje  centralnej  części  Wielkiej  Wyspy

z południową częścią Wrocławia,  lecz ze wschodnią jego częścią.  O ile  jednak wariant nr 5 omija całkowicie

Wielką Wyspę,  wariant doprecyzowany -  omijając  ją w podobny sposób -  zakłada skomunikowanie  Wielkiej

Wyspy z nową trasą poprowadzoną przez tzw. most Bartoszowicki, który musiałby dopiero zostać zbudowany.

Nie przedstawiono jednak żadnych szczegółów odnośnie do tej, kolejnej przeprawy.

Jeszcze raz więc powtórzyć trzeba, że celem planowanej inwestycji  nie jest stworzenie jakiejkolwiek

drogi łączącej Wielką Wyspę z „resztą miasta”, lecz skomunikowanie Wielkiej Wyspy - będącej częścią miasta

Wrocławia  i  układu  komunikacyjnego  tego  miasta  -  z  jego  południową  częścią.   Doceniając  wkład  pracy

i zaangażowanie  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  (i  osób  z  nim  współpracujących)  w  tej  kwestii,

Kolegium musi powtórzyć, że postępowanie środowiskowe prowadzone jest na wniosek podmiotu planującego

realizację  przedsięwzięcia,  który  przedstawia  cel  planowanego  przedsięwzięcia.  Fakt,  że  w  postępowaniu

środowiskowym wnioskodawca musi przedstawić racjonalny wariant alternatywny nie oznacza, że staje się ono

miejscem  dyskusji  co  do  ogólnych  założeń  planów  inwestycyjnych  wnioskodawcy.  Skoro  celem  planowanej

inwestycji  nie  jest  stworzenie  jakiegokolwiek  połączenia  Wielkiej  Wyspy  z  pozostałą  częścią  Wrocławia,

a skomunikowanie jej  w sposób racjonalny z południem miasta,  rozważanie koncepcji  proponowanych przez

odwołujące się (czy to traktowanych jako wariant nr 5, czy jego „doprecyzowanie”), które zakładają komunikację

Strachocina, Swojczyc i Wojnowa oraz, niejako „przy okazji” - przez budowę kolejnego obiektu inżynierskiego

(w wersji „doprecyzowanej”) - wschodniej części Wielkiej Wyspy z południem Wrocławia, nie mieści się de facto

w przedmiocie niniejszej sprawy. 

Przedmiotem  rozpatrywanej  sprawy  nie  jest  również  analiza  wszelkich  „rozwiązań  drogowych”

w „większej  skali”.  Zarzut  braku  takiej  analizy  stawia  zaś  radca  prawny  Michał  Behnke  we  wspominanej

w poprzedniej  części  uzasadnienia „Ekspertyzie”.  Uważa bowiem, że „W Raporcie analizowano indywidualny

projekt  Alei  Wielkiej  Wyspy,  co  prawdopodobnie  wynikało  z  braku  odpowiedniego  gruntu  strategicznego,

na bazie  którego  można  by  oprzeć  wariantowanie  rozwiązań  komunikacyjnych  w  większej  skali.

Jednak w świetle braku takich ram strategicznych - ich opracowanie, analiza i ocena powinny być elementem

Raportu.  Dopiero  wówczas  można  by  w  sposób  właściwy  dokonań  wyboru  właściwej  koncepcji  rozwiązań

komunikacyjnych  dla  Wielkiej  Wyspy,  a  na  tej  podstawie  przyjmować  warianty  drogowe  i  inne  -  również

wariantowane - rozwiązania do analizy i oceny w niniejszym Raporcie. Takich rozważań brak jest w Raporcie”.

Radca  prawny  Michał  Behnke  zarzuca  w  tym  kontekście  nieuwzględnienie  innych  (proponowanych  przez

Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”)  rozwiązań  zagadnienia  komunikacji  na  Wielkiej  Wyspie,  które

„w większym  stopniu  uwzględniają  wykorzystanie  komunikacji  zbiorowej,  czy  ruchu  rowerowego  oraz

przewidują np.  zamknięcie dla ruchu samochodowego ulicy Mickiewicza”.  Jego zdaniem, „Ocenie poddawano

wyłącznie  drogę,  podczas  gdy  ocenie  powinno  podlegać  kompleksowe  rozwiązanie  komunikacyjne”.
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Rozwiązanie  „nastawione  na  wycofywanie  ruchu  samochodowego  z  centrum  miast,  przejmowanie  funkcji

komunikacyjnych przez komunikację zbiorową, rowerową jest jedynym długofalowym rozwiązaniem, które ma

rację bytu i zapewnia długotrwały skutek i spełnienie celów w perspektywie wieloletniej”.

Powtórzyć więc trzeba, że wniosek wszczynający postępowanie środowiskowe nie może być traktowany

jako  propozycja  do  przedyskutowania.  Mimo  specyficznego  charakteru  postępowania  środowiskowego,

szczególnie prowadzonego na wniosek jednostki samorządu terytorialnego i w interesie mieszkańców gminy,

wniosek o wydanie decyzji  środowiskowej pozostaje wnioskiem, o którym mowa w art. 61 § 1 k.p.a. Wniosek

taki nie tylko powoduje wszczęcie odpowiedniego postępowania administracyjnego, ale też zakreśla granice tego

postępowania, obligując organ do orzekania w granicach wniosku, o ile nie zostanie on w toku postępowania

zmodyfikowany przez stronę. Na okoliczność związania organu administracji w postępowaniu prowadzonym na

wniosek  granicami  żądania  sformułowanymi  we  wniosku  wskazuje  również  orzecznictwo

sądowoadministracyjne,  potwierdzając,  iż  organ  nie  jest  uprawniony do  rozpoznania  sprawy ponad żądanie

(wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2006 r., I OSK 771/05 LEX 2666469). To treść żądania wyznacza stosowną normę

prawa materialnego lub normę prawa procesowego, która ma znaczenie dla ustalenia zakresu postępowania

(za wyrokiem  NSA  z  dnia  24  lipca  2001  r.,  IV  SA  1091/99,  LEX  78924).  Przepisy  ustawy  o udostępnianiu

informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o ocenach

oddziaływania na środowisko normują zakres inicjatywy strony wskazując, że do wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zgodnie z art. 3

ust.  1 pkt 5 powołanej ustawy, przez kartę informacyjną przedsięwzięcia rozumie się dokument zawierający

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, m.in. o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia.

W załączonej do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 stycznia 2012 r.

karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  Gmina  Wrocław  wskazała  w  tym  zakresie  budowę  drogi  publicznej

o określonym przebiegu i konkretnych parametrach. Jej wniosek nie dotyczy „rozwiązania komunikacyjnego”,

ani „zagadnienia komunikacji na Wielkiej Wyspie”, ani również „koncepcji transportowej”. Zarzucanie więc, że

w Raporcie  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  dwujezdniowej  drogi

publicznej  nie  spojrzano  szerzej  na  uwarunkowania  komunikacyjne  i  nie  rozważano,  czy  drogę  tę  mogłyby

zastąpić  inne  rozwiązania  komunikacyjne  (większe  wykorzystanie  komunikacji  zbiorowej,  czy  ruchu

rowerowego)  nie  znajduje  podstaw  prawnych.  Wariantowanie  przedsięwzięcia  w  postępowaniu

środowiskowym  nie  ma  na  celu  wyboru  rodzaju  przedsięwzięcia,  bo  ten  jest  wskazywany  przez

wnioskodawcę,  ale  ustaleniu,  czy  wariant  proponowany  przez  wnioskodawcę  może  zostać

zaakceptowany w świetle norm środowiskowych. 

Podkreślić też należy, że - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - jeżeli

z oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko wynika  zasadność  realizacji  przedsięwzięcia

w wariancie  innym  niż  proponowany  przez  wnioskodawcę,  organ  właściwy  do  wydania  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach,  za  zgodą  wnioskodawcy,  wskazuje  w decyzji  wariant  dopuszczony do

realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia. Rozwiązanie to

nasuwa co najmniej kilka wątpliwości interpretacyjnych. Przede wszystkim z postanowień art. 81 ustawy nie

wynika,  czy  wariant  zaproponowany  przez  organ  administracji  ma  być  jednym  z  przedstawionych  przez

wnioskodawcę  w  raporcie,  ale  innym  niż  wybrany  przez  niego,  czy  zupełnie  nowym,  wcześniej  przez
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wnioskodawcę  nierozważanym,  który  -  zdaniem  organu  prowadzącego  postępowanie  -  najpełniej  umożliwi

zapewnienie właściwych standardów ochrony środowiska. Jak wskazują komentatorzy, niewątpliwie ta druga

możliwość  ma  istotne  zalety  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska,  gdyż  organ  administracji  prowadzący

postępowanie w wielu sprawach ma szersze pole widzenia niż wnioskodawca.  Przeciwko temu przemawiają

jednak względy procesowe. Uzgadniając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy rozwiązania, które mają być przyjęte

w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  organom  współdziałającym  przedstawia  się,  według

art. 77 ust. 2 ustawy, przede wszystkim wniosek o wydanie decyzji oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko. Żaden z tych dokumentów nie zawiera informacji na temat wariantu zaproponowanego przez

organ  administracji  (jeżeli  jest  on  inny  niż  te  przedstawione  w  raporcie),  a  zatem  organy  współdziałające,

dokonując  uzgodnienia  warunków  realizacji  przedsięwzięcia,  w  rzeczywistości  wypowiadałyby  się  w  innej

sprawie niż ta, która ostatecznie stanowiła przedmiot orzekania. Dlatego wydaje się, że w sytuacji, gdy celowa

jest - zdaniem organu - realizacja innego wariantu przedsięwzięcia niż zaproponowany przez wnioskodawcę,

wnioskodawca powinien zmodyfikować swój wniosek, uwzględniając w raporcie wariant zaproponowany przez

organ,  a  ten  powinien  ponownie  zwrócić  się  do  organów  współdziałających  o  zajęcie  stanowiska  i  dopiero

później  wydać  decyzję  kończącą postępowanie  (K.  Gruszecki,  Komentarz do art.  81 ustawy o udostępnianiu

informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko, LEX).

Z przeprowadzonej przez Prezydenta Wrocławia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

nie  wynikała  zasadność  realizacji  przedsięwzięcia  w  wariancie  innym  niż  proponowany  przez

wnioskodawczynię, w szczególności w opisywanym wyżej wariancie nr 5, omijającym Wielką Wyspę. Również

Kolegium,  ponownie  rozpatrując  sprawę,  w  tym  przedstawione  wyżej  propozycje  lokalizacyjne,  nie  widzi

żadnych  podstaw  do  stwierdzenia,  że  z  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  wynika  zasadność  realizacji

przedsięwzięcia  w  wariancie  innym  niż  proponowany  przez  wnioskodawcę  (w  tym  w  „doprecyzowanym”

wariancie nr 5).

Oceniający Raport dr inż. arch. Marka Natusiewicza kwestionuje również szczegółowe sformułowania

zawarte  w opisach wariantów,  a także analizę  porównawczą wariantów nr 1 -  nr  5,  uznając,  że  ta ostatnia

wymaga  „ustosunkowania  się  do  nich  bądź  skomentowania”.  Potwierdzeniem  „ogólnego  wrażenia

nierzetelności”  w  sporządzaniu  analizy  wariantowej  jest  -  jego  zdaniem  -  wybór  jako  tzw.  inwestycyjnego

wariantu nr 1. Uznaje, że kryteria i cele autorów Raportu „nie są niestety poparte rzetelnymi i wiarygodnymi

danymi, a zatem wyciągnięte na tej podstawie wnioski nie mogą być brane poważnie pod uwagę”  (str. 12).

Kolegium zauważa, że dokonywana przez autorów Raportu analiza wariantów nr 2 - 5, tak krytykowania

przez  oceniającego,  stanowiła  jedynie  etap  wstępny  wariantowania  przedsięwzięcia.  Niewątpliwie

wnioskodawca  ma  prawo  wyboru  wariantu  i  nie  ukrywał,  że  wariant  nr  1  jest  wariantem  przez  niego

proponowanym.  Trzeba  podkreślić,  że  to  ustawodawca  wymaga,  aby  od  początku  postępowania

środowiskowego  wnioskujący  o  wydanie  decyzji  miał  wybrany  („proponowany”)  wariant  realizacji

przedsięwzięcia.  W  postępowaniu  środowiskowym  nie  poszukuje  się -  co  kolejny  raz  należy  podkreślić  -

wariantu  realizacji  przedsięwzięcia,  ale  poprzez  porównanie  z  racjonalnym  wariantem  alternatywnym

i wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska  (jeśli  nie  jest  nim  wariant  proponowany)  należy  ustalić,

czy istnieje  zasadność  realizacji  przedsięwzięcia  w  wariancie  innym  niż  proponowany  przez  wnioskodawcę

(art. 81  ustawy)  i  czy  wariant  proponowany  może  zostać  zaakceptowany,  a  jeżeli  tak  -  pod  jakimi

środowiskowymi uwarunkowaniami. Stąd „ogólne wrażenie nierzetelności”, ponieważ analizowany wariant nr 1
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jest  wariantem  proponowanym  przez  Gminę  Wrocław,  jest  dla  Kolegium  niezrozumiały.

Niewątpliwie wspominana  analiza  miała  jeden  podstawowy  cel:  uzasadnić,  że  wybrany  do  porównań

z wariantem  proponowanym  przez  wnioskodawczynię  (wariantem  nr  1)  wariant  (nr  3)  jest  racjonalnym

wariantem  alternatywnym,  który  w  dalszych  częściach  Raportu  podlegał  będzie  -  obok  proponowanego  -

dalszej analizie.  Autorzy  Raportu  dołożyli  w  tym  względzie,  zdaniem  Kolegium,  co  najmniej  należytej

staranności, uzasadniając wybór wariantu nr 3 spośród 4 innych wariantów. 

Dr inż. arch. Marek Natusiewicz stoi na stanowisku, że skomunikowanie Wielkiej Wyspy z południową

częścią  Wrocławia  byłoby  dopuszczalne  jedynie  w  wariancie  lokalizacyjnym,  który  „odcinałby”  możliwość

korzystania z takiego połączenia innym kierującym poza mieszkańcami Wielkiej Wyspy i umożliwiał zachowanie

enklawowego charakteru Wyspy.  Konsekwentnie,  inne założenia uznaje za „błąd w ustaleniach faktycznych”.

Uważa,  że „ruch na ul.  Mickiewicza można zmniejszyć tylko poprzez wcześniejsze odcięcie dopływu nowych

pojazdów,  zwłaszcza  z  kierunku  Jelcza-Laskowic”  (str.  14  „Oceny”;  „każda  kolejna  inwestycja  jak  magnes

przyciąga  nowe  samochody”,  str.  13).  W tym kontekście  jako zarzut  stawia,  że  „Projektowana arteria  ściśle

powiązana  jest  z  całym  układem  komunikacyjnym  miasta,  a  więc  nieprawdziwa  jest  nazwa  Aleja  Wielkiej

Wyspy”. 

Kolegium zwraca więc uwagę,  że  niezależnie od wyjątkowości,  Wielka Wyspa jest  i  będzie stanowić

część  Wrocławia  i  jego  układu  komunikacyjnego.  Tymczasem,  zdaniem  autora  „Oceny”,  „W  poszukiwaniu

społecznych  rozwiązań  problemów  komunikacyjnych  mieszkańców  Wielkiej  Wyspy  należy  zacząć  od

oddzielenia systemu komunikacji w skali aglomeracji Wrocławia od wewnętrznego systemu komunikacyjnego

Wielkiej Wyspy, który musi zapewnić bezpieczne i wygodne powiązania ze strukturą miasta” (str. 18). 

Na pewno zawsze można – w rozważaniach teoretycznych i przy teoretycznych założeniach – wskazać

bardziej korzystny dla środowiska wariant realizacji przedsięwzięcia, niż ten, który za taki został uznany przez

autorów  Raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  inny  racjonalny  wariant  alternatywny.

Aby podważyć w postępowaniu administracyjnym wybór wariantów dokonywany w Raporcie w sposób mogący

przesądzić o jego wadliwości nie można jednak poprzestać na płaszczyźnie teoretycznej. Teorią i to znacząco

oddziałującą na środowisko jest zaś - zdaniem Kolegium - przeprowadzenie trasy w wariancie proponowanym

przez autora „Oceny”. Teorią jest również założenie, że celem Gminy Wrocław powinno być „oddzielenie systemu

komunikacji  w  skali  aglomeracji  Wrocławia  od  wewnętrznego  systemu  komunikacyjnego  Wielkiej  Wyspy”.

Wątpliwe jest  przy  tym,  czy  wszyscy  mieszkańcy Wielkiej  Wyspy pragną  mieszkać  w oddzielonej  od reszty

miasta enklawie albo jechać na południe Wrocławia przez jego wschodnią część.  Przypomnieć trzeba w tym

kontekście,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  -  poza  dwoma  Stowarzyszeniami  -  nie  brała  udziału  żadna

z kilkuset stron postępowania, ani żaden inny mieszkaniec Wielkiej Wyspy, choć w innych prowadzonych przez

Kolegium  postępowaniach  środowiskowych  wielokrotnie  skrzynka  e-mail  Kolegium  była  „zasypywana

protestami” mieszkańców sprzeciwiających się określonym przedsięwzięciom. 

 Odwołujące się zarzucają, że w Raporcie ograniczono się wyłącznie do wariantowania lokalizacyjnego

inwestycji, a „Nie przeprowadzono wariantowania technicznego ani technologicznego, co jest szczególnie istotne

w  odniesieniu  do  zagadnienia  wyboru  środków  minimalizujących  lub  kompensujących  oddziaływanie

planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko”.  Zdaniem  Kolegium,  analiza  wariantów  technicznych  czy

technologicznych, obejmujących inną ilość pasów ruchu, czy inną konstrukcję drogi (co proponują odwołujące

się) byłaby w rozpatrywanych okolicznościach czysto pozornym działaniem. Podkreślić należy, że ustawodawca

nie  wymaga,  aby  wariantowanie,  o  którym  mowa  w  art.  66  ust.  1  ustawy,  obejmowało  wariantowanie
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lokalizacyjne, techniczne oraz technologiczne. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia racjonalnym będzie inny

sposób wariantowania przedsięwzięcia. Dla instalacji planowanej przez przedsiębiorcę dysponującego określoną

nieruchomością, wariantowanie lokalizacyjne będzie nieracjonalne (skoro nie wchodzi w grę inna lokalizacja),

a wariantowanie  techniczno-technologiczne  jak  najbardziej  racjonalne.  Z  kolei  dla  drogi  publicznej

wariantowanie  lokalizacyjne  będzie  jak  najbardziej  prawidłowe,  racjonalne  i  wystarczające.  To  warianty

lokalizacyjne  w  przypadku  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  drogi  pozwolą  bowiem  na  ocenę,  czy

w ramach istniejących warunków przyrodniczych, lokalizacyjnych, technicznych i innych, proponowany przez

wnioskodawcę wariant może zostać zaakceptowany z punktu widzenia ochrony środowiska.

Dodać można, że - jak wynika z Raportu - na „wstępnych etapach koncepcyjnych” rozważano szereg

wariantów przedsięwzięcia. Były to zarówno warianty lokalizacyjne trasy, jak i warianty rozwiązań technicznych

i technologicznych związane z wariantowaniem poszczególnych skrzyżowań oraz możliwością wprowadzenia

linii tramwajowej. Wariantowano również liczbę pasów (por. str. 10 załącznika nr 2, Tom I Raportu). 

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w Raporcie określono przewidywane oddziaływanie na środowisko

racjonalnego  wariantu  alternatywnego  (wskazywanego  wyżej  wariantu  nr  3;  uzasadnienie  wyboru  tego

wariantu jako alternatywnego zostało opisane wyżej), w tym na etapie budowy, dokonując m.in. charakterystyki

przyrodniczej  wariantu  nr  3,  oddziaływania  akustycznego  (załącznik  nr  2),  oddziaływania  na  powietrze

atmosferyczne (załącznik nr 3 do Raportu). 

Jeśli chodzi o zarzut niezawarcia w Raporcie opisu tzw. wariantu 0 (niepodejmowania przedsięwzięcia),

Kolegium  stwierdza,  że  Raport  w sposób  wystarczający  -  zgodnie  z  art.  66  ust.  1  pkt  4  ustawy  -  „opisuje”

przewidywane skutki  dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.  Na str.  103 wskazano,

że brak  nowego  połączenia  uniemożliwi  realizację  wymienionych  tam  celów,  m.in.  zmniejszenie  korków

uciążliwych dla mieszkańców osiedli Sępolno, Biskupin, Dąbie i Bartoszowice oraz sąsiadujących z nimi osiedli,

zmniejszenie obciążenia Placu Grunwaldzkiego (w konsekwencji upłynnienie ruchu na innych ulicach), a także

ochronę  Parku  Szczytnickiego.  Ponadto,  w  wielu  miejscach  Raportu  -  w  odniesieniu  do  poszczególnych

analizowanych  w  nim  kwestii  -  przedstawiano  sytuację  w tzw.  wariancie  0,  w  porównaniu  z  wariantem

proponowanym i racjonalnym wariantem alternatywnym. I tak chociażby  w załącznikach graficznych 2.1 i 2.2

załącznika nr 2 do Raportu (tom I) przedstawiono rozkład poziomów hałasu dla horyzontu czasowego 2015 r.

i 2025 r. dla tzw. wariantu „O” (prognozowane natężenie ruchu dla wariantu „O” przedstawiono na str. 63-64

wspominanego załącznika). W załączniku nr 3 (tom II Raportu) przedstawiono prognozowane natężenie ruchu

oraz jednostkowe wielkości emisji substancji do powietrza w dwóch horyzontach czasowych (2015 r., 2025 r.)

dla  wariantu  proponowanego,  alternatywnego  i tzw.  wariantu  „0”.  Z  kolei  w  załączniku  nr  18  znajduje  się

prognoza ruchu dla wariantu bezinwestycyjnego we wskazanych horyzontach czasowych.

 „Uwagi do Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji  pn.  Budowa Alei  Wielkiej

Wyspy we Wrocławiu opracowanego przez firmę Progeo Sp. z o.o.” odnośnie do omawianej w tym miejscu kwestii

przedstawił również prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, który zarzuca, że autorzy Raportu nie wzięli pod uwagę

wariantu budowy tzw. mostu Bartoszowickiego, w przedłużeniu ul. Karola Olszewskiego, w połączeniu z budową

mostu  na  wysokości  dawnego  Stadionu Ślęzy,  zwłaszcza,  że  ciąg  ul.  Karola  Olszewskiego  „jest  dostatecznie

szeroki, ekranowany przez aleje drzew” i byłby „najkrótszym połączeniem rozbudowującego się wschodu miasta

z centrum”. Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć stoi na stanowisku, że wzięte do analizy warianty nie rozwiązują

problemu  braku  łatwego  skomunikowania  rejonu  Placu  Grunwaldzkiego  z  szybko  rozbudowującym  się

wschodem  Wrocławia  (Wojnów,  Strachocin).  Uważa,  że  „Proponowany  wariant  inwestycyjny  jest  w  tym
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kontekście  rozwiązaniem  archaicznym  (zaplanowany  przeszło  100  lat  temu),  pozbawionym  rozwiązań  dla

komunikacji  zbiorowej”.  Uznając „tzw.  wariant APS” za „rozwiązanie  lepsze”,  prof.  dr hab. Ludwik Tomiałojć

stwierdza,  iż  „przebieg  tej  trasy  w  pobliżu  obszaru  Naturowego  (ale  nie  przez  niego),  jest  niezbyt  wielką

uciążliwością  ekologiczną  wartą  poniesienia,  gdyż  dzięki  temu  uzyskano  by  pozytywne  efekty  w  postaci

odtworzenia jedności i zwartości kompleksu Parku Szczytnickiego, oraz wzmocnienia jego funkcji zdrowotnej

i społecznej”. 

W tym kontekście Kolegium zauważa, że zarzut stawiany raportowi powinien być oparty na wykazaniu

jego  niezgodności  z  konkretnym  przepisem  art.  66  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wyrok

NSA z dnia 23 listopada 2010 r., II OSK 1848/10, LEX nr 787129). Nieskutecznie prawnie jest więc podważanie

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko argumentacją budowaną na całkowicie odmiennym od

wskazanego przez wnioskodawcę celu planowanego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia planowanego przez

Gminę  Wrocław  nie  jest  zaś  -  jak  wspominano  -  ani  znalezienie  „rozwiązania  komunikacyjnego”,  ani

skomunikowanie  Wielkiej  Wyspy  ze  wschodnią  częścią  Wrocławia  (co  proponują  obaj  wymienieni  wyżej

eksperci Stowarzyszenia, choć mają inne koncepcje), skoro od strony wschodniej wybudowany już został most

Swojczycki.  Jeśli zaś chodzi o tzw. wariant APS (nr 5), jak wyjaśniano wyżej, nie przebiega on  w pobliżu, jak

twierdzi  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojć,  lecz  przechodzi  przez obszar  Natura  2000  (lub  pod w  wariancie

„doprecyzowanym”). Zdaniem Kolegium, trudno uznać ten fakt, że „niezbyt wielką uciążliwość ekologiczną wartą

poniesienia”, ponieważ wpłynie na stan Parku Szczytnickiego.

Podsumowując  tę  część  uzasadnienia  Kolegium  stwierdza,  że  przedstawiony  przez  Gminę  Wrocław

Raport  o  oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia  na środowisko spełnia  wskazane na wstępie  wymogi

prawne, w tym - wbrew twierdzeniu odwołujących się Stowarzyszeń - zawiera opis tzw. wariantu zerowego oraz

opis  racjonalnych wariantów alternatywnych przedsięwzięcia. Jeszcze raz podkreślić w tym kontekście trzeba,

że  wariantowanie  przedsięwzięcia  w  postępowaniu  środowiskowym  nie  ma  na  celu  wyboru  rodzaju

przedsięwzięcia, bo ten jest wskazywany przez wnioskodawcę, ale ustaleniu, czy wariant proponowany przez

wnioskodawcę może zostać zaakceptowany w świetle norm środowiskowych. Postępowanie środowiskowe nie

jest również miejscem na publiczną dyskusję nad innymi, możliwymi wariantami przedsięwzięcia. 

3. Analiza rozkładu i natężenia ruchu oraz potoków ruchu samochodowego

Na potrzeby „planowania analizowanej drogi” została opracowana (w okresie grudzień 2011 r./ styczeń

2012  r.,   przez  zespół  pod  kierunkiem  Marka  Żabińskiego,  Zastępcy  Dyrektora  Biura  Rozwoju  Wrocławia)

prognoza ruchu pojazdów pt. „Aleja Wielkiej Wyspy. Materiał prognostyczny na potrzeby decyzji środowiskowej.

Budowa 1 jezdni”, stanowiąca załącznik nr 18 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko opisanego na wstępie

przedsięwzięcia (por. str. 123 Raportu).

Zgodnie z prognozą (str. 5 załącznika nr 18), podstawowe modelowania wykonane zostały w oparciu

o dane o ruchu pochodzące z Kompleksowego Badania Ruchu przeprowadzonego we Wrocławiu w latach 2010-

2011. Dane, wzbogacone o pomiary uzupełniające i weryfikujące w obszarze Wielkiej Wyspy z 2011 r., posłużyły

do wyznaczenia i kalibracji potoków ruchu dla tzw. stanu 0 (dla roku 2011 r.), czyli sytuacji ruchowej oddającej

aktualne obciążenia ulic w mieście. W prognozie podkreślono, że „stan wyjściowy ma charakter syntetyczny tzn.

uwzględnia sieć drogową bez remontów odcinków dróg, które w tym okresie były przeprowadzane”. Prognozy

ruchu na 2015 r. i 2025 r. zostały wykonane w oparciu o dane pochodzące z modelowania kalibracyjnego dla
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2011  r.  Wielkości  potoków  ruchu  (pomiędzy  rejonami  komunikacyjnymi)  zostały  powiększone  o  wskaźnik

wzrostu  (model  Fratar).  Prognozowanie  tego  rodzaju  metodą  znajduje  zastosowanie  przy  nieznaczących

gospodarczych  zmianach  inwestycyjnych  oraz  stosunkowo  ograniczonej  alokacji  mieszkańców  w  rejonie

opracowania.  Na potrzeby modelowań przyjęto wskaźnik wzrostu ruchu 1,10 (10%),  uwzględniając politykę

transportową  miasta,  która  zmierza  do  ograniczania  ruchu  samochodów  w centrum  Wrocławia.  W 2010  r.

Wrocław  osiągnął  wskaźnik  motoryzacji  na  poziomie  503  samochody  os./1000  mieszkańców  (dane  GUS).

Jest to bardzo wysoki wskaźnik na tle innych miast Polski i Europy, który - zdaniem sporządzających prognozę -

wydaje  się  „granicznym  momentem”  prowadzenia  polityki  dostosowywania  miasta  do  potrzeb  samochodu

(w Paryżu wskaźnik ten wynosi 417, w Berlinie 318). Polityka transportowa miasta do 2025 r. zakłada, że ruch

nie powinien wzrastać w sposób nieograniczony; w okresie 2011-2015 założono wzrost o 10%, od 2015-2025

o 1%. Do roku 2015 r. - zgodnie z planami inwestycyjnymi miasta - Wrocław będzie posiadał na tyle rozwinięty

i satysfakcjonujący układ drogowy, że wypełni potrzeby ruchu tranzytowego, co pozwoli ograniczyć dostępność

samochodową  do  centrum  (str.  5-6  prognozy).  Dodatkowo  do  2025  r.  planuje  się  szereg  innych  nowych

elementów drogowych, wymienionych na str. 7 - 8 prognozy. 

W  prognozie  podano  sugerowane  założenia  do  analiz  hałasu  dla  Alei  Wielkiej  Wyspy  -  prędkość

dopuszczalna 50 km/h,  brak samochodów ciężarowych powyżej  3,5 t,  średnie natężenie ruchu w godzinach

szczytu  9%  SDR  (założenie  takie  potwierdza  się  w  porównaniu  wyników  Kompleksowego  Badania  Ruchu

z 2010 r. na wlotach do miasta z Pomiarem Generalnym z 2010 r. przeprowadzonym przez Generalną Dyrekcję

Dróg  Krajowych  i  Autostrad  na  drogach  krajowych),  pojazdy  umowne.  Pojazdy  umowne  to  pojazdy

odpowiadające  pojazdom  osobowym  -  przelicza  się  je  za  pomocą  odpowiednich  współczynników

przeliczeniowych (których wartość zależy od rodzaju pojazdu, charakterystyki elementów układu drogowego,

pochylenia podłużnego niwelety jezdni).  Wyniki  prognozy przedstawiono na załącznikach przedstawiających

poszczególne modele ruchu.

W prognozie analizie poddano następujące horyzonty czasowe: stan aktualny (na październik 2011 r.);

stan na 2015 r (planowany rok oddania inwestycji do użytku) - bez Alei Wielkie Wyspy, z Aleją Wielkiej Wyspy

(dalej w tej części AWW), z wariantem alternatywnym; stan na 2025 - w ten sam sposób. W tabeli nr 6.2 na

str. 124  Raportu  zawarto  „Prognozę  ruchu  na  wybranych  odcinkach  dróg  w  rejonie  inwestycji”.  Zgodnie

z prognozą, dla wariantu proponowanego przez wnioskodawczynię wartości te wynosiły np.:

 - na Moście Zwierzynieckim - 2011 r.: 2 845 pojazdów, 2015 r.: bez AWW – 2 668,  z AWW - 2 020;

2025 r.: bez AWW 2 629, z AWW – 1 998; 

- ul. Adama Mickiewicza w rejonie Parku Szczytnickiego - 2011 r.: 1 221 pojazdów, 2015 r.: bez AWW –

1 105,  z AWW – 1 062; 2025 r.: bez AWW 1 015, z AWW - 985;

- ul. Adama Mickiewicza przy ul. 9 Maja - 2011 r.: 1718 pojazdów, 2015 r.: bez AWW – 1 583,  z AWW –

1 605; 2025 r.: bez AWW – 1 408, z AWW – 1 392.

Autorzy Raportu stwierdzili,  że „analizowana droga przejmie znaczny udział ruchu z aktualnych dróg

dojazdowych  do  obszaru  Wielkiej  Wyspy”,  w  tym  także  z  wyznaczonego  przebiegu  wariantu  zerowego.

Ze znajdującej się w Raporcie tabeli (kolumna „efekt AWW”) wynika, że zarówno na Moście Zwierzynieckim, jak

i na ul. Zygmunta Wróblewskiego (w rejonie ZOO i Hali Stulecia) nastąpi znaczny spadek natężenia ruchu. Z kolei

„wprowadzenie drogi w rejon osiedli Sępolno i Biskupin przyczyni się do lokalnego wzrostu natężenia ruchu

w tym rejonie” (np. na ul. Karola Olszewskiego i ul. Edwarda Dembowskiego, str. 124 Raportu). 
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Odwołujące  się  Stowarzyszenia  zauważają  w  tym  kontekście,  że  Raport  prognozuje  spadek

bezwzględnej ilości aut w analizowanym układzie drogowym Alei Wielkiej Wyspy w horyzoncie czasowym do

2025 r.,  choć Raport dla inwestycji pn. Budowa Mostu Wschodniego prognozował blisko dwukrotny przyrost

ilości pojazdów na przestrzeni 20 lat. Zaznaczyli, że dane wejściowe do obliczeń dotyczące aktualnego natężenia

ruchu  na  al.  Armii  Krajowej  -  na  odcinku  pomiędzy  ul.  Bardzką  a  ul.  Krakowską,  przyjęte  w  Raporcie  -

to ok. 27 000  pojazdów  na  dobę.  „Jednakże  dane  te  nie  znajdują  swojego  potwierdzenia  Kompleksowych

Badaniach Ruchu - Wrocław 2010, wykonanych przez Biuro Inżynierii Transportu S.A., jak również dla potrzeb

Mapy  Akustycznej  Wrocławia  2012”.  Jeżeli  chodzi  o  prognozy  ruchu  na  lata  2015  i  2025,  to  jak  wynika

z dokumentu  „Prognoza  ruchu  w  trzech  horyzontach  czasowych:  2010,  2015,  2020  dla  planowanej  drogi

wojewódzkiej  Bielany-Lany-Długołęka”,  wykonanego  przez  TRANSPROJEKT  Warszawa  S.A.  na  zlecenie

Dolnośląskiej  Służby  Dróg  i  Kolei  we  Wrocławiu,  po  zrealizowaniu  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia

natężenie  ruchu  na  odcinku  Alei  Wielkiej  Wyspy  w 2015  r.  wynosić  będzie  ok.  50  000  pojazdów  na  dobę.

Zdaniem odwołujących się, pomimo czasowego przesunięcia terminów realizacji kolejnych odcinków Obwodnicy

Śródmiejskiej  Wrocławia,  „opracowanie  TRANSPROJEKTU  już  teraz  trafnie  odzwierciedla  potoki  ruchu  na

zrealizowanych  już  odcinkach  OŚW,  czy  też  AOW.”  Odwołujące  się  stwierdziły  również,  że  prognoza  ruchu

przeprowadzona na potrzeby Raportu nie uwzględnia  zamknięcia dla  tranzytu Placu Społecznego.  Powołane

„Badania absorpcji ruchu na terenie Wrocławia”, wykonane w latach 2010-2011 „przez firmę Scott Wilson sp.

z o.o. (…) stoją w rażącej sprzeczności z ustaleniami raportu OOŚ. Również proste zestawienie treści Raportu

w zakresie prognozowanego natężenia ruchu ze wskaźnikiem motoryzacji powszechnie dostępnym w Systemie

Analiz  Samorządowych  stawia  w wątpliwość  trafność  prognoz  natężenia  ruchu  przewidzianych  w  raporcie.

Powszechnie  wiadomo  bowiem,  że  wzrost  wskaźnika  motoryzacji  rozumianego  jako  liczba  samochodów

osobowych  przypadająca  na  określoną  liczbę  mieszkańców  skutkuje  wzrostem  natężenia  ruchu

samochodowego.” Odwołujące się Stowarzyszenia podkreśliły także, że w Raporcie brak jest analiz związanych

z rozprowadzeniem ruchu przy skrzyżowaniu ul.  Adama Mickiewicza z al.  Ignacego Paderewskiego.  Po węźle

z ul.  Adama  Mickiewicza  w  naturalnym  ciągu  drogi  znajdują  się  kolejne  węzły:  al.  Ignacego  Paderewskiego

z ul. Stanisława  Moniuszki  oraz  ul.  Stanisława  Moniuszki  z  czteropasmową  al.  Jana  Kochanowskiego.

Za pośrednictwem  tych  ulic  możliwy  będzie  tranzytowy  przejazd  na  Warszawę.  „W  praktyce,  do  czasu

domknięcia OŚW poprzez realizację odcinka łączącego ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego, z pewnością znaczna

część ruchu w kierunku Warszawy odbywała się będzie ulicami osiedlowymi kameralnych dzielnic mieszkalnych

Zalesie i Zacisze, które to ulice nie są przygotowane do przyjęcia funkcji drogi tranzytowej”. W tym aspekcie, jako

dowody,  powołano  opracowanie  TRANSPROJEKT  Warszawa  S.A.,  „Badania  absorpcji  ruchu  na  terenie

Wrocławia”, opracowanie Scott Wilson Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Wrocław, Kompleksowe Badania Ruchu -

Wrocław  2010,  opracowanie  Biura  Inżynierii  Transportu  S.A.  na  zlecenie  Miasta  Wrocław,  raport  dla

przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  Mostu Wschodniego  we Wrocławiu”,  opinię  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza,

„Ocena Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we

Wrocławiu  ",  badanie  hałasu  za  2010  r.  w  ramach  Programu  Państwowego  Monitoringu  Środowiska

Województwa Dolnośląskiego na lata 2010-2012 (Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu).  

W  tym  miejscu  Kolegium  zdecydowało  się  powrócić  do  wyjaśnień  Gminy  Wrocław,  zawartych

w powoływanym już piśmie z dnia 14 października 2013 r. Trzeba bowiem stwierdzić, że – wraz z tym pismem -

wnioskodawczyni  przedstawiła  kontrdowody  względem  dowodów  powoływanych  przez  odwołujące  się

Stowarzyszenia, których Kolegium nie może pominąć. Chodzi w szczególności o wskazywane wyżej opracowanie
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Spółki TRANSPROJEKT Warszawa oraz o opracowanie Scott Wilson Sp. z o.o., na podstawie których budowana

jest nie tylko argumentacja odwołania, ale również opinie ekspertów Stowarzyszeń. 

Gmina Wrocław,  uznając za niedopuszczalne odwoływanie się przez Stowarzyszenia do opracowania

Spółki  TRANSPROJEKT  Warszawa  i  „poprzez  jego  pryzmat  wykazywanie  rzekomej  nieprawidłowości  analiz

i prognoz rozkładu i natężenia ruchu”, wyjaśniła, że wystąpiła do „autorów TRANSPROJEKT Warszawa Sp. z o.o.”

o dane, na podstawie których opracowanie powstało. W odpowiedzi uzyskano pismo TRANSPROJEKT Warszawa

Sp. z o.o. z dnia 25 września 2013 r., które załączono jako dowód w sprawie. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniem

URS Polska Sp. z o.o. z dnia 20 września 2013 r. (poprzednio Scott Wilson), do której Gmina również wystąpiła,

„podejrzewając  formułowanie  przez  Odwołujących  twierdzeń  niezgodnych  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy”,

nie istnieje dokument pod tytułem „Badania absorpcji  ruchu na terenie Wrocławia”, „a wyrwany z kontekstu

rysunek, jakim posługują się Skarżący został przygotowany przez Scott Wilson Sp. z o.o. (obecnie URS Polska Sp.

z  o.o.)  jako  element  roboczej  prezentacji  przygotowanej  na  spotkanie  z  przedstawicielami  Urzędu  Miasta

Wrocławia w dniu 13 października 2008 r. (dowód: pismo URS Polska Sp. z o.o. z dnia 20 września 2013 r.)”.

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem Gminy Wrocław, że dane dotyczące aktualnego natężenia ruchu

na  odcinku  al.  Armii  Krajowej  (od  ul.  Bardzkiej  do  ul.  Krakowskiej)  znajdują  swoje  potwierdzenie

w Kompleksowych Badaniach Ruchu - Wrocław 2010, zgodnie z którymi obciążenie przedmiotowego odcinka

wynosi około 29 000 pojazdów na dobę (dane zamieszczono w Zeszycie  3a -  Wyniki pomiarów natężeń ruchu

pojazdów  -  zestawienia d/a dnia roboczego, punkt pomiarowy nr  31,  str. 180-183).  Wskazuje to na zbieżność

z danymi zawartymi w Raporcie, który w załączniku nr 2 (str. 54) podaje wartość 27 700 pojazdów na dobę przy

założeniu  zrealizowania  inwestycji  oraz  (na str.  63  załącznika nr 2)  podaje  ilość  28 689 pojazdów  na dobę

przy założeniu  braku realizacji  inwestycji.  Niewątpliwie  również,  jak  słusznie  zauważa  Gmina,  podane ilości

pojazdów na dobę na węźle al. Armii Krajowej nie dotyczą bezpośrednio obciążenia samej Alei Wielkiej Wyspy,

ponieważ  prognozowany  ruch  może  rozłożyć  się  na  3  potencjalne  kierunki:  ul.  Krakowską  w  kierunku

ul. Romualda Traugutta,  ul.  Krakowską w kierunku ul.  Opolskiej oraz samą planowana Aleję Wielkiej Wyspy.

Z zapisów Raportu wynika, że obciążenie samej Alei Wielkiej Wyspy na pierwszym odcinku po węźle al. Armii

Krajowej (tj.  od ul. Krakowskiej do ul.  Międzyrzeckiej) w roku 2015 wynosi 13 972 pojazdów na dobę, przy

założeniu zrealizowania inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 2 (str. 54). 

Nie można również uznać za chybione wyjaśnień Gminy Wrocław odnoszących się do zarzutu różnic

w prognozach  ruchu  dla  inwestycji  pn.  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu"  oraz  inwestycji

pn. „Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu". Niewątpliwie nie tylko różny jest zakres obu inwestycji (chociażby

liczba pasów ruchu), ale także nastąpiły istotne zmiany w układzie drogowym miasta Wrocławia, które nie były

uwzględniane  w prognozie  ruchu dla  inwestycji  pn.  „Budowa  Mostu Wschodniego  we Wrocławiu”.  Ponadto

podjęto  decyzję  o  bezpłatnym  dostępie  do  Autostradowej  Obwodnicy  Wrocławia  dla  aut  osobowych

(rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  października  2011  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

autostrad  płatnych),  a  we  Wrocławiu  ograniczony  jest  ruch  samochodów  ciężkich,  zgodnie  zarządzeniem

Prezydenta  Wrocławia  nr 533/11 z dnia  23 lutego 2011 r.  w sprawie organizacji  ruchu we Wrocławiu dla

pojazdów  ciężarowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  18  ton  oraz  zarządzeniem  Nr  3980/12

Prezydenta Wrocławia z  dnia 7 marca 2012 r.,  zmieniającym zarządzenie  nr 533/11 Prezydenta Wrocławia

z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej

masie  całkowitej  powyżej  18  ton  (w  prognozie  ruchu  dla  Alei  Wielkiej  Wyspy  uwzględniono  zakaz  ruchu

ciężkiego  na  projektowanej  trasie).  Różne  są  również  zakresy  danych  wejściowych  do  prognozy  ruchu
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(zobrazowane na tabeli). Wbrew twierdzeniom odwołujących się Stowarzyszeń,  prognoza ruchu opracowana na

potrzeby  Raportu  zakłada,  że  do  2025  r.  zaistnieją  zmiany  komunikacyjne  na  placu  Społecznym,  zgodnie

z rozstrzygnięciami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pkt 7 Sieć drogowa

2025, Tabela. Elementy układu drogowego). W Raporcie znajdują się również adekwatne do przedmiotu sprawy

analizy  związane  z  rozprowadzeniem  ruchu  przy  skrzyżowaniu  ul.  Adama  Mickiewicza  z  al.  Ignacego

Paderewskiego. Na zamieszczonym w Raporcie fragmencie sieciowej prognozy ruchu adekwatnym do zakresu

przedsięwzięcia  ukazano prognozowane  natężenie  ruchu dla  al.  Ignacego Paderewskiego,  będącej  w zasięgu

oddziaływania planowanej inwestycji. Z prognozy ruchu wynika, że w 2015 r. natężenie ruchu będzie zbliżone

do obecnego, a w 2025 r. natężenie ruchu będzie niższe od obecnego. 

Odwołujące się Stowarzyszenia swoją argumentację w omawianym przedmiocie budują na przekonaniu,

a wręcz pewności, że ruch tranzytowy na Warszawę (i z Warszawy) będzie odbywał się za pośrednictwem ulic

położonych na Wielkiej Wyspie. Przekonanie to jest niewątpliwie pokłosiem przyjmowanego przez odwołujące

się  założenia,  że  Aleja  Wielkiej  Wyspy  ma  być  w  przyszłości  częścią  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia

(szerzej w tej kwestii Kolegium już się wypowiedziało). Założenie to Kolegium uznało za błędne i nie znalazło

żadnych innych dowodów, uzasadniających przekonanie odwołujących się, że po powstaniu dwupasmowej Alei

Wielkiej Wyspy, z ograniczoną do 50 km/h prędkością, na której będzie obowiązywał zakaz pojazdów ciężkich,

przez Wielką Wyspę odbywać się będzie tranzyt na Warszawę.  

W powoływanej przez odwołujące się Stowarzyszenia opinii dr. inż. arch. Marka Natusiewicza pt. „Ocena

Raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  zadania  pn.  Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we

Wrocławiu” (analizowanej już w dwóch poprzednich częściach uzasadnienia w odniesieniu do omawianych tam

zagadnień) wskazano, że „bardziej wnikliwa analiza rozkładu ruchu”, „wykonana na zlecenie gminnej jednostki

planistycznej  BRW”,  wskazuje  jednoznacznie,  że  54  %  celów  podróży  odbywa  się  do  miejsc,  z  których

największym  „atraktorem”  jest  Plac  Grunwaldzki.  W  tym  kontekście  opiniujący  zamieścił  ilustrację  (nr  4,

str. 9 „Opinii”),  opisaną jako „Absorpcja ruchu w szczycie porannym w obszarze centralnym 3 rejony i  54 %

ruchu  (według  opracowania  Scott-Wilson)”.  Dr  inż.  arch.  Marek  Natusiewicz  stwierdził,  że  „Wykonane

w 2010/2011 r. przez firmę Scott-Wilson badania nie znalazły się w przedmiotowym Raporcie, choć przytoczone

tu wiarygodne dane mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego prognozowania rozkładu ruchu na sieci

komunikacyjnej Wielkiej Wyspy i stoją w rażącej sprzeczności z ustaleniami tych prognoz w Raporcie”. 

Jak wspominano, Gmina Wrocław przedłożyła w postępowaniu odwoławczym pismo z dnia 20 września

2013  r.,  autorstwa  Dyrektora  Działu  Doradztwa  i  Planowania  Przestrzennego  w  Spółce  z  o.o.  URS  Polska

z siedzibą w Warszawie, która kontynuuje działalność Spółki z o.o. Scott-Wilson, na której badania, jako mające

„fundamentalne znaczenie”, powołuje się nie tylko dr inż. arch. Marek Natusiewicz, ale również inni eksperci

Stowarzyszeń. W powoływanym piśmie przedstawiciel Spółki z o.o. URS Polska stwierdził, że Spółka z o.o. Scott-

Wilson nie  wykonywała  w latach 2010/2011 ani  w żadnym innym okresie  opracowania  „Badania  absorpcji

ruchu na terenie Wrocławia”. Przedstawiony przez Stowarzyszenie rysunek „został przygotowany jako element

roboczej prezentacji opracowanej w programie PowerPoint, przygotowanej w październiku 2008 r. Powstał on

w związku ze spotkaniem z przedstawicielami Urzędu Miasta Wrocławia (dalej  UM Wrocławia),  które miało

miejsce  w  dniu  13  października  2008  r.  Prezentacja  nosiła  tytuł  Pytania  i  wątpliwości   i  zawierała  uwagi

krytyczne do modelu ruchu przekazanego przez UM Wrocławia. Rysunek został wykonany na podstawie danych

przekazanych przez UM Wrocławia. Komentarz przedstawiony na rysunku Absorpcja ruchu (…) miał ilustrować

wątpliwości przedstawicieli Scott Wilson Sp. z o.o. co do prawidłowości przekazanego modelu”. Prezentacja była
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materiałem roboczym i nie była udostępniania jakimkolwiek innym podmiotom, ani upubliczniona; Spółka z o.o.

Scott-Wilson (i obecnie Spółka URS) nie wyrażała zgody na jakiekolwiek dalsze wykorzystanie materiału, w tym

również  na potrzeby „składania  skargi  na decyzję  środowiskową”.  Autor  pisma z dnia  20 września  2013  r.

podkreślił:  „nie  byliśmy  autorami  krytykowanego  modelu,  ilustrowanych  danych  źródłowych  ani  badań

służących  jego  wykonaniu”,  wspomniany  rysunek  nie  był  fragmentem  jakiegokolwiek  samodzielnego

opracowania  (stanowił  fragment  prezentacji  roboczej).  Prezentacja  robocza  wykonana  została  w  związku

z umową  na  wykonanie  pracy  pt.  „Opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej  dla  budowy  Inteligentnego

Systemu Transportu  we  Wrocławiu  oraz  wniosku  o  dofinansowanie  w ramach  POIiŚ  wraz  z  załącznikami”.

Nie odnosiła się do kwestii zamknięcia Placu Społecznego, nie może być odnoszona do faktycznego stanu ruchu

drogowego  oraz  zmian  sieci  drogowej  we  Wrocławiu.  Zdaniem  autora  pisma  z  dnia  20  września  2013  r.

„Tezy i wnioski przedstawione przez Skarżących sformułowane na podstawie wykorzystanego bez naszej wiedzy

i zgody materiału nie mogą zostać uznane za prawidłowe”. W załączeniu do pisma z dnia 20 września 2013 r.

Dyrektor Działu Doradztwa i Planowania Przestrzennego w Spółce z o.o. URS Polska z siedzibą w Warszawie

przekazał opisywaną, „roboczą prezentację”. 

W  tym  kontekście,  zawarte  w  powoływanej  „Opinii”  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza  argumenty

odnośnie  do  zawartości  Raportu,  budowane  poprzez  odwoływanie  się  do  wyników  roboczej  prezentacji

z 2008 r.,  opisywanej  jako  „Wykonane  w  2010/2011  r.  przez  firmę  Scott-Wilson  badania”  (np.  na  str.  10:

„Jak można mówić o spadku natężenia ruchu na w/w ulicach w sytuacji gdy głównym celem podróży w całym

mieście stanowi i będzie stanowić pl. Grunwaldzki?” - odnoszono to do wskazywanego przez autorów Raportu

prognozowanego  spadku  ruchu  na  Moście  Zwierzynieckim  i  ul.  Wróblewskiego),  Kolegium  musi  uznać  za

pozbawione podstaw faktycznych. 

Jak  wspominano,  drugim  podstawowym  dowodem  w  sprawie,  powoływanym  przez  odwołujące  się

Stowarzyszenia i  ich ekspertów, jest dokument pt.  „Prognoza ruchu w trzech horyzontach czasowych:  2010,

2015,  2020  dla  planowanej  drogi  wojewódzkiej  Bielany-Łany-Długołęka”,  wykonany  przez  TRANSPROJEKT

Warszawa S.A., z którego – ich zdaniem - wynikać ma, że po zrealizowaniu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia

natężenie  ruchu  na  odcinku  Alei  Wielkiej  Wyspy  w 2015  r.  wynosić  będzie  ok.  50  000  pojazdów  na  dobę.

Jako załącznik  nr  9  do  odwołania  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  załączono  rysunek  pt.  „Średnie

dobowe natężenie ruchu pojazdów. Prognoza na rok 2015. Wariant I”, mające pochodzić z tej „Prognozy”.

Zgodnie  z  przedłożonym  w  postępowaniu  odwoławczym  przez  Gminę  Wrocław  pismem  Prezesa

Zarządu  Spółki  z  o.o.  Biuro  Projektowo-Badawcze  Dróg  i  Mostów  TRANSPROJEKT-Warszawa  z  siedzibą

w Warszawie, Spółka nie udostępniała żadnej z wymienianych w zapytaniu (były to m.in. odwołujące się i ich

przedstawiciele)  osobie  lub  instytucji  rysunku  „Średnie  dobowe  natężenie  ruchu pojazdów  (…)”.  Spółka  nie

wyrażała  zgody  na  dalsze  wykorzystywanie  jakiegokolwiek  fragmentu  opracowania.  Zresztą  taka  zgoda  nie

mogłaby  zostać  udzielona  bez  zgody  zamawiającego,  którym  był  Dolnośląski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich

(obecnie  Dolnośląska  Służba  Dróg  i  Kolei).  Przedstawiciel  Spółki  TRANSPROJEKT-Warszawa  oświadczył:

„nie jesteśmy  autorami  tego  rysunku,  natomiast  został  on  opracowany  na  podstawie  jednego  z  rysunków

znajdujących się w naszym szerokim opracowaniu pt.  Prognoza ruchu w trzech horyzontach czasowych: 2010,

2015, 2020, dla planowanej drogi wojewódzkiej  klasy G2/2 Bielany-Łany-Długołęka z uwzględnieniem czterech

etapów  inwestycji”.   Dotyczy  to  rysunku  przedstawiającego  prognozowany  ruch  w 2015  r.  w wariancie  1A,

polegającym na tym, że zrealizowane są wszystkie odcinki drogi Bielany-Łany-Długołęka w parametrach drogi

jednojezdniowej  o  szerokości  jezdni  7  m  oraz  funkcjonuje  odcinek  wschodniej  Obwodnicy  Śródmiejskiej
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Wrocławia.  Opracowanie było realizowane w drugiej połowie 2002 r., a ostateczne „zamknięcie tematu”

nastąpiło w marcu 2003 r. Rozkład przestrzenny ruchu został przygotowany na podstawie dostępnych w tym

czasie wyników pomiarów ankietowych, ilościowych oraz wyników Generalnych Pomiarów Ruchu z lat     1995

i  2000.  Wariantowość  opracowania  polegała  na  tym,  że  w  każdym  z  założonych  horyzontów  czasowych

prognozy  analizowano dodatkowo  "podwarianty",  uwzględniające  kolejne  etapy rozwoju  analizowanej  drogi

Bielany-Łany-Długołęka  oraz  wpływ  na  tę  drogę  wybudowania  lub  nie  wschodniego  odcinka  Obwodnicy

Śródmiejskiej Wrocławia. 

W świetle  powyższych  wyjaśnień,  trudno  nie  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Gminy  Wrocław,  która  -

odnosząc się do argumentów odwołań (i wspominanej opinii dr. inż. arch. Marka Natusiewicza), budowanych na

opracowaniu  Spółki  TRANSPROJEKT-Warszawa  -  wskazała,  że  brak  jest  uzasadnienia  dla  bazowania  na

materiałach prognostycznych stworzonych przed 10 laty, a opartych na wynikach pochodzących z dokumentów

jeszcze starszych i za ich pośrednictwem formułowania tez o błędach Raportu. Wskazywana „Prognoza ruchu”

wykonana  została  na  potrzeby  drogi  wojewódzkiej  Bielany-Łany-Długołęka,  czyli  elementu  systemu

transportowego  o  tranzytowym  i  pozamiejskim  charakterze,  stąd  jej  uproszczony  charakter,  wybiórczo

obejmujący sieć miejską Wrocławia. Różnice w sieci i generatorach ruchu oraz pewne uproszczenia w modelu

przyjętym  w  opracowaniu  Spółki  TRANSPROJEKT-Warszawa  mają  swoje  odzwierciedlenie  w  rozkładzie

obciążenia.  Zostały one zastosowane dlatego,  że przedmiotem analizy była droga  wojewódzka Bielany-Łany-

Długołęka, przebiegająca poza miastem i mająca charakter drogi, a nie miejskiej ulicy. Gmina zwróciła uwagę na

fakt,  że sieć modelowa zastosowana w przywołanym opracowaniu Spółki TRANSPROJEKT-Warszawa  zakłada

istnienie połączenia na ciągu Aleja Armii Krajowej - Aleja Wielkiej Wyspy - Aleja Jana III Sobieskiego - Łącznik

Pawłowicki  o  przekroju  drogi  2x2,  co  zasila  od  północy  sam  most  Wschodni  -  według  tamtego  modelu  -

w ok. 36 000  pojazdów  na  dobę.  Gdyby  więc  odcinek  nowej  ulicy  od  al.  Ignacego  Paderewskiego  do

al. Jana III Sobieskiego (który odwołujące się traktują jako „domknięcie” Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia,

o czym  była  już  mowa)  przestał  być  elementem  sieci  tego  modelu,  to  prognostyczne  obciążenie  mostu

Wschodniego zmniejszyłoby się – zdaniem Gminy - prawdopodobnie do wartości ok. 13 000 poj./dobę. Sama

wartość  prognozowana  35  000  poj./dobę  na  odcinku  północnym  jest  wynikiem  uproszczonego  założenia

modelowego polegającego m.in.  na pozostawieniu w okolicach centrum przejazdu tylko przez ul.  Kazimierza

Wielkiego oraz włączeniu silnego generatora ruchu do al. Jana Kochanowskiego w okolicach osiedla Zacisze.

Do zaprezentowanej  odpowiedzi  Gminy Wrocław ustosunkował  się dr inż.  arch.  Marek Natusiewicz,

autor  wspominanej  wyżej  „Oceny”,   w piśmie  z  dnia  28 października  2013  r.  (stanowiącym załącznik  nr  2

do pisma Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” z dnia 4 listopada 2013 r.). Stwierdził, że praktyka dowodzi,

iż „dobre  są  te  prognozy  rozkładu  ruchu  pojazdów,  które  sprawdziły  się  po  latach,  a  więc  post  factum”.

Jego zdaniem wysuwanie wniosków jedynie na podstawie wskaźnika motoryzacji, dodatkowo ograniczonego do

samego  miasta  Wrocławia,  i  jednego  wariantu  rozwoju  sieci  komunikacyjnej  na  analizowanym  układzie,

„doprowadziło  autorów  ROŚ  do  błędnych  wniosków  o  tendencjach  spadkowych  ruchu,  już  nawet

w krótkoterminowym  horyzoncie”.  Takie  podejście  kłóci  się  z  „rynkowymi  postulatami  stałego  zwiększenia

mobilności potencjalnych pracowników”. Zdaniem dr. inż. arch. Marka Natusiewicza należałoby przeprowadzić

analizę  co  najmniej  w  granicach  aglomeracji  wrocławskiej.  Wobec  nieuchronnego  wzrostu  wskaźnika

mobilności, jego zdaniem, nie ma żadnych przesłanek do twierdzeń zawartych w Raporcie o możliwym spadku

ruchu np. na ul. Adama Mickiewicza. Dr inż. arch. Marek Natusiewicz wskazał na „kolosalne zapóźnienie rozwoju

sieci  komunikacji  zbiorowej  i  jej  niedoinwestowanie,  co  skutkuje  rozwojem  transportu  prywatnego”  i  na
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nieuprawnione przypisywanie nadzwyczajnej roli dróg o charakterze obwodnicowym. W opinii autora pisma

z dnia  28  października  2013  r.,  potwierdza  to  prognoza  Spółki  TRANSPROJEKT-WARSZAWA.  Uważa  próby

„zdezawuowania  tej  prognozy”  za  „kompletnie  chybione”,  podobnie  jak  próby  „innej  niż  rzeczywista”

interpretacji pisma z dnia 25 września 2013 r. w tym kontekście. Zdaniem dr.  inż.  arch. Marka Natusiewicza

(który posłużył się wytycznymi GDDKiA w zakresie prognozowania ruchu wewnętrznego) w latach 2013-2030

„będziemy mieli do czynienia z co najmniej dwukrotnym wzrostem ruchu”. Autorzy Raportu powinni byli, jego

zdaniem,  wykonać  analizy  dla  wszystkich  możliwych  scenariuszy  (dla  wariantu  jednojezdniowego

i dwujezniowego),  łącznie  z  domknięciem  pierścienia  Obwodnicy  Śródmiejskiej  od  strony  wschodniej.

Dr inż. arch. Marek Natusiewicz twierdzi też, że pismo URS Polska Spółka z o.o. podważa wiarygodność prognoz

ruch wykonanych dla potrzeb Alei Wielkiej Wyspy przez Biuro Rozwoju Wrocławia.

Krytykując  opisaną  na  wstępie  tej  części  uzasadnienia  prognozę  natężenia  ruchu  odwołujące  się

(i ich ekspert)  najpierw  więc  powołały  się  na  opracowania,  których  treść  i  daty  sporządzenia  przytaczały

co najmniej  wybiórczo,  gdy  zaś  zarzucono  im   nieaktualność  przedkładanych  „dowodów”,  żądają

przeprowadzenia  ponownej  prognozy  i  to  w  skali  całego  Wrocławia,  również  dla  wariantu,  który  nie  jest

przedmiotem niniejszego postępowania. Kwestionują te badania na podstawie „wytycznych GDDKiA”, w których

uwzględnia  się  m.in.  wzrost  PKB  i   formułują  swój  wskaźnik  wzrostu  ruchu.  W  powoływanej  na  wstępie

prognozie podano przyjęte w niej -  przez Biuro Rozwoju Wrocławia -  zasady  modelowania ruchu na terenie

Wrocławia,  dane na których dokonywano takiego modelowania i podstawy przyjętych wskaźników. Zdaniem

Kolegium, dane te nie zostały przez odwołujące się w żaden sposób podważone. Wskazywane w prognozie nowe

elementy drogowe niewątpliwie zmieniają model ruchu na terenie Wrocławia w porównaniu z latami 1995-2000

i nawet z 2006 r. 

 Dodać można,  że w piśmie z dnia 22 stycznia 2014 r.  Gmina Wrocław, odnosząc się do argumentu

dr. inż.  arch. Marka Natusiewicza,  że „dobre są te prognozy ruchu pojazdów,  które sprawdziły się po latach,

a więc  post  factum”,  dokonała  porównania  prognoz  Spółki  TRANSPROJEKT-Warszawa  co  do  średniego

dobowego  natężenia  ruchu  pojazdów  na  2010  r.  dla  wariantu  1A  z  rzeczywistymi  pomiarami  ruchu  -

Kompleksowymi  Badaniami  Ruchu  w  2010  r.  Na  odcinku  al.  Armii  Krajowej,  pomiędzy  ul.  Bardzką

a ul. Krakowską  prognoza przewidywała 79 500 pojazdów na dobę,  według KBR 2010 było to około 30 000

pojazdów na dobę (różnica 49 000 pojazdów, błąd szacowania 265 %). Na moście Milenijnym - według prognozy

Spółki TRANSPROJEKT  - miało być w 2010 r.  to 63 400 pojazdów na dobę, w KBR 2010 było około 28 000

(różnica 35 400). 

Nie można też zapominać, że  przedłożona  przez Spółkę z o.o. URS Polska prezentacja „robocza”, oparta

była na badaniach natężenia ruchu przeprowadzonych w 2006 r.  Dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia,

jak wspomniano, opracowano prognozę natężenia ruchu na podstawie danych pochodzących z lat 2010-2011. 

Kolegium  zauważa  też,  że  powoływane  przez  odwołujące  się  „dowody”  nie  były  -  jak  wynika

z powyższych wyjaśnień - dostępne publiczne, nie zostały odwołującym się udostępnione i Stowarzyszenia nie

posiadały  zgody  autorów  na  ich  wykorzystywanie,  tym  bardziej  w  sposób,  w  jaki  dotyczyło  to  prezentacji

roboczej z 2008 r. Spółki z o.o. Scott-Wilson - opisywanej przez dr. inż. arch. Marka Natusiewicza jako „wykonane

w 2010/2011 r. przez firmę Scott-Wilson badania” (str. 9 opinii z dnia 10 maja 2013 r.)  i wybiórczo - jak to

miało miejsce w odniesieniu do opracowania Spółki z o.o. TRANSPROJEKT-Warszawa. Również z tego powodu

konstruowanie na ich podstawie argumentacji podważającej ustalenia Raportu należy uznać za nieuprawnione.  
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W dniu  25  listopada  2013  r.  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  wyjaśniło,  że  mimo prób  nie

uzyskało od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dokumentu pt. „Prognoza ruchu w trzech horyzontach czasowych

(…)”. Sprawa jest obecnie w WSA we Wrocławiu i Stowarzyszenie „niezwłocznie po wyroku przekaże Organowi

przedmiotowy dokument”. Następnie Stowarzyszenie przedłożyło kopię wyroku WSA we Wrocławiu, w którym

nakazano udostępnić Stowarzyszeniu ww. dokument w trybie informacji publicznej.   W tym miejscu nie sposób

nie  zauważyć,  że  już  w  odwołaniu  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  powołało  się  na  wskazywany

dokument  i  na  jego  podstawie  podważało  prawidłowość  Raportu.  W  toku  postępowania  odwoławczego,

po wyjaśnieniach  Spółki  TRANSPROJEKT-Warszawa  okazało  się,  że  Stowarzyszenie  dopiero  ten  dokument

próbuje uzyskać.   

Kolegium  nie  znalazło  żadnych  podstaw  prawnych,  aby  przedłużać  niniejsze  postępowanie

w oczekiwaniu  na  wspominaną  „Prognozę  ruchu  w  trzech  horyzontach  czasowych”.  Z  przytoczonych  wyżej

wyjaśnień Spółki TRANSPROJEKT-Warszawa, która tę prognozę sporządziła, jednoznacznie wynika, że nie ma

ona w niniejszym postępowaniu żadnej wartości dowodowej.  Dokument sporządzony na zlecenie zarządcy dróg

wojewódzkich, pochodzący z lat 2002-2003, na podstawie badań ruchu przeprowadzanych w latach 1995-2000,

nie może bowiem zostać uznany za bardziej wiarygodny niż opisywana na wstępie prognoza natężenia ruchu

sporządzona  w  2011  r.  -  dla  konkretnej,  adekwatnej  dla  rozpatrywanej  sprawy,  wydzielonej  jednostki

terytorialnej  i  określonego  horyzontu  czasu.   Nie  jest  również  dla  Kolegium  podważeniem  stwierdzenia

o przebiegu  ruchu  tranzytowego  na  Warszawę/z  Warszawy  fakt,  iż  nie  prowadzono  w  tym  zakresie

szczegółowych  badań  ,  lecz  oparto  się  na  istniejącym  w  terenie  oznakowaniu  kierunkowym.  Wskazywana

„Prognoza ruchu w trzech horyzontach czasowych” dotyczyła drogi wojewódzkiej, będącej elementem systemu

tranzytowego. Abstrahując od czasu sporządzenia, zgodzić się trzeba z Gminą Wrocław, że w takim wypadku

występują oczywiste różnice w sieci i generatorach ruchu, które mają odzwierciedlenie w rozkładzie obciążenia.

Niewątpliwie  w  porównaniu  do  odcinków  dróg  znajdujących  się  na  terenie  miasta  Wrocławia,

zachowania  transportowe,  rozumiane  jako  zbiór  decyzji  transportowych  w  określonej  w  stosunku  do

wyodrębnionej jednostki  terytorialnej populacji  o podjęciu podróży osób lub przewozu ładunków, lokalizacji

celu,  wyborze  środka  transportu  i  trasy  podróży,  przekazu  lub  przewozu,  składających  się  na  popyt

transportowy i strukturę popytową systemu transportowego w określonym interwale czasowym, na drogach

przebiegających  poza  terenem  miasta  i  w  samym  mieście  są  odmienne.   Niewątpliwie  zgoła  odmiennie

przedstawia  się  popyt  transportowy,  rozumiany  jako  potrzeby  transportowe  wynikające  z  zachowań

transportowych  w  obrębie  wydzielonej  jednostki  terytorialnej,  opisane  potokami  ruchu.  Różne  są  rejony

transportowe, a więc wyodrębnione dla potrzeb budowy modelu ruchu i jego zastosowań obszary w wydzielonej

jednostce terytorialnej i poza jej obrębem, w taki sposób, aby każdemu rejonowi można było w modelu układu

transportowego przypisać węzły sieci transportowej (nadania i odbioru) poprzez tylko jemu właściwe centroidy

(połączenia środka ciężkości rejonu komunikacyjnego z węzłami transportowymi nadania i odbioru w modelu

sieci transportowej).  Różne są zadania transportowe. Różny jest rozkład przestrzenny ruchu (zbiór potoków

ruchu przypisanych do wektorów transportowych). Różny jest dostęp do układu transportowego, rozumianego

jako  zbiór  cech  określających  warunki  korzystania  z  układów  transportowych  i  sieci  transportowych,

obejmujący elementy: prawa, informacji (np. system opłat, rozkład jazdy, nawigacja), organizacji (np. organizacja

ruchu, linie komunikacyjne, możliwość parkowania, sterowanie ruchem), ograniczeń fizycznych (np. odległość

od  przystanków,  sprawność  fizyczna,  spowolnienie  lub  ograniczenie  ruchu  środkami  fizycznymi).  Różne  są

metody  modelowania  podziału  ruchu  na  środki  transportu.  Różne  są  czynniki  ruchotwórcze
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(cechy zagospodarowania  przestrzennego,  socjalno-demograficzne  i  dostępu  do  układów  transportowych,

składające się na określone decyzje transportowe i zachowania transportowe, ujmowane w model  interakcji

transportowych  stosownie  do  zastosowanego  ujęcia  systemu  transportowego),  modele  potoków  ruchu

(matematyczny  zapis  struktury  popytowej  transportu  oparty  na  badaniach  zachowań  komunikacyjnych

w wyodrębnionej  jednostce  terytorialnej),  modele  produkcji  ruchu  (matematyczny  opis  produkcji  ruchu,

określający potencjały produkcji ruchu i atrakcji w poszczególnych kategoriach motywacyjnych w zależności od

charakterystyk  zagospodarowania  przestrzennego  rejonów  transportowych)  i  -  w  konsekwencji  -  wyniki

modelowania rozkładu ruchu w sieci transportowej. Metodyki modelowania ruchu w sieci nie określa się jedynie

na podstawie wskaźnika PKB. Określają ją: charakterystyka dostępu do sieci (por. centroidy), określenie funkcji

oporu drogi  dla odcinków sieci  transportowej lub tras transportowych,  algorytmy wyboru tras dla potoków

ruchu  między  rejonami  komunikacyjnymi  (metody  wyboru  jednej  lub  wielu  tras),  sposób  uwzględniania

zatłoczenia w zatłaczanej sieci transportowej (modelowanie ograniczonej przepustowości). 

System transportowy to model dla wyodrębnionej w określonym czasie jednostki terytorialnej, na który

składają się model potoku ruchu (matematyczny zapis struktury popytowej transportu oparty na badaniach

zachowań  komunikacyjnych  w  wyodrębnionej  jednostce  terytorialnej)  i  model  układu  transportowego,

wzajemnie powiązane przez model interakcji transportowych.  Prognozowanie ruchu to badanie reakcji popytu

transportowego na  zmiany  w  układzie  transportowym z  wykorzystaniem  modelu  potoków  ruchu,  ze

stosownie  implementowanymi  w  nim  modelami  interakcji  transportowych  (opis  związków  zachodzących

pomiędzy  komponentami  struktury  popytowej  i  podażowej  transportu  oraz  jego  systemowego  otoczenia;

za kluczowe dla modelu interakcji uznaje się czynniki ruchotwórcze mieszczące się poza lub pomiędzy strukturą

popytową  i  podażową  transportu,  związane  z  zagospodarowaniem  przestrzennym).  Wynikiem  badań  jest

prognoza ruchu dla wydzielonej  jednostki terytorialnej  i  określonego horyzontu czasu.  W przypadku

miasta  Wrocław  trzeba  również  brać  pod  uwagę  konieczność  modelowania  ograniczonej  przepustowości

(w zatłoczonej  sieci  transportowej),  w  celu  uwzględnienia  wpływu  natężenia  ruchu  na  czas  przejazdu.

Problem wyboru  drogi  w  sieci  zatłaczanej  wiąże  się  bowiem  z  informacją  o  wyborze  drogi  przez  innych

uczestników ruchu. 

Powoływane  przez  odwołujące  się  Stowarzyszenia  wytyczne:  „Zasady  prognozowania  wskaźników

wzrostu  ruchu  wewnętrznego  2008-2040  w  sieci  drogowej  do  celów  planistyczno-projektowych”  są

obowiązującym  dokumentem  stosowanym  w  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  dla  prac

planistycznych i  projektowych dotyczących zarządzanych przez tę jednostkę  dróg krajowych (wprowadzony

zarządzeniem nr 17 z  dnia  11 maja  2009 r.  dokument:  „Stadia i  skład dokumentacji  projektowej  dla  dróg

i mostów w fazie przygotowania zadań”).  Dla dróg krajowych opracowano też „Prognozy wskaźnika wzrostu

PKB  2008-2040”  i  „Sposób  obliczenia  wskaźnika  wzrostu  ruchu  wewnętrznego  2008-2040”.

Wytyczne Generalnego  Pomiaru  Ruchu  2010  zostały  wprowadzone  w  drodze  zarządzenia  Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 59 z dnia 12 października 2009 r. Zawierają opis metody pomiaru,

organizacji  pomiaru i  instrukcję  przeprowadzania  pomiaru.  Są  jeszcze  wytyczne  pomiaru ruchu na drogach

wojewódzkich  w  2010  r.  z  listopada  2009  r.  Zgodnie  z  „Pomiarem  ruchu  na  drogach  wojewódzkich

(średni dobowy  ruch  w  punktach  pomiarowych  w  2010  roku)”,  w  województwie  dolnośląskim  punkty

pomiarowe  zlokalizowano  na  drogach  krajowych  Wrocław-Brzezinka  Średzka,  Wrocław-Szewce,  Wrocław-

Mokronos  Dolny,  Wrocław-Wojkowice,  Wrocław-Jelcz-Laskowice. Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych

i Autostrad  co  5  lat  wykonuje  Generalny  Pomiar  Ruchu,  zgodnie  z  wymaganiami  Europejskiej  Komisji
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Gospodarczej  ONZ  (UNECE).  Głównym  celem  Generalnego  Pomiaru  Ruchu  jest  uzyskanie  na  podstawie

przeprowadzonych  pomiarów  bezpośrednich  podstawowych  parametrów  i  charakterystyk  dla  wszystkich

odcinków sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję, w tym Średniego Dobowego Ruchu

w roku. Generalny Pomiar Ruchu w 2010 r. wykonany został na sieci dróg krajowych z wyjątkiem tych odcinków,

dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu. Podobnie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we

Wrocławiu, która zleciła opracowanie „Syntezy wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.”

wskazała,  że  pomiar  wykonywany  był  na  istniejącej  sieci  dróg  wojewódzkich  z  wyłączeniem  odcinków

znajdujących się w miastach na prawach powiatu (www.dsdik.wroc.pl). 

Ani  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  ani  Dolnośląska  Służba  Dróg  i  Kolei  nie  zajmują  się

prognozowaniem  natężenia  ruchu  na  drogach  we  Wrocławiu,  których  zarządcą  jest  Prezydent  Wrocławia.

Taką zaś drogą będzie planowana Aleja Wielkiej Wyspy. Powtórzyć trzeba, że system transportowy to model dla

wyodrębnionej w określonym czasie jednostki terytorialnej, na który składają się model potoku ruchu, oparty na

badaniach  zachowań  komunikacyjnych  w  wyodrębnionej  jednostce  terytorialnej  i  model  układu

transportowego.  Próby  obalenia  sporządzonej  w  rozpatrywanej  sprawie  prognozy  natężenia  ruchu

z powołaniem się na ogólne wytyczne i zasady przyjmowane przez zarządców dróg o całkowicie odmiennym

charakterze, Kolegium uznaje więc za bezpodstawne. 

W powoływanym już piśmie z dnia 14 października 2013 r., jako dowód, że obecnie ruch tranzytowy

w obszarze aglomeracji realizowany jest za pośrednictwem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, autostrady

A4 oraz  będącej  w budowie,  częściowo już zrealizowanej  i  oddanej  do użytkowania  Wschodniej  Obwodnicy

Wrocławia (droga Bielany-Łany-Długołęka), Gmina Wrocław przedłożyła pismo - działającego z upoważnienia

Dyrektora  Oddziału  we  Wrocławiu  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  -  Zastępcy  Dyrektora

ds. Zarządzania  Drogami  i  Mostami  z  dnia  9  października  2013  r.  (GDDKiA-O/WR-Z1-tj-405-111/2013),

w którym  wskazano,  że  obecnie  ruch  tranzytowy  z  Warszawy/na  Warszawę  na  terenie  Dolnego  Śląska

realizowany  jest  głównie  drogą  krajową  nr  8  (Wrocław-Oleśnica-Syców).  Na  obszarze  aglomeracji  ruch

tranzytowy z Warszawy/na Warszawę odbywa się z wykorzystaniem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - A8

i  dalej  nowo  wybudowaną  drogą  ekspresową  S8.  Do  momentu  oddania  do  użytkowania  AOW  A8  ruch

tranzytowy  na  terenie  aglomeracji  wrocławskiej  prowadzony  był  przez  centrum  miasta:  od  węzła  Bielany

Wrocławskie do drogi krajowej nr 8, między innymi przez Most Grunwaldzki i plac Grunwaldzki.    

Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” – powołując się na kopię pisma, działającego z upoważnienia

Dyrektora  Oddziału  we  Wrocławiu  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Zastępcy  Dyrektora

ds. Zarządzania Drogami i Mostami z listopada 2013 r., skierowanego do Stowarzyszenia i będącego odpowiedzią

na  wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej  –  uważa,  że  dyskredytuje  ono  powoływane  przez  Gminę

Wrocław pismo z dnia 9 października 2013 r. „i oparte na nim wnioski dowodowe”. Powodem tej dyskredytacji

ma  być  fakt,  że  –  jak  wyjaśniono  Stowarzyszeniu  –  podstawą  informacji  zawartych  w  piśmie  z  dnia

9 października  2013  r.  było  oznakowanie  dróg,  nie  zaś  prowadzone  przez  zarząd  dróg  krajowych   badania

i analizy rozkładu ruchu na tych drogach. Ten aspekt „wymiany zarzutów” pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą

nie ma dla rozpatrywanej przez Kolegium sprawy znaczenia. Kolegium nie prowadziło bowiem postępowania

w sprawie ustalenia przebiegu ruchu tranzytowego z Warszawy/na Warszawę. Odwołujące się Stowarzyszenia,

poza  swoimi  przypuszczeniami,  artykułowanymi  w  formie  autorytarnych  opinii,  nie  przedstawiły  żadnych

dowodów  twierdzenia,  że  po  wybudowaniu  -  mimo  opisywanego  wyżej,  rozbudowanego  (szczególnie  w

ostatnich  latach)  układu  komunikacyjnego  Wrocławia  –  dwupasmowa  Aleja  Wielkiej  Wyspy,  na  której
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obowiązywać  będzie  ograniczenie  prędkości  do  50  km/h i  zakaz  ruchu pojazdów  ciężkich,  stanie  się  drogą

tranzytową z Warszawy/na Warszawę. 

W  piśmie  z  dnia  4  listopada  2013  r.  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  (a  w  piśmie  z  dnia

8 listopada 2013 r. Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”), powołując się na „Uwagi” z dnia 31 października 2013 r.

dr.  Marka  Krukowskiego  (stanowiące  załącznik  nr  3)  stwierdziły:  „Poważne  zastrzeżenia  budzi  rozbieżność

pomiędzy częścią opisową a  mapami Załącznika 18b.  Wnikliwa analiza  danych przedstawionych na mapach

pokazuje, że na ul. Mickiewicza, która przecina obiekt UNESCO, wzrośnie (!!!) prognozowane natężenie ruchu -

w wariancie nr 1 o ok. 10 %, a w wariancie nr 3 o ok. 20%. Opis wpływu projektowanej Alei Wielkiej Wyspy

w Rozdz. 8.8.1 (ss. 169-172) nie uwzględnia w jakimkolwiek zakresie oddziaływań zwiększonych potoków ruchu

samochodowego w obszarze objętym ochroną UNESCO oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.  Mapy głównych

potoków ruchu przedstawione w Raporcie OOŚ na Rys. 8.3 i 8.4 (s. 176), są sprzeczne z danymi z załączników

18 a i 18 b”. 

Na str.  176 Raportu znajdują się rysunki obrazujące „Rozkład głównych potoków ruchu w okolicach

Nieruchomości Światowego Dziedzictwa UNESCO i jej strefie buforowej - brak realizacji inwestycji” (rys. 8.3)

oraz „Rozkład głównych potoków ruchu pojazdów w okolicach Nieruchomości Światowego Dziedzictwa Unesco

i jej strefie buforowej - po wybudowaniu Alei Wielkiej Wyspy” (rys. 8.4). Na rys. 8.3 zaznaczono na niebiesko

ul. Adama  Mickiewicza  i  ul.  Karola  Olszewskiego,  na  rys.  8.4  pozostawiono  to  oznaczenie  i  dodatkowo  -

czerwoną, grubszą linią - zaznaczono Aleję Wielkiej Wyspy. Na znajdujących się w załączniku nr 18 pt. „Prognoza

ruchu BRW” mapach przedstawiono aktualny stan sieci drogowej i ruchu w 2011 r. (rys. 1) oraz zobrazowano

prognozy  ruchu  dla  2015  r.  i  2025  r.  dla  wariantu  bezinwestycyjnego,  inwestycyjnego,  alternatywnego,

przedstawiając wartości w pojazdach umownych, w szczycie porannym (7.15-8.15) i szczycie popołudniowym

(15.30-16.30, rys. 2-7). Na str. 8 „Prognozy ruchu BRW” wyjaśniono, że modelowania i prognozy komunikacyjne

zostały wykonane dla godzinnych okresów czasowych, określanych jako szczyty komunikacyjne. Na podstawie

danych z Kompleksowego Badania Ruchu wyznaczony został szczyt poranny i szczyt popołudniowy, dla których

istnieją  największe  potoki  ruchu  oraz  ilość  przejazdów  w  mieści.  Szczyty  komunikacyjne  stanowią  okres

największego  przewidywanego  natężenia  ruchu  w  ciągu  dnia  (str.  8  części  opisowej  załącznika  nr  18).

„Prognoza ruchu BRW” stanowiła - jeśli chodzi o prognozowane natężenie ruchu na projektowanym układzie

dróg - źródło danych dla sporządzających Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (i jako taka

została do Raportu załączona). Nie stała się jednak przez to częścią Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko  i  nieuzasadnione  jest  automatyczne  porównywanie  jej  ustaleń  ze  schematycznymi  rysunkami

zawartymi w Raporcie.  W Raporcie posługiwano się innymi wartościami - średniodobowym natężeniem ruchu

(SDR,  por.  chociażby  str.  54  załącznika  nr  2).  Średniodobowe  natężenie  ruchu  to  liczba  pojazdów,  które

przejeżdżają  daną  drogą  w  ciągu  kolejnych  24  godzin,  średnio  w  ciągu  jednego  roku.  Jak  przyjmowano

w „Prognozie ruchu BRW”, średnie natężenie ruchu w godzinach szczytu stanowi około 9% SDR. 

W  tym  kontekście  zgodzić  się  trzeba  z  argumentacją  Gminy  Wrocław,  zawartą  w  piśmie  z  dnia

13 grudnia 2013 r., która - odnosząc się do omawianego zarzutu - zwracała uwagę, że wartości SDR są pochodną

wartości  natężenia ruchu w godzinach szczytu oraz pozwalają określić jednoliczbowo obciążenie danej drogi

ruchem  samochodowym  w ciągu całej  doby,  a  więc  w okresie  bardziej  miarodajnym niż  2 godziny  szczytu

komunikacyjnego.  Prognozowane  natężenie  w godzinach szczytu  określa  potok ruchu przejazdów  pomiędzy

poszczególnymi węzłami ujętymi w modelu. Na jednej ulicy może występować wiele węzłów odpowiadających

skrzyżowaniom  lub  innym  elementom  związanym  z  generacją  ruchu  np.  podłączeniom  rejonów
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komunikacyjnych  lub  parkingom  itp.  W  „Prognozie  ruchu  BRW”,  np.  na  odcinku  ul.  Adama  Mickiewicza,

w obszarze  objętych  ochroną  UNESCO  zlokalizowano  4  węzły,  dla  których  prognozowano  natężenie  ruchu

pojazdów  w godzinach  szczytu.  Aby ukazać  w możliwie  najlepszy  sposób  natężenie  ruchu  dla  omawianego

fragmentu ul. Adama Mickiewicza należy posługiwać się wartościami SDR.

Kończąc tę część uzasadnienia Kolegium stwierdza,  że nie znalazło żadnych podstaw do podważenia

prawidłowości  sporządzonej  w  sprawie  prognozy  natężenia  ruchu,  a  próby  dowodowe  odwołujących  się

Stowarzyszeń w tym zakresie uważa za chybione, w szczególności biorąc pod uwagę opisywane wyżej „dowody”

-  „badania”  Spółki  Scott-Wilson  i  opracowanie  Spółki  TRANSPROJEKT-Warszawa.  Trudno  bowiem  inaczej

potraktować fakt, że roboczą prezentację z 2008 r. (opracowywaną na podstawie danych z 2006 r.), w zupełnie

innej  sprawie,  odwołujące  się  (ich ekspert)  opisują  jako „wykonane  w 2010/2011  przez firmę  Scott-Wilson

badania”, określając je mianem „bardziej wnikliwej analizy rozkładu ruchu” i zarzucają, że nie znalazły się one

w Raporcie,  „choć  przytoczone  tu  wiarygodne  dane  mają  fundamentalne  znaczenie  dla  prawidłowego

prognozowania  rozkładu  ruchu  w  sieci  komunikacyjnej  Wielkiej  Wyspy  i  stoją  w  rażącej  sprzeczności

z ustaleniami tych prognoz w Raporcie” (str. 9 „Oceny” z dnia 10 maja 2013 r., sporządzonej przez dr. inż. arch.

Marka  Natusiewicza).  Powołują  się  też  na  dokument,  którym  nie  dysponują  („Prognoza  ruchu  w  trzech

horyzontach  czasowych:  2010,  2015,  2020  dla  planowanej  drogi  wojewódzkiej  Bielany-Łany-Długołęka”)

i rysunek, który został opracowany na podstawie jednego z rysunków znajdujących się w tej „Prognozie”. Nie

wyjaśniają,  że  przedstawiał  on  prognozowany  ruch  w  2015  r.  w  wariancie  1A,  polegającym  na  tym,

że zrealizowane  są  wszystkie  odcinki  drogi  Bielany-Łany-Długołęka  w  parametrach  drogi  jednojezdniowej

o szerokości jezdni 7 m oraz funkcjonuje odcinek wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Twierdzą,

że „opracowanie TRANSPROJEKTU już teraz trafnie odzwierciedla potoki ruchu na zrealizowanych już odcinkach

OŚW,  czy  też  AOW”,  lecz  nie  wyjaśniają  źródeł  takiej  konstatacji.  Zapominają  przy  tym  nadmienić,

że opracowanie obejmowało różne warianty rozwiązań komunikacyjnych, a jego źródłem były dane z lat 1995-

2000. 

Dodać trzeba, że na „badaniach z 2010/2011 r. firmy Scott-Wilson” swoją argumentację buduje nie tylko

powoływany wyżej  dr inż.  arch.  Marek Natusiewicz,  ale również inni eksperci  odwołujących się (por.  opinię

prof. dr. hab. Ludwika Tomiałojcia; o opinii tej szerzej w części przyrodniczej niniejszego uzasadnienia).  

4. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny

  Ten fragment uzasadnienia niniejszej decyzji Kolegium (ma to również odniesienie do dwóch kolejnych

części)  poprzedzić  trzeba  przypomnieniem,  że  ocena  oddziaływania  na  środowisko  dokonywana

w postępowaniu środowiskowym ma za zadanie ustalić mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia planowanego

zamierzenia  z  jednoczesnym  wskazaniem  możliwości  i  sposobów  redukcji  jego  ewentualnego  negatywnego

wpływu  na  środowisko,  a  jakakolwiek  metodyka  obliczeniowa  odnosząca  się  do  emisji  związanych

z planowanym  przedsięwzięciem,  czy  proponowanych  środków  zaradczych  będzie  zawsze  sprowadzać  się

symulacji komputerowej, nie można bowiem faktycznie czegoś zmierzyć, co jeszcze nie istnieje (można jedynie

prognozować wielkość emisji i oddziaływań).                   

 Na str. 124 Raportu, w części 6.7 „Źródła i rodzaje uciążliwości - Hałas”, wskazano, że poza hałasem

toczenia (który jednak dominuje w przypadku prędkości większych niż 50 km/h) i hałasem układu napędowego,

na poziom hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska  mają  wpływ takie  elementy,  jak  natężenie

ruchu, struktura ruchu, średnia prędkość ruchu, rodzaj nawierzchni drogi, geometria układu komunikacyjnego.
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Wynikiem prowadzonych w Polsce badań w zakresie prognozowania hałasu jest instrukcja 311/91 Instytutu

Techniki  Budowlanej,  „Metoda  prognozowania  hałasu  emitowanego  z  obszarów  dużych  źródeł

powierzchniowych”, rozwinięta następnie w pracy Zakładu Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska

„Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego” (autorstwa R. J. Kucharskiego, Warszawa 1996). Metoda ta

pozwala na określenie mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego segmentu drogi (wzory w tym zakresie

przedstawiono na  str.  125  Raportu).  Jest  przy  tym zbliżona  do  metody  szacowania  mocy akustycznej  dróg,

wskazanej w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r., odnoszącej

się  do  oceny  i  zarządzania  poziomem  hałasu  w  środowisku.  Podczas  pomiarów  hałasu  komunikacyjnego

prowadzonych  w  ramach  Państwowego  Monitoringu  Środowiska  mierzono  ekspozycyjne  poziomy  hałasu

generowanego  przez  dwie  grupy  pojazdów  -  pojazdy  osobowe  i  pojazdy  ciężarowe.  Uśrednione  wyniki

pomiarów poziomów ekspozycyjnych  oraz  przeliczone  wartości  poziomu mocy akustycznej  kształtowały  się

w sposób  przedstawiony  w  tabeli  6.3  na  str.  126  Raportu.  Dla  pojazdów  lekkich  (osobowe)  na  terenie

zabudowanym ekspozycyjny poziom hałasu w odległości 7,5m wynosił 78,6 dB (A), poziom mocy akustycznej -

105,9 dB (A), na terenie zabudowanym - odpowiednio - 72 dB (A) i 99,3 dB (A). Autorzy Raportu nadmienili

jednak, że w wyniku nałożonych na producentów pojazdów obowiązków prowadzenia badań i prac,  których

celem jest opracowanie konstrukcji  przyczyniających się do minimalizacji  emisji  hałasu (kompensujących do

pewnego stopnia wzrost emisji hałasu spowodowany wzrostem ilości pojazdów), poziom hałasu emitowanego

przez strumień pojazdów spada o ok. 0,5 dB (A) w ciągu 10 lat. Wielkość tę należy uwzględnić przy analizie

oddziaływania akustycznego. 

W załączniku nr 2 do Raportu (tom I) zawarty jest „Raport w zakresie ochrony klimatu akustycznego”.

W ramach analizy  akustycznej  przeprowadzono obliczenia  prognostyczne  oddziaływania  przedsięwzięcia  dla

trzech  alternatywnych  wariantów  (proponowanego  przez  wnioskodawcę,  wariantu  alternatywnego

i tzw. wariantu  0).  Przeprowadzone  obliczenia  wykazały,  że  dla  każdego  z  wariantów  celowe  jest  podjęcie

dodatkowych  działań  ograniczających,  takich  jak  modyfikacja  struktury  ruchu  lub  zastosowanie  rozwiązań

technicznych.  Przeprowadzone  obliczenia  wykazały,  że  możliwe  jest  dobranie  odpowiednich  rozwiązań

ograniczających emisję hałasu (ograniczenie ruchu ciężkiego, zastosowanie warstw modyfikowanych gumą oraz

ewentualne  zastosowanie  ekranów  akustycznych).  Zastosowanie  takich  rozwiązań  zapewni  dotrzymanie

standardów akustycznych środowiska (str. 5 załącznika nr 2). 

Na  str.  6-7  załącznika  nr  2  znajduje  się  zestawienie  materiałów  formalno-prawnych,  dokumentacji

archiwalnych  i  literatury,  z  których  korzystali  autorzy  Raportu  w  tym  kontekście.  Poza  aktami  prawnymi

i literaturą,  jest  to np.  14 Polskich Norm, wspominana w poprzedniej  części  prognoza ruchu „Aleja  Wielkiej

Wyspy. Materiał prognostyczny na potrzeby decyzji środowiskowej. Budowa I jezdni”, sporządzona przez Biuro

Rozwoju  Wrocławia,  Raporty  o  stanie  środowiska  województwa  dolnośląskiego  z  lat  2011-2009,  Program

ochrony  środowiska  dla  miasta  Wrocławia  na  lata  2004-2015,  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko

przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Krakowską a Wielką Wyspą we

Wrocławiu” z 2004 r., Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Mostu Wschodniego

w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu” z 2008 r., mapa akustyczna Wrocławia. 

Zgodnie  z  ustaleniami  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  (których  dane

przedstawiono na str. 15-26 załącznika nr 2 do Raportu) na terenie oddziaływania przedsięwzięcia wyróżniono

pięć  zasadniczych  grup  terenów  chronionych:  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  tereny

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
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tereny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, tereny mieszkalno-usługowej; dla obszarów nieobjętych planami

kwalifikację  akustyczną  przyjęto  w  oparciu  o  aktualne  zagospodarowanie  tych  terenów  (np.  ul.  9  Maja,

ul. Józefa Chełmońskiego, str. 27). 

W ocenie oddziaływania akustycznego posłużono się wskaźnikami LAeqD ( równoważny poziom hałasu

dla pory dnia, 600-2200) i LAeqN  (równoważny poziom hałasu dla pory nocy, 2200- 600), wyjaśniając, że działanie

takie jest zgodne ze stanowiskiem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwa Środowiska

(powołano  się  w  tym  względzie  na  pismo  skierowane  do  GDDKiA  z  2007  r.,  str.  38,  które  załączono).

Wskazano również,  że  rozporządzeniem  z  dnia  1  października  2012  r.  (Dz.  U.  poz.  1109)  zmieniono

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

(Dz. U. Nr 120, poz.  826) i zróżnicowano standardy akustyczne w zależności od źródła pochodzenia dźwięku,

w tym  określono  dopuszczalne  poziomy  hałasu  pochodzącego  od  drogi.  Dopuszczalne  poziomy  hałasu

w środowisku  powodowanego  przez  poszczególne  grupy  źródeł  hałasu  przedstawiono  w  tabeli  1

(str. 40 załącznika). Dla terenów zabudowy jednorodzinnej i terenów o funkcji edukacyjnej wynoszą one: LAeqD 61

dB (A),  LAeqN 56 dB (A); dla terenów zabudowy wielorodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz mieszkalno-

usługowej: LAeqD 65 dB (A), LAeqN 56 dB (A). 

Jak  wynika z  załącznika nr 2  do Raportu (str.  9)  w ramach opracowania  w zakresie  oddziaływania

planowanego  przedsięwzięcia  na  klimat  akustyczny  dokonano  na  wstępie  oceny  stanu  istniejącego  klimatu

akustycznego na terenie planowanego przedsięwzięcia (a więc – tym samym - opisano stan niepodejmowania

przedsięwzięcia;  brak  ustaleń  w  tym  zakresie  zarzucały,  jak  wspominano  wcześniej,  odwołujące  się

Stowarzyszenia). Analizę klimatu akustycznego w stanie istniejącym przedstawiono w rozdziale 7 omawianego

załącznika  nr  2  do  Raportu.   Graficznie  przedstawiono  rozkład  poziomu  hałasu  w  stanie  istniejącym  na

podstawie mapy akustycznej Wrocławia dla fragmentu pomiędzy ul. Krakowską i Odrą oraz fragmentu pomiędzy

Odrą a ul. Adama Mickiewicza (pora dzienna i nocna, str. 42-43). Jak wynika z mapy akustycznej Wrocławia,

głównym źródłem hałasu w obszarze opracowania jest ul. Krakowska z węzłem łączącym z al. Armii Krajowej.

Poziom hałasu w rejonie węzła kształtuje się w granicach 70-75 dB (A) w porze dzienno-wieczorno-nocnej;

65 dB (A) w porze nocnej.  Do pozostałych źródeł  hałasu zaliczono ciąg ul.  Karola Olszewskiego i  ul.  Adama

Mickiewicza,  gdzie  poziom  hałasu  w najbliższym  otoczeniu  zawiera  się  w granicach  65-70  dB  (A)  w  porze

dzienno-wieczorno-nocnej i 55-60 dB(A) w porze nocnej. Relatywnie mniejsze obciążenie ruchem ul. Edwarda

Dembowskiego powoduje, że w jej rejonie poziom hałasu oscyluje w granicach 60-65 dB(A) w porze dzienno-

wieczorno-nocnej i 50-55 dB(A) w porze nocnej. Pozostałe ulice w rejonie opracowania niosły znacznie mniejszy

ruch (odpowiednio 55 i 50 dB).  Następnie przedstawiono mapy przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu,

na podstawie norm hałasowych sprzed wspominanej nowelizacji, zaznaczając, że obecnie obowiązujące normy

uległy zwiększeniu (str. 44-45 załącznika nr 2). Z analizy mapy akustycznej Wrocławia wynika, że w rejonie

ul. Krakowskiej,  ul.  Karola  Olszewskiego  i  ul.  Adama  Mickiewicza  występują  przekroczenia  dopuszczalnych

poziomów  hałasu.  Ponieważ  jednak  mapa  akustyczna  opiera  się  na  wskaźnikach  długookresowych

(długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku

- LDWN,  LN), jej wyniki nie mogą być stosowane bezpośrednio dla potrzeb analizy oddziaływania na środowisko

przedsięwzięć  inwestycyjnych,  ani  być podstawą  dalszych  obliczeń i  ustaleń.  Mają  one „wartość  poglądową,

pozwalającą  na  ogólną  charakterystykę  stanu  klimatu  akustycznego  w  rejonie  przedsięwzięcia”

(str. 46 załącznika nr 2 do Raportu). 
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Poza mającą ogólny, poglądowy charakter analizą mapy akustycznej Wrocławia, sporządzający Raport

o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zlecili dokonanie badań poziomu hałasu w dwóch

–  jak  wynikało  z  mapy  akustycznej  –  najbardziej  newralgicznych  lokalizacjach,  sąsiadujących  z  terenem

planowanego przedsięwzięcia. W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. przeprowadzono całodobowe  badania poziomu

hałasu, jaki generowany jest przez występujący obecnie ruch samochodowy w rejonie ulic Adama Mickiewicza

i Karola Olszewskiego, wzdłuż których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa. Badania hałasu - w oparciu

o metodykę  referencyjną  określoną  w  załączniku  3  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  czerwca

2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku

przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140,

poz.  824)  -  przeprowadziło  laboratorium  badawcze  Ośrodka  Badań  Podstawowych  Projektów  i  Wdrożeń

Ochrony  Środowiska  i  Biotechnologii  OIKOS  (akredytacja  Polskiego  Centrum  Akredytacji  AB  934).  Badania

wykonywano w dwóch profilach - przy budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Adama Mickiewicza 41

i przy budynku mieszkalnym położonym przy ul.  Karola Olszewskiego 1a (zdjęcia budynków, ze wskazaniem

miejsc  umieszczenia  sond pomiarowych przedstawiono na str.  47  załącznika nr 2).  Budynek  położony przy

ul. Adama Mickiewicza 41 znajduje się w pobliżu skrzyżowania z ul. 9 Maja (po prawnej stronie), tuż za terenem

planowanej  Alei  Wielkiej  Wyspy  (biegnącej  m.in.  „po”  ul.  9  Maja).  Budynek  położony  przy  ul.  Karola

Olszewskiego 1a również znajduje się poza terenem planowanego przedsięwzięcia, jednak tuż przy jego granicy

(przy skrzyżowaniu Alei Wielkiej Wyspy z ul. Karola Olszewskiego). Wyjaśniono, że w odniesieniu do ul. Adama

Mickiewicza badania wykonano w jednym punkcie pomiarowym w odległości około 18 m od skrajnego pasa

ruchu (sonda została umieszczona w odległości  3 m od elewacji budynku,  na wysokości  4 m nad poziomem

gruntu).  W  przypadku  ul.  Karola  Olszewskiego  1a,  badania  wykonano  w  dwóch  punktach  pomiarowych:

na granicy posesji mieszkalnej, ok. 4 m od skrajnego pasa jezdni oraz w linii elewacji budynku mieszkalnego,

ok. 12  m  od  skrajnego  pasa  jezdni,  str.  46).  Pomiarom  hałasu  towarzyszyły  obserwacje  warunków

meteorologicznych (stacja meteo DAVIES INSTRUMENTS typu VANTAGE VUE). Przy okazji prowadzono w tych

miejscach również pomiary natężenia i prędkości ruchu. Na str. 48 załącznika nr 2 do Raportu opisano dane

techniczne sprzętu pomiarowego,  sprawdzonego przed badaniami i  posiadającego świadectwo wzorcowania,

wydane  przez  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu (nr akredytacji  AP083).  W tabelach 2a i  2b (str.  48-49

załącznika  nr  2)  przedstawiono  wyniki  pomiarów,  z  odniesieniu  do  nieaktualnych  i  aktualnych  norm

hałasowych.  W  przypadku  ul.  Karola  Olszewskiego  w  porze  dziennej  -  w  odniesieniu  do  aktualnych  norm

hałasowych (65 dB/A/) - wystąpiły przekroczenia: o 4,7 dB(A) (4 m od skrajnego pasa ruchu) i o 2,1 dB (A)

(12 m od skrajnego pasa ruchu); w porze nocnej (norma - 56 dB/A/) - odpowiednio - o 6 dB(A) i o 4,6 dB(A).

W punkcie  pomiarowym  przy  ul.  Adama  Mickiewicza  w  porze  dziennej  wystąpiło  przekroczenie  normy

o 4,3 dB(A),  w  porze  nocnej  o  8,1  dB  (A)  (tabela  2b,  Raport  z  badań  stanowi  załącznik  tekstowy  2.2  do

załącznika nr 2).  Pomiary dotyczyły istniejącego w dacie ich sporządzania hałasu, przy istniejącej strukturze

ruchu na wskazanych  drogach,  które  aktualnie  są  głównymi  drogami  komunikacyjnymi  na Wielkiej  Wyspie,

łączącymi ją z mostem Zwierzynieckim i mostem Swojczyckim. 

Na str.  50-51 załącznika nr 2 do Raportu (rozdział 9) przedstawiono oddziaływanie akustyczne prac

budowlanych  na  etapie  realizacji  inwestycji,  wskazując  na  konieczność  zastosowania  w  tym  zakresie

wymienionych tam zasad, zawartych później w rozstrzygnięciu decyzji środowiskowej z dnia 31 lipca 2013 r.

(m.in. ograniczenie prac do pory dziennej, poza pracami budowlanymi związanymi z budową mostu, z uwagi na

konieczność zapewnienia ciągłości technologicznej prac). W rozdziale 10 załącznika nr 2 do Raportu (str. 52)
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przedstawiono z kolei „Prognozowany wpływ inwestycji na klimat akustyczny środowiska”. Kierując się danymi

z omawianej wcześniej prognozy natężenia ruchu, w tabeli nr 5 przedstawiono prognozowane natężenie ruchu

dla  poszczególnych  odcinków  planowanej  drogi  w  perspektywie  2015  r.  i  2025  r.  W  prognozie  podano

(wspominane  już)  założenia  do  analiz  hałasu  dla  Alei  Wielkiej  Wyspy  -  prędkość  dopuszczalna  50  km/h,

brak samochodów  ciężarowych,  średnie  natężenie  ruchu  w  godzinach  szczytu  9%  SDR,  pojazdy  umowne.

Ponieważ prognoza  ruchu  wykonana  została  dla  pojazdów  umownych,  dla  potrzeb  analizy  posłużono  się

dodatkowo  danymi  ze  wspominanych  wyżej  rzeczywistych  pomiarów  ruchu  na  ul.  Adama  Mickiewicza

i ul. Karola  Olszewskiego.  Szczegółowe  dane  dotyczące  struktury  ruchu  oraz  jego  godzinowego  natężenia

pozwoliły  na  przeliczenie  wartości  prognozowanych  (wyrażonych  w  pojazdach  umownych)  na  pojazdy

rzeczywiste.  W  tabeli  nr  6  wskazano  współczynniki  ekwiwalentne  pojazdów  rzeczywistych  do  pojazdów

umownych dla poszczególnych rodzajów pojazdów, a w tabeli nr 7 (str. 58 załącznika nr 2) strukturę ruchu

z podziałem na dzień i noc, samochody lekkie i ciężkie - na ul. Adama Mickiewicza i ul.  Karola Olszewskiego.

Z tabeli przedstawiającej strukturę ruchu wynika, że pojazdy lekkie stanowiły 96,6 % - 98,4 %, ciężkie - 1,6 % -

3,4%.  Na  str.  59  załącznika  nr  2  przedstawiono  zrzuty  ekranowe  pochodzące  bezpośrednio  z  programu

obliczeniowego, przedstawiające wprowadzone dla poszczególnych odcinków drogi dane ruchowe. 

W załączniku nr 2 do Raportu wskazano również pozostałe parametry modelu akustycznego: sposób

utworzenia numerycznego modelu terenu i przyjęty model obliczeń, a do akt sprawy załączono dane wejściowe

pochodzące  z  programu  obliczeniowego  (podano  jego  dane  i  nr  licencji),  wyjaśniając,  że  nie  udostępnia

on innych  danych  w  formie  wydruków  (str.  62-63,  możliwe  było  to  w  przypadku  programów  starszych

generacji).  Opisano  również  metody  prognozowania  -  metodykę  badawczą  i  charakterystykę  modelu

obliczeniowego (str. 103-104). W załącznikach graficznych 2.1 i 2.2 przedstawiono rozkład poziomów hałasu dla

horyzontu czasowego 2015 r.  i 2025 r. dla tzw. wariantu „O”, przy wymienionym w tabeli nr 9 prognozowanym

natężeniu  ruchu  dla  tego  wariantu.  Przeanalizowano  również  oddziaływanie  akustyczne  wariantu

alternatywnego (str. 76-77,  tabele nr 12 i nr 13).  Jeśli chodzi o wariant proponowany przez wnioskodawczynię,

obliczenia wykonano w 21 punktach obliczeniowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli nr 10 (2015 r.)

i nr 11 (2025 r., str. 66-75; lokalizację punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego zobrazowano na rysunku

nr 1 w aneksie do zaktualizowanej wersji Raportu, opracowanym w styczniu 2013 r., w odpowiedzi na wezwanie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2012 r.). 

W  załączniku  nr  2  do  Raportu  (str.  64-65)  wyjaśniono  także,  że  wysokość  punktów  pomiarowych

w punktach  obliczeniowych  dobrano  w  oparciu  o  kryteria  określone  w  punkcie  B  załącznika  nr  3  do

powoływanego  wyżej  rozporządzenia  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  prowadzenia  pomiarów  poziomów

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

lub  portem,  pt.:  „Referencyjna  metodyka  wykonywania  okresowych  pomiarów  poziomów  hałasu

wprowadzanego  do  środowiska  w  związku  z  eksploatacją  dróg,  linii  kolejowych i  linii  tramwajowych  oraz

kryteria lokalizacji punktów pomiarowych”. W tym kontekście zacytowano fragment metodyki zawarty w części

B pkt 2,  ppkt 2: „punkty pomiarowe należy lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem w taki

sposób,  aby  przeprowadzone  w nich  pomiary pozwoliły  na ustalenie  miejsca  o  największym  oddziaływaniu

hałasu  na  ludzi  w  miejscu  ich  możliwego  pobytu  ze  źródeł,  których  pomiary  dotyczą,  z  uwzględnieniem

następujących zasad:

a)  na terenie  niezabudowanym  punkty  pomiarowe  lokalizuje  się  na wysokości  nie  mniejszej  niż  1,5  m nad

powierzchnią terenu;
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b) na terenie zabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje się, w zależności od możliwości:

– przy elewacji  budynków objętych ochroną przed hałasem w związku z wypełnianiem funkcji,  dla realizacji

których teren został objęty ochroną przed hałasem, w odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji tych budynków

w świetle  okna  kondygnacji  eksponowanej  na  hałas;  podczas  pomiarów  hałasu  dopuszcza  się,  w  miarę

możliwości, okno otwarte, zamknięte lub uchylone w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie przez nie

wysięgnika  i  kabli  łączących  mikrofony  pomiarowe  z  przyrządami  pomiarowymi  znajdującymi  się

w pomieszczeniu,

– na wysokości  4 m ± 0,2 m nad powierzchnią  terenu,  gdy nie ma możliwości  wykonania pomiarów hałasu

w świetle okna na danej kondygnacji lub na terenach otaczających te budynki”. 

W tym kontekście wyjaśniono, że w celu określenia kondygnacji  najbardziej  eksponowanej na hałas,

w każdym  z  punktów  obliczeniowych  wykonano  obliczenia  dla  każdej  kondygnacji,  a  następnie  wartość

dopuszczalną  poziomu  hałasu  w  środowisku  porównano  z  obliczonym  poziomem  hałasu  dla  kondygnacji

najbardziej narażonej na hałas. Obliczenia prowadzono w świetle okna, tj.  1,5 m nad poziomem kondygnacji,

zakładając typową wysokość kondygnacji, wynoszącą 2,8 m (str. 65 załącznika nr 2). 

Od str.  96 załącznika nr 2 do Raportu przedstawiono „Urządzenia ochrony środowiska ograniczające

uciążliwość akustyczną projektowanego przebiegu drogi”. W tym zakresie opisano typy działań ograniczających

emisję hałasu (metody planistyczne,  metody organizacyjne, metody techniczne),  a także rodzaje nawierzchni

drogowych  i  ich  właściwości  akustyczne  (nawierzchnie  klasyczne,  nawierzchnia  SMA  0/8,  nawierzchnia

SMA modyfikowana  gumą,  nawierzchnia  o  podwyższonej  zawartości  wolnych  przestrzeni).  Stwierdzono,

że z uwagi na śródmiejski charakter drogi oraz zakładaną strukturę i prędkość ruchu, najbardziej optymalnym

rozwiązaniem  jest  zastosowanie  nawierzchni  mineralno-asfaltowych  SMA  modyfikowanych  gumą  (str.  98).

Zgodnie z Raportem serii nr U 156/2009 Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, opracowanym

przez zespół prof. dr. hab. inż. Antoniego Szydło i dr. inż. Henryka Kobę (stanowiącym załącznik tekstowy 2.3

do załącznika nr 2 do Raportu), nawierzchnie tego typu charakteryzują się redukcją głośności 2-3 dB (str. 60,

str. 97).  W  tabeli  nr  8  (str.  61  załącznika  nr  2)  przedstawiono  typowy  układ  warstw  drogi  o  nawierzchni

ścieralnej  SMA  0/8-G.  W  tym  zakresie  wyjaśniono,  że  brak  jest  technicznego  uzasadnienia  zastosowania

nawierzchni  porowatych  (lub  o  zwiększonej  zawartości  wolnych  przestrzeni),  ponieważ  wprawdzie

charakteryzują  się  one  znacznym  ograniczeniem  hałasu,  to  jednak  ich  efektywność  dotyczy  ruchu  o  dużej

prędkości, a więc w tym wypadku nie mogą mieć zastosowania. 

Powyższe ustalenia  zostały uwzględnione w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r.  W punkcie III. 13 decyzji

nałożono  bowiem  na  Gminę  Wrocław  obowiązek  o  treści:  „Na  całej  długości  drogi  należy  zastosować

nawierzchnię ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA modyfikowanej gumą (np. SM 0/8 G) o obniżonej

emisyjności hałasu”. 

W załączniku nr 2 do Raportu przeanalizowano również kwestię efektywności ekranów akustycznych

(od  str.  98),  podając  w  tym  względzie  źródła  literaturowe  i  normy  służące  do  definiowania  parametrów

akustycznych ekranów. Opisując „Działania ograniczające emisję hałasu do środowiska konieczne do podjęcia

w przypadku  projektowanego  układu  drogowego”  (str.  101)  -  wziąwszy  pod  uwagę  opisane  wyżej  wyniki

prognozy  -  stwierdzono,  że  w przypadku  planowanej  inwestycji  nie  istnieje  konieczność  realizacji  ekranów

akustycznych,  ponieważ  wystarczające  są  działania  organizacyjne  (zakaz  ruchu  ciężkiego  i  stosowana

nawierzchnia).    Ponieważ  autorzy  Raportu  zdawali  sobie  sprawę,  że  w  postępowaniu  środowiskowym

przeprowadza się wyłącznie prognozę oddziaływania  akustycznego,  choć nie prognozowali,  że projektowany
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układ  komunikacyjny  mógłby  przekroczyć  wartości  dopuszczalne,  zaproponowali  rezerwę  terenową  pod

budowę ekranów akustycznych w przyszłości, gdyby w dalszej perspektywie czasowej zaistniała taka potrzeba.

W  tabeli  nr  18  (str.  101  załącznika  nr  2  do  Raportu)  wskazano  lokalizacje  tych  rezerw  terenu  (w  sumie

o długości 400 m). W decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. uwzględniono tę propozycję. W punkcie III. 14 nakazano

uwzględnić rezerwę pod ewentualną budowę ekranów akustycznych, zgodnie z zawartą w nim tabelą. 

Podsumowując,  w  załączniku  nr  2  do  Raportu  stwierdzono,  że  poziom  emitowanego  hałasu

w bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji  (na  terenach  przylegających  bezpośrednio  do  jezdni,  nieosłoniętych

ekranami akustycznymi) będzie kształtował się między 60 dB(A) a 65 dB (A),  co - w świetle prowadzonych

badań  (str.  105,  tabela  nr  19)  -  pozwala  ocenić  uciążliwość  akustyczną  przedsięwzięcia  jako  średnią.

W załączniku  nr  2  do  Raportu  (str.  107)  przedstawiono  również  „Charakterystykę  skumulowanego

oddziaływania akustycznego”, a więc sumarycznego oddziaływania wszystkich źródeł hałasu, znajdujących się

w rejonie  inwestycji.  Do  takich  źródeł,  poza  planowaną  drogą,  będzie  należał  w  szczególności  ruch

komunikacyjny  ul.  Krakowskiej,  ul.  Adama  Mickiewicza  i  ul.  Karola  Olszewskiego.  Źródła  te  uwzględniono

w modelu obliczeniowym. Autorzy Raportu stwierdzili, że na żadnej z działek, na których aktualnie dopuszczalne

poziomy  hałasu  są  nieprzekroczone,  w  związku  z  projektowanym  przedsięwzięciem,  na  skutek  kumulacji

oddziaływań, nie dojdzie do ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.  

 Mimo  wskazanych  wyżej  wyników  prognozowania  oddziaływania  akustycznego  planowanego

przedsięwzięcia Prezydent Wrocławia nałożył na inwestora szereg obowiązków w tym zakresie. I tak, w punkcie

V.4  decyzji  z  dnia  31  lipca  2013  r.  nałożono  na  Gminę  Wrocław  obowiązek  przeprowadzania  kontrolnych

pomiarów hałasu w środowisku, z częstotliwością co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu,

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  W  punkcie  VI.  nałożono  zaś  obowiązek  sporządzenia  analizy

porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem po upływie roku

od  oddania  obiektu  w  użytkowanie  (VI.1).  Nakazano  dokonać  porównania  prognoz  z  rzeczywistym

oddziaływaniem i przekazać wyniki analizy Prezydentowi Wrocławia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania

obiektu  w  użytkowanie  (VI.2,3).  Wskazano  zakres  analizy  akustycznej,  w  tym  współrzędne  6  punktów

pomiarowych - tereny usług, sportu i rekreacji, ul.  Ludwika Pugeta 30, ul. Ludwika Pugeta 12, ul. Aleksandra

Kosiby 8, ul. 9 Maja 44, ul.  9 Maja 86 (pkt VI.4.1). Nałożono również obowiązek dokonania analizy potrzeby

budowy ekranów akustycznych na terenach zarezerwowanych (VI.4.2) i  stwierdzono,  że  „W przypadku,  gdy

z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej wynikać będzie przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na

terenach  chronionych  akustycznie  należy  określić  sposób  zmniejszenia  poziomu  hałasu  do  wartości

dopuszczalnych i  bezzwłocznie dokonać stosownych działań, które spowodują zmniejszenie emisji  hałasu do

środowiska” (pkt VI.5). 

Nie  sposób  nie  zauważyć,  że  wskazane  wyżej  terminy  sporządzenia  analizy  porealizacyjnej  i  jej

przedstawienia  zostały  określone  w  sposób,  jaki  -  w  odniesieniu  do  drogi  krajowej  -  wskazany  został

w art. 135 ust.  5  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  (zgodnie  którym  w  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację

inwestycji  drogowej  nakłada się obowiązek sporządzenia  analizy porealizacyjnej  po upływie 1 roku od dnia

oddania  obiektu  do  użytkowania  i  jej  przedstawienia  w  terminie  18  miesięcy  od  dnia  oddania  obiektu  do

użytkowania).  Nie  można  zarzucić  więc  w tym względzie  Prezydentowi  Wrocławia  dowolności.   Trzeba też

zwrócić  uwagę,  że  zgodnie  z  art. 135  ust. 1  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  jeżeli  m.in.  z  analizy

porealizacyjnej  wynika,  że  mimo  zastosowania  dostępnych  rozwiązań  technicznych,  technologicznych

i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości  środowiska  poza terenem zakładu lub innego
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obiektu,  to  dla  (m.in.)  trasy  komunikacyjnej  tworzy  się  obszar  ograniczonego  użytkowania.  Obowiązek

sporządzenia analizy porealizacyjnej niesie więc za sobą dość daleko idące konsekwencje w przypadku,

gdy  przedstawiane  w  postępowaniu  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  prognozy

oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia okażą się zaniżone.

 W tym miejscu konieczne jest odniesienie do zarzutów odwołujących się Stowarzyszeń, dotyczących

oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia. Trzeba zauważyć, że do zarzutów tych odniosła się

Gmina Wrocław w powoływanym już piśmie z dnia 14 października 2013 r. Kolegium oczywiście zapoznało się

również z tymi wyjaśnieniami, jednak z uwagi na konieczność ograniczania objętości niniejszego uzasadnienia,

nie zdecydowało się w tym miejscu na ich przytaczanie; będzie się jednak do nich odwoływać. 

Zarzucając  wadliwe  ustawienia  sond  pomiarowych  przy  budynkach  mieszkalnych  położonych  przy

ul. Adama  Mickiewicza  41  i  ul.  Karola  Olszewskiego  1a,  które  -  zdaniem  odwołujących  się  Stowarzyszeń  -

powoduje zaniżenie wyników poziomu hałasu o ok. 3 dB (tzw. efekt odbicia), pomijają one treść cytowanej wyżej

regulacji  zawartej w części B ust.  2 ppkt 2.  lit.  b) załącznika nr 3 do rozporządzenia  w sprawie wymagań w

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii  w środowisku przez zarządzającego drogą,

linią  kolejową,  linią  tramwajową,  lotniskiem  lub  portem,  zgodnie  z  którą  na  terenie  zabudowanym  punkty

pomiarowe lokalizuje się „w zależności od możliwości” przy elewacji budynków objętych ochroną przed hałasem

w  związku  z  wypełnianiem funkcji  albo  „na  wysokości  4  m ±  0,2  m nad powierzchnią  terenu,  gdy  nie  ma

możliwości  wykonania pomiarów hałasu w świetle okna na danej  kondygnacji  lub na terenach otaczających

te budynki”.   Warunki  te,  jak wynika z  przytoczonych wcześniej  wyjaśnień zawartych  w załączniku nr 2 do

Raportu,  zostały spełnione (str.  46-47).  Zgodnie z  zapisami części  E pkt 10 wspominanego załącznika nr 3,

jedynie w przypadku pomiaru wykonanego w odległości  mniejszej  niż 2 m od elewacji  budynku,  od wyniku

pomiaru należy odjąć wartości 3 dB (wartości tej nie odejmuje się w przypadku pomiaru przeprowadzonego

w rozpatrywanym  przypadku,  przy  zastosowaniu  tej  części  regulacji  przepisu,  która  dopuszcza  możliwość

dokonania pomiaru na wysokości 4 m nad powierzchnią terenu).   

W  tym  miejscu  podkreślić  trzeba,  że  analiza  prognozowanego  oddziaływania  akustycznego

planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawczynię przeprowadzona została

na zasadach wskazanych na str. 62-65 załącznika nr 2 do Raportu i nie ma nic wspólnego ze zdjęciami budynków

położonych  przy  ww.  ulicach.  Jak  wspominano,  prognozy  emisji  hałasu  z  planowanego  przedsięwzięcia

dokonywano  przy  pomocy  programu  komputerowego,  w  którym  przewidziano  21  punktów  pomiarowych,

lokalizowanych  na  odcinku  3800  km.  Ponieważ  kwestia  wskazywanych  pomiarów  „rzeczywistych”  jest

szczególnie  eksponowana  przez  odwołujące  się  Stowarzyszenia,  Kolegium  uznało  za  celowe  powtórzyć,  że

pomiarów poziomu aktualnej emisji hałasu wyłącznie we wskazywanych wyżej dwóch lokalizacjach dokonano

dlatego, że na ul. Karola Olszewskiego i ul.  Adama Mickiewicza na mapie akustycznej Wrocławia zanotowano

przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów  hałasu.  Z  uwagi  na  (wspominane  wyżej)  inne  zasady  obliczania

poziomu  hałasu  dla  potrzeb  mapy  akustycznej,  autorzy  Raportu  zlecili  akredytowanemu  laboratorium

przeprowadzenie dobowego pomiaru rzeczywistego hałasu na tych lokalizacjach. 

Jeśli  chodzi  o zarzut  odwołujących się Stowarzyszeń dotyczący niewykonania obliczeń na wysokości

okien  najwyższych  kondygnacji  co  najmniej  w  reprezentatywnych  przekrojach  wzdłuż  projektowanej  trasy,

to z tabel nr 10 i nr 11 załącznika nr 2 do Raportu wyraźnie wynika, że w przypadku, gdy któryś z 21 punktów

pomiarowych  dotyczył  budynku  wielopiętrowego,  wskazywano  numer  kondygnacji,  wysokość  punktu

obliczeniowego,  poziom  hałasu  na  wysokości  kondygnacji  i  prognozowany  poziom  hałasu  na  najbardziej
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narażonej kondygnacji. I tak, np. w punkcie 8 (km 2+925), ponieważ analiza dotyczyła budynku 11-piętrowego,

przedstawiono  te  dane  w  odniesieniu  do  każdej  kondygnacji.  Na  ul.  9  Maja  zlokalizowano  kilka  punktów

pomiarowych,  głównie  w budynkach dwupiętrowych.  W żadnym z  nich  nie  stwierdzono  przekroczeń  norm

hałasu.  Najwyższy  poziom  hałasu  zanotowano  w  punkcie  21  (km  3+870)  i  wynosił  on  w  porze  dziennej

59,3 dB(A) (przy normie 65 dB/A/; co do zasady były to wartości od 49-54 dB/A/). 

Zarzucając  naruszenie  zasad  lokalizacji  punktów  pomiarowych  przy  ul.  Adama  Mickiewicza  oraz

ul. Karola  Olszewskiego,  odwołujące  się  Stowarzyszenia  zdają  się  nie  dostrzegać  nie  tylko  wspominanych

powodów wyboru ww. 3 punktów pomiarowych, ale również tego, że mierzono w nich aktualny poziom hałasu

i że są to obecnie (jedyne) dwie główne ulice na Wielkiej Wyspie. Nie wiadomo, jakimi względami podyktowany

jest  zarzut,  że  nie  uwzględniono  obecności  linii  tramwajowych  oraz  związanych  z  tym  przejazdów,  skoro

w punktach tych przez dobę zewnętrzny podmiot (posiadający akredytację) mierzył rzeczywisty poziom hałasu.

W świetle umiejscowienia tych punktów pomiarowych trudno nie zgodzić się z Gminą Wrocław, że „lokalizacja

punktów pomiarowych została wybrana w taki sposób, aby charakteryzowała hałas z danego, jednorodnego pod

względem akustycznym, odcinka drogi (w tym włącznie z hałasem tramwajowym).”

Kwestionując  przeprowadzoną  w  załączniku  nr  2  do  Raportu  analizę  oddziaływania  akustycznego

planowanego przedsięwzięcia odwołujące powołują się na  opinię dr inż. Marii Rabiegi z dnia  24  października

2010 r. na temat raportu w zakresie ochrony klimatu akustycznego stanowiącego załącznik nr  2  do Raportu

o oddziaływaniu  na  środowisko  inwestycji  pn.  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu”.  Stanowi  ona

(w kopii) załącznik nr 21 do odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”. 

Jeśli chodzi o zawartość raportu dla wspominanego już w niniejszym uzasadnieniu (w części dotyczącej

kwalifikacji  przedsięwzięcia)  przedsięwzięcia  funkcjonującego  w  postępowaniu  środowiskowym  pod  nazwą

„Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu”,  dr  inż.  Maria  Rabiega  zarzuciła  np.,  iż  nieprawidłowe  jest

dokonywanie oceny klimatu akustycznego na podstawie mapy akustycznej Wrocławia, skoro posługuje się ona

wskaźnikami  uśrednionymi  w  skali  roku,  ponieważ  powinno  się  stosować  wskaźniki  jednodniowe.

Jak wspominano,  tak właśnie  uczyniono  w załączniku nr  2 do  Raportu,  w którym  jednoznacznie  wskazano,

że właśnie  z  tego  względu  nie  można  w  postępowaniu  środowiskowym  posługiwać  się  danymi  z  mapy

akustycznej.  W załączniku nr 2 do Raportu uwzględniono fakt, że „okna mieszkań znajdują się na większych

wysokościach”,  wykonano  prognozę  oddziaływania  również  „na  wysokości  okien  najwyższych  kondygnacji,

co najmniej  w  reprezentatywnych  przekrojach  wzdłuż  projektowanej  trasy”,  wykonywano  obliczenia  bez

ekranów, wskazano źródła danych o natężeniu ruchu (o czym była mowa wyżej). W załączniku nr 2 do Raportu

wyjaśniono także, skąd uzyskano podane w nim wskaźniki izolacyjności akustycznej (str. 98), które wcale nie

wynoszą  40  dB,  jak  wskazano  w  omawianej  opinii.  Wreszcie,  w  załączniku  nr  2  do  Raportu  dla  obecnie

planowanego  i  omawianego  przedsięwzięcia  wcale  nie  przyjmowano,  że  przewidziana  do  zastosowania

nawierzchnia może spowodować obniżenie poziomu hałasu o 6 dB (o czym już była mowa). 

Kolegium  musi  w  tym  miejscu  zauważyć,  że  Gmina  Wrocław  przedstawiła  w  postępowaniu

odwoławczym  uzyskane  przez  siebie  wyjaśnienie  doc.  dr  inż.  Marii  Rabiegi,  która  -  w  piśmie  z  dnia

9 października 2013 r. - stwierdziła:  „nigdy nie prezentowałam negatywnego stanowiska w sprawie projektu

Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu”.  Jej  opinia  dotyczyła  uwag  „na  temat  niedociągnięć  w  raporcie

środowiskowym  w  części  dotyczącej  oceny  oddziaływania  inwestycji  pn.  Budowa  Mostu  Wschodniego  we

Wrocławiu” na klimat akustyczny. Opinia była napisana w 2010 r. Nie ma w niej stanowiska nt. celowości całej

inwestycji”.  Jednocześnie  doc.  dr  inż.  Maria  Rabiega  wskazała:  „W  lipcu  2013  r.  odmówiłam  jakiejkolwiek
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współpracy ze Stowarzyszeniem Akcja Park Szczytnicki. Nie zapoznałam się z nową wersją projektu inwestycji

pn Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu ani z aktualnym raportem oddziaływania na środowisko”. 

W kontekście tego wyjaśnienia odwołujące się Stowarzyszenia - w piśmie z dnia 4 listopada 2013 r.

Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”,  a  w  piśmie  z  dnia  8  listopada  2013  r.  Stowarzyszenie  „Przyjazna

Wyspa”- stwierdziły, że wskazane w opinii prof. Marii Rabiegi z 2010 r. „braki są aktualne również w odniesieniu

do przedmiotowej inwestycji. W szczególności ocena oddziaływania na klimat akustyczny dla przedsięwzięcia

budowy  Alei  Wielkiej  Wyspy  jest  obarczona  analogicznymi  brakami,  jak  ocena  oddziaływania  na  klimat

akustyczny dla przedsięwzięcia budowy Mostu Wschodniego we Wrocławiu”. W świetle powyższych wyjaśnień,

Kolegium  nie  widzi  żadnych  podstaw  dla  takiego  stwierdzenia.  Z  kolei  zawarte  w  piśmie  Stowarzyszenia

„Akcja Park  Szczytnicki”  z  dnia  8  listopada  2013  r.  sugestie,  że  „Panią  Profesor”  „wydaje  się  skutecznie

zastraszono  na  okoliczność  dotychczasowej  współpracy  ze  Stowarzyszeniem”  Kolegium  pozostawi  bez

komentarza. W tym ostatnim piśmie stwierdzono też, że „zarzuty Skarżącego oparte były na tych elementach

opinii Pani Profesor, które w żaden sposób nie straciły swojej aktualności w odniesieniu do przedmiotowego

raportu”.  Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”  nie wskazuje  jednak, o jakie elementy chodzi,  a  w świetle

wyżej powiedzianego Kolegium ten „aktualności” w ogóle nie dostrzega.

Odwołujące się zarzuciły również,  że wykonane dla potrzeb i  uwzględnione w Raporcie pomiary we

wszystkich wskazywanych wyżej 3 punktach pomiarowych zostały przeprowadzone przy wietrze dochodzącym

do 8,7 m/s. We wspominanym piśmie z dnia 4 listopada 2013 r. stwierdziły z kolei, że załączony do pisma Gminy

Wrocław  z  dnia  14  października  2013  r.  (w odpowiedzi  na  ten  zarzut  odwołujących  się)  „zapis  warunków

meteorologicznych”  nie ma żadnego waloru dowodowego, „albowiem nie wiadomo, gdzie była zlokalizowana

stacja pomiarowa (brak opisu w dokumencie) i winien być pominięty”. 

 Jak słusznie zauważają odwołujące się Stowarzyszenia, w części D wspominanego już załącznika nr 3

(„Referencyjna metodyka  wykonywania  okresowych  poziomów hałasu”)  wskazano warunki  meteorologiczne

prowadzonych pomiarów, w tym m.in.  prędkość wiatru 0-5 m/s.  Jak  z kolei słusznie zwraca uwagę Gmina

Wrocław, w części E załącznika nr 3 (punkty 4 i 5) podano, że - w przypadku procedury ciągłej rejestracji hałasu

- z uzyskanych wyników eliminuje się wyniki, uzyskane w przedziałach czasu, w których nie zostały zachowane

warunki  meteorologiczne,  o  których mowa w części  D (dla  tych przedziałów czasu wartości  równoważnego

poziomu dźwięku można określić z wykorzystaniem procedury obliczeniowej). 

 Jeszcze  raz  jednak  powtórzyć  trzeba,  że  kwestionowane  przez  odwołujące  się  pomiary  dotyczyły

rzeczywistego poziomu hałasu na ul. Adama Mickiewicza i ul. Karola Olszewskiego i prowadzone były w dniach

24-25 kwietnia 2013 r. (całodobowo).  W tym kontekście Gmina Wrocław wniosła o dopuszczenie jako dowodu

wydruku  pt.  „Zapis  warunków  atmosferycznych,  zarejestrowany  przez  stację  meteorologiczną,  z  okresu

realizacji  pomiarów  poziomu  hałasu  komunikacyjnego  Wrocław  dn.  24-25.04.2012”,  dokonanego  w  trakcie

pomiarów akustycznych na ul.  Adama Mickiewicza i ul.  Karola Olszewskiego, pokazującego, z uwagi na treść

przywołanej wyżej części E pkt. 4 i 5 załącznika 3 do rozporządzenia, w jakich przedziałach czasu nie zostały

zachowane warunki meteorologiczne, co pozwalało na wyeliminowanie wyników z tych przedziałów i określenie

wartości równoważnego poziomu z wykorzystaniem procedury obliczeniowej. Kolegium nie widzi podstaw, aby

dowód ten pominąć, choć tak naprawdę omawiana kwestia ma – w przyczyn wskazanych wyżej – drugorzędne

znaczenie  w  rozpatrywanej  sprawie.  Przypomnieć  trzeba,  że  pomiary  prowadziło  laboratorium  badawcze

Ośrodka Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS (akredytacja

Polskiego  Centrum  Akredytacji  AB  934),  pomiarom  hałasu  towarzyszyły  obserwacje  warunków
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meteorologicznych  (stacja  meteo  DAVIES  INSTRUMENTS  typu  VANTAGE  VUE),  a  lokalizację  stacji

meteorologicznej przedstawiono na zdjęciach znajdujących się na str. 47 załącznika nr 2 do Raportu.

Odwołujące się Stowarzyszenia uważają, że znacząca różnica w obliczeniach akustycznych dokonanych

w  Raporcie  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu”  i  w  Raporcie  dla

analizowanego obecnie przedsięwzięcia  podważa „wiarygodność analiz”. Z uwagi na fakt, że raporty te dotyczyły

przedsięwzięć  o  zupełnie  różnych  parametrach  (pierwszy  chociażby  zakładał  drogi  dwujezdniowe,  jako

dopuszczalną  prędkość  przyjęto  70 km/h  ),  obliczenia  oparto  na  diametralnie  innych  danych  (por.  zarzuty

dr. inż.  Marii  Rabiegi  do  Raportu  z  2010  r.  i  przedstawione  wyżej  wyjaśnienia  odnośnie  do  sposobu

prognozowania  przyjętego  w  załączniku  nr  2),  zarzut  ten  Kolegium  musiało  uznać  co  najmniej  za

nieuzasadniony.  Nie można nie dodać w tym kontekście, że w porównaniu do 2010 r. zmianie uległy również

normy hałasu pochodzącego z drogi publicznej. 

Skoro charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zostaje określona przez wnioskodawcę, brak było

jakichkolwiek  podstaw  prawnych  do  uwzględniania  w  obliczeniach  klimatu  akustycznego  realizacji  drogi

w wariancie  dwujezdniowym  i  podniesienia  wartości  dopuszczalnej  prędkości  pojazdów  na  projektowanej

drodze, ponieważ w raporcie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu” wskazywano

na taki  wariant  drogi  i  dopuszczalną  prędkość  do  70 km/h.  Tak samo pozbawione  podstaw prawnych jest

przeprowadzanie analizy akustycznej w przypadku dopuszczenia do ruchu na projektowanej drodze pojazdów

ciężkich, skoro jednym z założeń planowanej inwestycji jest zakaz ruchu pojazdów ciężkich na projektowanej

drodze.  Kolegium  nie  znajduje  nie  tylko  postaw  dla  żądania  od  wnioskodawczyni  (autorów  raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) takich analiz, ale nie rozumie,  czemu miałyby służyć takie

analizy i co udowadniać. Omawiany zarzut jest niewątpliwie konsekwencją przyjmowanego przez odwołujące

się,  a nieprawidłowego  –  zdaniem  Kolegium  –  założenia,  że  planowane  przedsięwzięcie  należy  oceniać

w postępowaniu  środowiskowym  tak,  jakby  było  częścią  Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia

(Kolegium poświęciło tej kwestii wcześniej już wiele miejsca). 

Kolegium nie dostrzega również,  podnoszonej w tym kontekście przez odwołujące się,  „wewnętrznej

sprzeczności”  Raportu  w  zakresie  ustaleń  dotyczących  skuteczności  stosowanej  nawierzchni  (zastosowanie

specjalnych mat gumowych z otworami, które zostaną ułożone pod konstrukcją drogi, eliminuje - ich zdaniem -

możliwość zastosowania układu warstw drogi  o nawierzchni ścieralnej SMA 0/8 - G).  Jak wynika z Raportu,

specjalne maty gumowe z otworami są rozwiązaniem ograniczającym rozprzestrzenianie się wibracji, natomiast

nawierzchnia ścieralna SMA 0/8 - G jest rozwiązaniem ograniczającym emisję hałasu. Oba rozwiązania są od

siebie  niezależne  i  brak  jakichkolwiek  podstaw  do  uwzględnienia  przekonania  odwołujących  się  co  do

wzajemnej eliminacji tych rozwiązań. Na odcinkach, gdzie droga będzie przebiegała w najmniejszej odległości od

zabudowy  mieszkalnej,  zastosowane  zostaną  rozwiązania  eliminujące  przenoszenie  drgań  z  drogi.  Na  tych

odcinkach konieczne będzie również zastosowanie innego układu warstw drogi (str. 61 załącznika nr 2), jednak

nie jej nawierzchni. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  że  brak  jest  ustaleń  w  zakresie

prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny al. Ignacego Paderewskiego, ul. Ludomira

Różyckiego i ul. Stanisława Moniuszki, wraz  z  perspektywą włączenia al. Ignacego Paderewskiego do systemu

Obwodnicy  Śródmiejskiej  Wrocławia,  w  związku  z  „potencjalnie  znacznie  zwiększonym  natężeniem  ruchu”

po zrealizowaniu planowanej inwestycji i „potencjalnie możliwymi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów

hałasu”  na  tych  ulicach,  zgodzić  się  trzeba  z  Gminą  Wrocław,  że  Raport  opiera  się  na  prognozie  ruchu
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opracowanej przez Biuro Rozwoju Wrocławia, w której nie znajdują potwierdzenia tezy, jakoby znaczna część

ruchu pochodząca z południa Wrocławia, przemieszczająca się w kierunku z Warszawy/na Warszawę, miałaby

odbywać  się  z  wykorzystaniem  Alei  Wielkiej  Wyspy.  W  prognozach  ruchu  najistotniejszym  elementem  jest

wyszukiwanie  przez  pojazdy  najbardziej  korzystnej  ścieżki  ruchu,  uwzględniającej  m.in.  czas  przejazdu

i warunki  ruchu.  We wrocławskim  modelu  sieci  drogowej,  dla  kierunku  z  Warszawy/na  Warszawę,  takimi

ścieżkami są Autostradowa  Obwodnica Wrocławia i  realizowana droga wojewódzka Bielany-Łany-Długołęka.

Zamieszczony w Raporcie fragment prognozy ruchu ukazującej natężenie ruchu dla al. Ignacego Paderewskiego,

będącej w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji,  wskazuje,  że ruch na ulicach: Ludomira Różyckiego,

Stanisława  Moniuszki  i  Jędrzeja  i  Jana  Śniadeckich  jest  pochodną  ruchu  na  al.  Ignacego  Paderewskiego.

Z prognozy ruchu wynika, że w 2015 r.  natężenie ruchu będzie zbliżone do obecnego, a w 2025 r.  natężenie

ruchu będzie niższe od obecnego. Trzeba zauważyć, że również w tym przypadku odwołujące się nie wskazały

podstaw  swoich  kategorycznych  twierdzeń,  że  prognoza  ruchu  jest  niewiarygodna  (por.  uwagi  dotyczące

natężenia ruchu). 

Dodać można, że jeden z ekspertów Stowarzyszenia - radca prawny Michał Behnke, we wspominanej

„Ekspertyzie”, zauważył, iż jednym z celów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jest „wyeliminowanie

zbędnych  często  w  praktyce  ekranów  akustycznych,  do  instalowania  których  w  praktyce  zobligowani  byli

inwestorzy drogowi z uwagi na ostre wymagania związane z dopuszczalnymi hałasami w środowisku”. Zarzucał

nieuwzględnienie  przez  autorów  Raportu  zmian  rozporządzenia  i  stosowanie  „bardziej  restrykcyjnych

wymagań”.  W  „Suplemencie”  (odnoszącym  się  do  zaktualizowanej  wersji  Raportu)  stwierdził,  że  zarzucane

uchybienie  zostało  usunięte  -  „Potwierdzeniem  tego  faktu  jest  Tabela  2.b  zawarta  w  Załączniku  nr  2

przedstawiająca wyniki  pomiarów poziomu hałasu generowanego przez ruch samochodowy  ul.  Mickiewicza

oraz ul.  Olszewskiego  w odniesieniu do norm wynikających z  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska z dnia 1

października 2012 r.”

Podsumowując  ten  fragment  uzasadnienia  Kolegium  musi  stwierdzić,  że  ocena  oddziaływania

hałasowego  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  została  nie  tylko  sporządzona  w  sposób

uwzględniające wszelkie wymogi prawne i uwarunkowania faktyczne, ale uwzględniono w niej również wszelkie

możliwe instrumenty chroniące środowisko przed takim oddziaływaniem w przypadku,  gdy z  natury rzeczy

hipotetyczne obliczenia dotyczące prognozowanego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny okażą

się w jakimkolwiek zakresie zaniżone. Nie tylko bowiem zaplanowano rezerwę terenu pod ekrany akustyczne,

ale  nałożono w tym zakresie  szereg innych obowiązków,  w tym przede wszystkim obowiązek sporządzenia

analizy porealizacyjnej. 

5. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne 

W  załączniku  nr  3  do  Raportu  pt.  „Raport  w  zakresie  ochrony  powietrza  atmosferycznego  przed

zanieczyszczeniami” (tom 2, dalej jako załącznik nr 3 do Raportu) wskazano aktualny stan jakości powietrza

w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia i dopuszczalne stężenia substancji, by następnie określić wielkości emisji

i stężeń  substancji  w  powietrzu  dla  planowanego  przedsięwzięcia.  Przedstawiono  metodykę  obliczeniową,

zakres prowadzonych obliczeń, oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz oddziaływanie na etapie

funkcjonowania przedsięwzięcia. Wskazano, że najistotniejszymi zanieczyszczeniami z ruchu komunikacyjnego

są tlenki  azotu (NOx),  tlenki  węgla (CO),  pył zawieszony o średnicy poniżej  10 µm oraz benzen.  Wyjaśniono
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również,  że  wielkość  emisji  z  pojazdów  samochodowych  uzależniona  jest  od  wielu  czynników  –  rodzaju

spalanego  paliwa,  pojemności  silnika,  rozwiązań  konstrukcyjnych  silnika  itp.,  stanu  technicznego  pojazdu,

prędkości, techniki i płynności jazdy, ukształtowania drogi (str.15). Z załącznika nr 3 do Raportu wynika także,

że obliczenia wielkości emisji substancji do powietrza ze źródeł komunikacyjnych przeprowadzono w oparciu

o aplikację  wykorzystującą  wskaźniki  National  Atmospheric  Emissions  Inventory  (www.naei.org.uk),

na podstawie norm emisji spalin EURO i uwzględniającą strukturę pojazdów w Polsce, zgodnie z danymi COPERT

III  (Metoda prognozowania emisji  zanieczyszczeń powietrza od pojazdów).  Obliczenia rozprzestrzeniania się

zanieczyszczeń w środowisku przeprowadzono zgodnie  z metodyką obliczeniową zawartą w rozporządzeniu

Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych  substancji

w powietrzu  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  87),  z  wykorzystaniem  programu  komputerowego  OpaCal3m,  opartego  na

modelu CALINE 3.  Autorzy Raportu wyjaśnili,  że model ten jest powszechnie stosowany w krajach UE i jest

preferowany  przez  Ministerstwo  Środowiska  i  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  jako  zalecany  do

stosowania  we  „Wskazówkach  metodycznych  dotyczących  modelowania  matematycznego  w  systemie

zarządzania  jakością  powietrza”  (str.  21  Raportu).  Istotnie,  zarówno  model  CALINE  3,  jak  i  COPERT  III

wskazywany jest chociażby w „Prognozie oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy

Dróg Krajowych na lata 2011-2015”,  wykonanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad

(por.  dostępny  na  stronach  GDDKiA:  Tom  B  Załączniki  Tekstowe,  Załącznik  B13,  Metodyka  analizy

oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne). 

Analizowaną drogę w rozpatrywanych wariantach (wariant czerwony - proponowany, wariant zielony -

racjonalny  wariant  alternatywny),  w  dwóch  horyzontach  czasowych  (2015  r.,  2025  r.),  podzielono

na jednorodne pod względem natężenia ruchu odcinki (m.in. ul. Krakowska - ul. Międzyrzecka, ul. Międzyrzecka -

ul.  Karola  Olszewskiego,  ul.  Karola  Olszewskiego  -  ul.  Edwarda  Dembowskiego,  tabela  3.4,  str.  14).

W obliczeniach uwzględniono również ruch pojazdów (w każdym z wariantów) na alei Ignacego Padarewskiego

(dalej) i ulicach: Krakowskiej (wschód, zachód), Międzyrzeckiej (wschód –zachód), ul. Zygmunta Wróblewskiego,

Karola  Olszewskiego,  Edwarda  Dembowskiego  i  Adama  Mickiewicza,  określając  tym  samym  również  skalę

oddziaływań  skumulowanych.   Dla  każdego  odcinka  (o  określonej  wartości  SDR/poj.  na  dobę)  wskazano

wielkości emisji NO2, PM10/PM2,5, CO oraz HC. To samo uczyniono względem tzw. wariantu 0 bez Alei Wielkiej

Wyspy oraz  wariantu 0 z Aleją Wielkiej Wyspy - na odcinku ul. Krakowskiej, ul. Romualda Traugutta, moście

Grunwaldzkim,  Placu  Grunwaldzkim,  ul.  Marii  Skłodowskiej-Curie  i  ul.  Adama  Mickiewicza,  przy  średnim

obciążeniu. Wyniki obliczeń przedstawiono na załącznikach graficznych. Wyjaśniono również, że parametrem

dobrze  charakteryzującym  nasilenie  oddziaływania  emitowanego  zanieczyszczenia  w  powietrzu

atmosferycznym jest stosunek stężenia substancji w powietrzu do dopuszczalnego poziomu odniesienia. Iloraz

S mm/D1 oraz Sa/Da-R przyjmuje największą wartość dla dwutlenku azotu (NO2). W praktyce oznacza to, że jeżeli

wystąpi  ponadnormatywne  oddziaływanie  zanieczyszczeń  powietrza  w  otoczeniu  analizowanego  układu

komunikacyjnego, rozumiane jako przekraczanie wartości odniesienia, to zasięg oddziaływania tych przekroczeń

największy  będzie  właśnie  dla  NO2 (str.  16).  W  ramach  przeprowadzonej  analizy  w  obu  analizowanych

wariantach (czerwony i zielony), w obu horyzontach czasowych, „nie stwierdzono występowania poza pasem

drogi stężeń maksymalnych 60 min. wyższych w roku od poziomu Da-R częściej niż 0,2 % czasu w roku oraz

stężeń średniorocznych  wyższych  od poziomu  Da-R”  (str.  17).  Wyjaśniono,  że  prognozowany  spadek stężeń

substancji  w perspektywie  2025  (w porównaniu  do  2015  r.)  spowodowany  jest  wynikiem założeń  modelu
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obliczeniowego COPERT III,  zgodnie  z  którym struktura  pojazdów zmienia  się  corocznie,  zwiększając  udział

pojazdów wyposażonych w bardziej ekologiczne silniki (str. 18).

W  „Aneksie  do  zaktualizowanej  wersji  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko”  -

sporządzonym w styczniu 2013 r., na etapie postępowania uzgodnieniowego prowadzonego przez Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (podobnie jak wcześniej, w listopadzie 2012 r., zaktualizowana

wersja Raportu) - wyjaśniono, że od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymano

informacje o tle pyłu PM2,5 w rejonie lokalizacji Alei Wielkiej Wyspy na poziomie 25,5  µg/m3. W związku ze

zaktualizowanymi danymi dotyczącymi tła oraz przy przyjęciu założenia, że pył PM2,5 może stanowić w pyle

PM10 100%, przedstawiono w tabeli na str. 2 Aneksu i załącznikach graficznych obliczone stężenia PM2,5 na lata

2015 i 2025. Wskazano, że stężenia wyższe niż dopuszczalne (Da-µg/m3 – 0,5) wysterują się w granicach pasa

drogi i dotrzymane będą standardy jakości powietrza. 

Jeśli  chodzi  o  tę  część  Raportu  największą  uwagę  odwołujących  się  Stowarzyszeń  przykuła  część

2.4 omawianego  załącznika  nr  3,  w  której  wskazano,  że  zgodnie  z  informacją  Wojewódzkiego  Inspektora

Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  (dalej  -  WIOŚ  we  Wrocławiu),  aktualny  stan  jakości  powietrza

atmosferycznego w rejonie lokalizacji  przedsięwzięcia dla NO2 wynosi  28 µg/m3,  jako średnia z wyników na

stacji tła miejskiego i ul.  Jana Szanieckiego, oraz znajdująca się w załączonym do Aneksu piśmie WIOŚ z dnia

19 grudnia 2012 r. informacja, że podana wartość PM2,5 25,5 µg/m3 pochodzi z pomiarów w stacji pomiarowej

przy  ul.  Aleksandra  Kosiby.  W  piśmie  z  dnia  4  listopada  2013  r.  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”,

a w piśmie z  dnia  8 listopada 2013 r.  Stowarzyszenie  „Przyjazna Wyspa”  -  wskazując  „kolejne istotne braki

decyzji” - zauważyły, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032), obowiązującą metodyką referencyjną

przeprowadzania pomiarów stężenia NO2 jest metodyka podana w załączniku nr 6 rozporządzenia (norma PN-

EN 14211). Ponadto przepisy rozporządzenia stanowią „wprost”, że pomiary ze stacji referencyjnych, służące do

określania  tzw.  rocznych  poziomów  stężeń  substancji  w  powietrzu  atmosferycznym  (w tym  tlenków  azotu,

norma  średniorocznego  poziomu  dopuszczalnego  -  40  µg/m3),  winny  być  przeprowadzone  w uśrednionych

okresach  co  najmniej  godzinowych,  a  kompletność  (reprezentatywność)  danych  w  ciągu  całego  roku  musi

wynosić co najmniej 90% (załącznik nr 6 do rozporządzenia). W takim systemie działa stacja pomiarowa przy

ul. Józefa  Conrada-Korzeniowskiego  we  Wrocławiu  -  tła  miejskiego  oraz  stacja  przy  Alei  Wiśniowej  -  tła

komunikacyjnego.  Uśredniony  pomiar  roczny  z  tych  stacji  wyniósł  odpowiednio  38  µg/m3  oraz  56  µg/m3.

Przyjęty w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, do ustalenia tzw. poziomu wyjściowego stężenia tlenku

azotu  (NO2),  uśredniony  roczny  pomiar  ze  stacji  niereferencyjnej,  zlokalizowanej  przy  ul. Jana Szanieckiego

(uśredniony  pomiar  roczny  24  µg/m3),  był  wykonywany  metodą  pasywną,  niereferencyjną,  gdzie  pomiary

przeprowadzane  są  tylko  raz  na  miesiąc.  Zdaniem  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  „Zasadniczo  pomiary

wykonywane w tym systemie są zaniżone”. Dalej Stowarzyszenia stwierdzają, że zgodnie ze stanowiskiem WIOŚ

we Wrocławiu stacje tego typu funkcjonowały w starym systemie monitoringu powietrza i zostały zastąpione

stacjami referencyjnymi, pracującymi w systemie pomiarów ciągłych, uśrednionych do wartości godzinowych,

a „w  konsekwencji  niebawem  zostaną  w  ogóle  wycofane”.  Dodatkowo  pomiary  wykonywane  na  stacjach

działających w systemie pasywnym odbywają się co trzy lata, a ostatni pomiar miał miejsce w 2011 r. „Wobec

powyższego należy stwierdzić, że zsumowanie dwóch całkowicie niekompatybilnych pomiarów było całkowicie

nieuprawnione  i  niezgodne  z  obowiązującymi  przepisami.  Konsekwencją  tego  wadliwego  podejścia  jest

zaniżenie  poziomu  wyjściowego”.  W  opinii  odwołujących  się,  w  Raporcie  stanowiącym  podstawę  wydania
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zaskarżonej decyzji należało przyjąć wartość uśrednioną z pomiarów pochodzących ze stacji referencyjnej tła

miejskiego (zgodnie z załącznikiem 3.1 do Raportu  - pismo WIOŚ z dnia 7 listopada 2012 r.), przy ul. Józefa

Conrada-Korzeniowskiego.  Zastosowany  w  Raporcie  zabieg  arytmetyczny  spowodował  zaniżenie  wartości

wyjściowych o blisko 30 %. „Wobec powyższego cały model obliczeniowy wykonany dla potrzeb tej oceny jest

nieprawidłowy,  co  skutkuje  wadliwością  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wydanej  w oparciu

o raport  sporządzony  przy  zastosowaniu  tego  modelu”.  Zdaniem  Stowarzyszeń,  należało  przyjąć  „warunki

najmniej korzystne dla środowiska, tj. te, które pochodziły ze stacji tła komunikacyjnego, zlokalizowanej przy

Alei Wiśniowej, albowiem pokazuje ona wpływ obecności komunikacji na poziom ogólny tła miejskiego stężenia

NO2, a poza tym w najlepszym możliwym zakresie odzwierciedla poziomy już istniejące w okolicach planowanej

inwestycji, zwłaszcza w sąsiedztwie ul. Mickiewicza, gdzie aktualny poziom ruchu (ok. 25 tys. pojazdów/dobę)

jest niewiele mniejszy od tego, który jest aktualnie odnotowywany na al. Wiśniowej”. Gdyby uwzględnić poziom

z tej stacji (64 µg/m3), „zaniżenie wartości wyjściowej poziomu NO2 wynosiłoby blisko 60%”. 

W piśmie  z  dnia  8  listopada  2013  r.,  powołując  się  na  -  uzyskane  w  trybie  dostępu  do  informacji

publicznej – pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Stowarzyszenie „Akcja Park

Szczytnicki”  podtrzymało  te  zarzuty,  a  w  szczególności  pogląd,  że  w  Raporcie  należało  przyjąć  wartość

uśrednioną  z  pomiarów  pochodzących  ze  stacji  referencyjnej  tła  miejskiego  przy  ul.  Józefa  Conrada

Korzeniowskiego. 

 Opowiadając na te zarzuty Kolegium zauważa przede wszystkim, że powoływane przez odwołujące się

rozporządzenie z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu nie

obowiązywało  w  2011  r.  (z  którego  pochodzą  dane  przedstawiane  przez  WIOŚ).  W  2011  r.  obowiązywało

rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  17  grudnia  2008  r.  w  sprawie  dokonywania  oceny  poziomów

substancji  w  powietrzu (Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  5,  poz.  31  ze  zm.).  Kolegium  przeanalizuje  jednak  zarzuty

odwołujących się w tym zakresie abstrahując od tego faktu. 

W załączniku nr 2 do powoływanego przez Stowarzyszenie rozporządzenia w sprawie dokonywania

oceny poziomów substancji  w powietrzu (z  2012 r.)  wskazano „Kryteria lokalizacji  punktów poboru próbek

substancji” dla lokalizacji w skali makro. Zgodnie z pkt. 2 ust. 1 tego załącznika, punkty poboru próbek substancji

przy prowadzeniu pomiarów poziomów benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki,  ołowiu,

arsenu,  kadmu,  niklu,  benzo(a)pirenu,  pyłu  zawieszonego  PM2,5,  pyłu  zawieszonego  PM10  i  tlenku  węgla

w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi powinny być zlokalizowane tak, aby:

a.  dostarczały  danych z  obszarów  stref  o  najwyższych poziomach substancji  w powietrzu,  na które ludność

będzie  narażona przez  okres odpowiedni do okresu uśredniania wyników pomiarów,  dla  którego określono

poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe lub poziomy celów długoterminowych substancji w powietrzu,

b. dostarczały danych z innych obszarów stref niż określone w lit. a, dotyczących narażenia ogółu ludności,

c. były reprezentatywne dla:

- segmentu ulicy nie mniejszego niż 100 m długości lub obszaru o powierzchni co najmniej 200 m2 w przypadku

pomiarów prowadzonych z uwagi na oddziaływanie transportu,

- obszaru o powierzchni kilku km  2   w przypadku pomiarów tła miejskiego.

W świetle przytoczonych przepisów, odnosząc się do argumentacji  Stowarzyszeń Kolegium zauważa

przede wszystkim, że stacja pomiarowa przy ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego zlokalizowana jest w strefie

o najwyższych  poziomach  substancji  w  powietrzu.  Przyjmowanie  pomiarów  tła  miejskiego  wyłącznie  na

podstawie  wyników  pomiarów z  tej  stacji  do  wyznaczenia  danych wyjściowych do  obliczenia  poziomu NO 2
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w powietrzu  po  zrealizowaniu  planowanego  przedsięwzięcia  byłoby  nieuprawnionym  zawyżaniem  danych

wyjściowych.  Jak  wskazał  WIOŚ  we  Wrocławiu  w  piśmie  z  dnia  7  maja  2012  r.  na  Sępolnie,  przy

ul. Jana Szaniackiego (krzyżującej się z ul. Adama Mickiewicza), znajduje się stacja monitoringu jakości powietrza

metodą  pasywną.  W  2011  r.  zanotowano  w  niej  poziom  NO2 w  wysokości  24  µg/m3.  W  stacji  przy

ul. Józefa Conrada  -Korzeniowskiego  było  to  32 µg/m3  (pismo WIOŚ  we  Wrocławiu  z  dnia  7  maja  2012 r.,

stanowiące załącznik do poprzedniej wersji Raportu i pismo z dnia 7 listopada 2012 r., załączone do aktualnej,

sporządzonej w listopadzie 2012 r. wersji Raportu), nie zaś podawane przez Stowarzyszenia 38 µg/m.3 Autorzy

Raportu prawidłowo przyjęli zatem dla wyznaczenia aktualnego stanu jakości powietrza średnią arytmetyczną

z tych dwóch pomiarów - 28 µg/m3  (str. 8 załącznika nr 3).  Podkreślić bowiem należy, że zadaniem autorów

Raportu  było  -  w pierwszej  kolejności  -  ustalenie  aktualnego stanu jakości  powietrza  na  Wielkiej  Wyspie.

Ulica Józefa Conrada-Korzeniowskiego położona jest na Karłowicach.

Dodać  można,  że  w  2012  r.  stężenie  roczne  NO2 w  stacji  przy  ul.  Józefa  Conrada  Korzeniowskiego

wynosiło 24 µg/m  3  , a więc dokładnie tyle samo, ile w 2011 r. zanotowano na stacji przy ul. Jana Szanieckiego,

posługującej się metodą pasywną (por. m.in. załącznik do pisma WIOŚ we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 r.,

WM.7011.111.2013.DO). W „Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2012 r.” (dostępny

na  stronie  www.wroclaw.pios.gov.pl)  WIOŚ  we  Wrocławiu  wskazuje  na  pozytywne  zjawisko,  obserwowane

we Wrocławiu,  na  które  miały  prawdopodobny  wpływ  inwestycje  drogowe  (przede  wszystkim  otwarcie

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia), a którym jest zmniejszanie się stężeń średniorocznych NO2 w mieście,

wykazywane od 2010 r. przez stację przy Alei Wiśniowej (komunikacyjną), a także stację zlokalizowaną przy

ul. Józefa  Conrada-Korzeniowskiego  (stację  tła  miejskiego),  w której  w  2012  r.  po  raz  pierwszy  od  2007  r.

zanotowano obniżenie średniorocznego poziomu stężeń NO2 (jak wspominano, jeżeli wystąpi ponadnormatywne

oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu analizowanego układu komunikacyjnego, rozumiane jako

przekraczanie wartości odniesienia,  to zasięg oddziaływania tych przekroczeń największy będzie właśnie dla

NO2).

W tym miejscu celowe jest wyjaśnienie, że pomiary pasywne to pomiary wskaźnikowe (wskaźnikowa

metoda  pomiarowa),  traktowane  jako  źródło  danych  uzupełniających  do  ocen  jakości  powietrza.  Metoda

pasywna została opracowana w Zakładzie Chemii  Analitycznej  Instytutu Chemii i  Technologii Nieorganicznej

Politechniki  Krakowskiej,  w  oparciu  o  japońską  metodę  pomiaru  Amaya,  dla  dwóch  substancji

zanieczyszczających  NO2 i  SO2.  Pomiary  wykonywane  metodą  pasywną  nie  są  -  jak  słusznie  zauważają

odwołujące  się  -  metodyką  referencyjną,  lecz  są  dopuszczone  jako  metoda  uzupełniająca  do  ocen  jakości

powietrza i nadal są wykorzystywane przy określaniu aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza nie tylko we

Wrocławiu  (por.  chociażby  „Wyniki  pomiarów  jakości  powietrza  2012  r.  w  województwie  opolskim”,

www.opole.pios.gov.pl,  również:  www.gorzów.pios.gov.pl).  Metoda  ta  polega  na  ekspozycji  w  środowisku

próbników  z  substancją  adsorbującą  (w  jednym  punkcie  pomiarowym  umieszcza  się  trzy  próbniki),

zatrzymującą  zanieczyszczenia  przenikające  do  próbnika  w  drodze  dyfuzji  i  permeacji  (przenikania).  Ilość

substancji przenikających jest proporcjonalna do ich stężenia w powietrzu i czasu ekspozycji. Po zakończeniu

ekspozycji  (okres  miesiąca)  próbnika  w  środowisku  produkty  adsorbcji  podlegają  analizie  laboratoryjnej.

Oznaczanie stężenia NO2 odbywa się metodą spektrofotometryczną (Polska Norma PN-89/Ź-04092/08; stężenie

zanieczyszczeń  z  pojedynczego  okresu  ekspozycji  obliczane  jest  jako  średnia  z  trzech  wyników).  Pomiary

pasywne  bazują  więc  na  miesięcznym  czasie  ekspozycji  próbników,  czyli  pobór  próby  trwa  cały  miesiąc,

po zakończeniu  danego  miesiąca  próbki  wymieniane  są  na  nowe  i  poddawane  analizie  laboratoryjnej.
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W     roku     kalendarzowym uzyskuje się 12 wyników pomiarów (roczna kompletność danych to zazwyczaj 100%),

które są wystarczającą podstawą do  uśredniania wyników do stężeń średniorocznych i porównania uzyskanej

wartości do dopuszczalnego poziomu rocznego. Sieć punktów pasywnych funkcjonuje w systemie Państwowego

Monitoringu  Środowiska  jako  uzupełnienie  sieci  stałych  stacji  monitoringu  powietrza  i  będzie  stosowana

w województwie  dolnośląskim  do  końca  2015  r.  Po  2015  r.  pomiary  pasywne  nie  będą  kontynuowane  ze

względu na wdrożenie przez WIOŚ we Wrocławiu metod modelowania matematycznego, które wraz z wynikami

pomiarów w stałych stacjach pomiarowych będą stanowić wystarczającą podstawę do oceny jakości powietrza

na  obszarze  całego  województwa.  Pomiary  metodą  pasywną  wykonywane  są  teraz  cyklicznie,  co  trzy  lata.

Ostatni cykl był przeprowadzony w 2011 r., kolejny zaplanowany jest na 2014 r. W latach 2002-2007 pomiary

pasywne we Wrocławiu wykonywane były corocznie. Analiza uzyskanych wyników pomiarów wskazywała na

niewielką zmienność stężeń w kolejnych latach, stąd zdecydowano o wprowadzeniu pomiarów cyklicznych -

raz na  trzy  lata.  W  2012  r.  metoda  pasywnego  poboru  próbek  stosowana  była  w  powiatach  jaworskim,

jeleniogórskim,  kamiennogórskim,  kłodzkim,  legnickim,  oławskim,  strzelińskim,  ząbkowickim,  zgorzeleckim

i złotoryjskim, łącznie w 49 punktach pomiarowych (tabela 9, „Ocena jakości powietrza na terenie województwa

dolnośląskiego w 2012 roku”, WIOŚ we Wrocławiu). 

W  2012  r.  maksymalny  zakres  zarejestrowanych  stężeń  średniorocznych   NO2 (w  stacjach  tła

miejskiego) to dla pomiarów ciągłych 24 µg/m3, a dla pomiarów wskaźnikowych - 23 µg/m3 (por. „Ocena jakości

powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku”, str. 20). Różnica jest więc niewielka, a wartości

znacznie niższe niż przyjęte w załączniku nr 3  do Raportu.  Gdyby więc przyjąć aktualne (na 2012 r.) dane ze

wskazywanej przez Stowarzyszenia stacji pomiarowej, zlokalizowanej przy ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego,

autorzy Raportu - jako wartość wyjściową stężenia rocznego NO2 – winni byli przyjąć 24 µg/m  3  . Trudno w tym

kontekście nie uznać, że wbrew odmiennej opinii odwołujących się, w Raporcie nie tylko nie zaniżono wartości

wyjściowych (tym bardziej o 30 %), ale je zawyżono (przyjęto 28 µg/m  3  ). 

Nieuprawnione  byłoby  również  przyjmowanie  dla  określenia  aktualnego  stanu  jakości  powietrza

w rejonie  planowanego  przedsięwzięcia  danych  ze  stacji  położonej  przy  Alei  Wiśniowej  -  w  bezpośrednim

sąsiedztwie  skrzyżowania  ulic:  gen.  Józefa  Hallera,  Powstańców  Śląskich  i  alei  Wiśniowej.  Jest  to  stacja

komunikacyjna,  a  powołane przez odwołujące się rozporządzenie wyraźnie  rozróżnia  punkty pomiarowe tła

miejskiego  i  punkty  pomiarowe  komunikacyjne  (w  rejonie  oddziaływania  ruchu  drogowego;  por.  również

objaśnienie  2  w  załączniku  nr  3  do  rozporządzenia  w  sprawie  dokonywania  ocen  poziomów  substancji

w powietrzu). Pomiary z tej stacji są reprezentatywne dla „segmentu ulicy nie mniejszego niż 100 m długości lub

obszaru o powierzchni co najmniej 200 m2 w przypadku pomiarów prowadzonych z uwagi na oddziaływanie

transportu”, nie zaś „obszaru o powierzchni kilku km2 w przypadku pomiarów tła miejskiego”. Dane z takich

stacji nie są reprezentatywne dla określenia stanu jakości powietrza na obszarach osiedli mieszkaniowych.

Zresztą  przyjęcie  danych  ze  stacji  komunikacyjnej,  określającej  poziom  substancji  w  rejonie

oddziaływania  ruchu drogowego,  byłoby nielogiczne.  Dane miały być wyjściowe –  pokazywać stan jakości

powietrza przed zrealizowaniem planowanego przedsięwzięcia. Miały dopiero posłużyć sporządzającym Raport

do prognozowania poziomów substancji w powietrzu po zrealizowaniu inwestycji komunikacyjnej polegającej

na budowie Alei  Wielkiej  Wyspy -  a  więc prognozowania  wielkości  emisji  z  pojazdów poruszających się  po

planowanej drodze.

Dodać można, że analizując wyniki ze stacji komunikacyjnej położonej przy Alei Wiśniowej, w „Raporcie

o stanie środowiska w 2011 roku” WIOŚ we Wrocławiu - wskazawszy położenie stacji w obrębie skrzyżowania -
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stwierdził: „Na wszystkich tych ulicach obserwowane jest bardzo duże natężeniu ruchu, ze znaczącym udziałem

samochodów ciężarowych. Ulice te należą do głównych arterii komunikacyjnych miasta, gdzie dodatkowo często

powstają zatory drogowe w godzinach szczytu.  Pomiary w pozostałych rejonach województwa nie wykazały

przekroczeń poziomów dopuszczalnych zarówno w odniesieniu do normy średniorocznej, jak i 1-godzinowej”.

  W tym kontekście Kolegium pragnie również zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia

w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, oceny poziomów substancji w powietrzu ze

względu na ochronę zdrowia w zakresie m.in. NO2   (też pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10)

dokonuje  się  w  strefach  na  terenie  całego  kraju,  z  wyłączeniem  „jezdni  dróg  i  pasów  rozdzielczych  dróg,

z     wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają dostęp do pasa rozdzielczego”. Czteropasmowa Aleja Wiśniowa posiada

taki  pas  rozdzielczy  (na  tym  pasie  rozdzielczym  umiejscowiona  jest  stacja  pomiarowa),  projektowana

dwupasmowa Aleja Wielkiej  Wyspy takiego pasa posiadać nie będzie.  Tym bardziej  więc „używanie” danych

dotyczących Alei Wiśniowej byłoby niedopuszczalne.  

Do  swojego  odwołania  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  załączyło  publikację  WIOŚ

we Wrocławiu pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku”, zaznaczając w nim

rozdział dotyczący hałasu (na dowód ten powołuje się również Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”). W Raporcie

tym  wskazano  jednak  również  -  w  dziale  dotyczącym  jakości  powietrza  -  że  „Ocena  poziomów  substancji

w powietrzu  w  województwie  dolnośląskim  wykonywana  jest  na  podstawie  pomiarów  prowadzonych

w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza, w skład której wchodzą: automatyczne stacje pomiarów jakości

powietrza,  stacja  mobilna,  stacje  manualne  (oznaczenia  wykonywane  w  laboratoriach),  punkty  pomiaru

zanieczyszczenia  metodą  pasywną”  (str.  15).  Wskazano  także,  że  „Wskaźnikowe  badania  poziomu

zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu, za pomocą metody pasywnej, traktuje się

jako uzupełniające do pomiarów ciągłych wykonywanych przez stacje stałe. Powtarzane cyklicznie na obszarze

wybranych powiatów województwa umożliwiają oszacowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza, jak również

zmian w wieloleciu” (str. 15). 

W  tym  miejscu  należy  wyjaśnić,  że  poza  publikacją  książkową  (jaką  stanowi  wspominany  „Raport

o stanie  środowiska  w  województwie  dolnośląskim  w  2010  roku”,  załączony  do  odwołania  Stowarzyszenia

„Akcja Park Szczytnicki”), na stronach internetowych WIOŚ we Wrocławiu (www.wroclaw.pios.gov.pl) dostępna

jest bardziej obszerna wersja tego Raportu (plik pdf).  Kolegium korzystało w takich wersji Raportów za lata

2010-2012 (na Raport z 2012 r.  powoływano się już wcześniej). W obszerniejszej wersji  Raportu za 2010 r.

wskazano, że średnioroczny poziom NO2 dla pomiarów ciągłych (bez stacji komunikacyjnej) wynosił od 2-29

µ/m3,  zaś dla pomiarów  wskaźnikowych od 10-29 µ/m  3 („Powietrze. Jakość powietrza”, pod wykresem 1.12).

Również więc w 2010 r. pomiary prowadzone metodą pasywną nie „zaniżały wyników”.

W  także  przeanalizowanym  przez  Kolegium  „Raporcie  o  stanie  środowiska  w  województwie

dolnośląskim w 2011 roku” – a więc w roku, z którego brano dane o aktualnym stanie jakości powietrza do

sporządzenia  Raportu  (i  załącznika  nr  3)  -  wskazano,  że  „Monitoring  powietrza  obejmuje  pomiary  ciągłe

wykonywane w stacjach automatycznych oraz w stacjach manualnych (pomiar manualny polega na poborze

prób  za  pomocą  poborników  w terenie  i  wykonywaniu  oznaczeń  w  laboratorium).  Badania  te  uzupełnione

są pomiarami  wskaźnikowymi  prowadzonymi  tzw.  metodą  pasywną.  Lokalizacja  stacji  pomiarowych

wykonujących pomiary ciągłe jest z reguły niezmienna, zależna przede wszystkim od wyników wspomnianej

wcześniej pięcioletniej oceny jakości powietrza oraz od kryteriów lokalizacji punktów poboru próbek substancji

określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  w  sprawie  dokonywania  oceny  poziomów  substancji
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w powietrzu (Dz.U.2009.5.31). Stacje te w większości zlokalizowane są na terenach narażonych na podwyższone

poziomy zanieczyszczeń w powietrzu i służą do oceny ze względu na ochronę zdrowia ludzi” („Powietrze. Jakość

powietrza”,  podkr.  Kolegium).  Wskazano  również,  że  „Możliwość  poszerzenia  informacji  o  stanie  powietrza

w województwie dają pomiary wykonywane przy pomocy metody pasywnej. Metoda pasywnego poboru próbek

powietrza  należy  do  wskaźnikowych  metod  pomiarowych.  Ze  względu  na  relatywnie  niewielki  koszt  oraz

niewielkie wymagania lokalizacyjne (poborniki wieszane na słupach) jest dobrą alternatywą dla kosztownych

pomiarów  w  stacjach.  Badania  powtarzane  cyklicznie  na  obszarze  wybranych  powiatów  województwa

umożliwiają  oszacowanie  poziomu  zanieczyszczenia  powietrza,  jak  również  zmian  w  wieloleciu.  W  2011  r.

monitoringiem pasywnym (SO2 i NO2) objęte były: miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica i Jelenia Góra

oraz powiaty: lubiński, polkowicki, średzki, wałbrzyski (w tym m. Wałbrzych), wołowski, wrocławski. Dane ze

stacji  pomiarowych  są  systematycznie  weryfikowane  i  gromadzone  w wojewódzkiej  bazie  danych o  jakości

powietrza JPOAT-W, znajdującej się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dane

ze wszystkich wojewódzkich baz JOPAT przekazywane są do bazy krajowej, a następnie do Komisji Europejskiej

i Europejskiej Agencji Środowiska (baza AIRBASE)”. 

W  „Raporcie  o  stanie  środowiska  w  województwie  dolnośląskim  w  2012  roku”

(nadal: www.wrocla.pios.gov.pl)  wskazano  z  kolei,  o  czym  była  już  mowa,  że   maksymalny  zakres

zarejestrowanych stężeń średniorocznych  NO2 (w stacjach tła miejskiego) to dla pomiarów ciągłych 24 µg/m3,

a dla  pomiarów  wskaźnikowych  -  23  µg/m3.  Jako  prawdopodobny  wpływ  takiego  spadku  stężeń

średniorocznych  NO2 (na stacji przy ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego po raz pierwszy od 2007 r.) wskazano

inwestycje drogowe, a przede wszystkim otwarcie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Już zresztą w  Raporcie

za 2010 r. (powołanym jako dowód przez Stowarzyszenia) podawano, że w większości gmin prowadzone są

prace, które przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, polegające m.in.

na  przebudowie  i  remontach  odcinków  dróg,  przebudowie  miejsc  szczególnie  niebezpiecznych  dla  ruchu,

przebudowie  mostów  i  budowie  obwodnic,  pozwalających  na  wyprowadzenie  ruchu  tranzytowego

z centralnych części  miast.  Już w 2010 r.  zwracano szczególną uwagę na budowę Autostradowej Obwodnicy

Wrocławia  i  Mostu  Rędzińskiego  (pierwszy  odcinek  Autostradowej  Obwodnicy  od  Magnic  do  skrzyżowania

z autostradą A4 otwarto 30 grudnia 2010 r.,  termin zakończenia całej inwestycji wyznaczony był na przełom

sierpnia  i  września  2011  r.)  oraz  budowę  Północnej  Obwodnicy  Śródmiejskiej  we  Wrocławiu  (etap  I,

udostępniono do użytku w październiku 2010 r., str. 39). W Raporcie za 2012 r. zwrócono też uwagę na prace

przy budowie łącznika aglomeracyjnego A4-S8, jako Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, wyprowadzającej ruch

tranzytowy  poza  tereny  zabudowane  (zadanie  w  2012  r.  „w  trakcie  realizacji”)  oraz  zakończenie  budowy

Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej.  

W  świetle  wyżej  powiedzianego  Kolegium  nie  znalazło  potwierdzenia  zarzutu  Stowarzyszeń

o zaniżeniu w Raporcie (załączniku nr 3 do Raportu) danych dotyczących aktualnego poziomu NO2  na

terenie  planowanego  przedsięwzięcia.  Wręcz  przeciwnie  –  biorąc  pod  uwagę  dane  z  2012  r.

(kiedy poziom ten spadł) uznać trzeba, że zostały one zawyżone. 

Zdaniem Stowarzyszeń,  w Raporcie  przyjęto również  błędne założenie,  że  udział  pyłu PM 2,5 może

stanowić do 100% udziału w pyle PM10, co ma bezpośredni wpływ na właściwe prognozowanie poziomów pyłu

PM 2,5 dla realizacji inwestycji. Zgodnie z danymi WIOŚ we Wrocławiu („Jakość powietrza na obszarze miasta

Wrocławia  w  2012  r.”,  załącznik  nr  18  do  odwołania)  udział  ten  wynosi  48%  w  sezonie  pozagrzewczym

i do 70 % w sezonie grzewczym. W konsekwencji,  w opinii Stowarzyszeń, dane Raportu dotyczące ustalonych
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wyjściowo poziomów PM2,5 oraz poziomów prognozowanych na 2015/2025 są błędne, „co przekłada się na

wadliwość ustaleń raportu i wydanej w oparciu o niego decyzji administracyjnej”. Kolejny zarzut odwołujących

się Stowarzyszeń odnośnie do pyłu PM2,5 to posłużenie się przy określaniu aktualnego stanu jakości powietrza

wynikami  ze  stacji  pomiarowej  przy  ul.  Aleksandra  Kosiby  we  Wrocławiu.  Stacja  ta  nie  działa  zgodnie

z rozporządzeniem  w  sprawie  dokonywania  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu  -  pomiary  nie  były

prowadzone  w sposób  ciągły,  tylko  incydentalny  (na dowód  przedłożono  załącznik  nr  17  -  „Zapis  poziomu

stężenia  pyłu  PM2,5  ze  stacji  przy  ul.  Kosiby  we  Wrocławiu”).  Po  zsumowaniu  ilości  dni  pomiarowych,

reprezentatywność  danych  dla  poziomu  PM2,5  stanowi  tylko  57,3%  całego  2011  r.  (a  zgodnie

z rozporządzeniem powinna wynosić 90%). Odwołujące się uważają, że powołanie się w tym względzie na pismo

WIOŚ we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r. „było całkowicie nieuprawnione, albowiem stacja pomiarowa

przy  ul.  Kosiby  8  we  Wrocławiu  nie  jest  stacją  referencyjną  w  rozumieniu  przepisów  prawa,  a  pomiary

w zakresie poziomów średniodobowych są wykonywane tu nieregularnie”. Poza tym, pomiary dla pyłu PM2,5

powinny  być  uśredniane  w  okresach  3-letnich,  co  nie  miało  miejsca  w  przypadku  stacji  pomiarowej  przy

ul. Aleksandra  Kosiby.  Jako  wartości  wyjściowe  do  obliczeń  i  prognoz  stężeń  pyłu  PM2,5  należało  zatem  -

zdaniem Stowarzyszeń - przyjąć dane ze stacji referencyjnej położonej przy „ul. Wiśniowej” (niewątpliwie chodzi

o Aleję  Wiśniową),  gdzie  w skali  całego  roku zanotowano poziom 31 µ/m3.  Brak było również podstaw do

przyjęcia „jako podstawę analiz”  pomiaru ze stacji  przy ul.  Na Grobli  (poziom za 2012 r.  wyniósł  27 µ/m 3),

„albowiem stacja ta prowadzi pomiary tła miejskiego”. Różnica w poziomach obu stacji wynosi 4 µ/m3. Biorąc zaś

pod uwagę blisko 25 000 aut na dobę, aktualnie poruszających się ul. Adama Mickiewicza (pomiary natężenia

ruchu z załącznika tekstowego do Raportu nr 2.2, tom 1, zał. hałas), przy wprowadzeniu planowaną Aleją na

obszar Wielkiej Wyspy około 20 000 aut na dobę, okazałoby się, w opinii odwołujących się, że poziom wyjściowy

dla 2015 r. w przypadku uruchomienia planowanej drogi byłby przekroczony na całym jej odcinku, a w rejonie

ul. Adama Mickiewicza wyniósłby co najmniej 31  µ/m3. Zdaniem Stowarzyszeń, w kontekście obligatoryjnego

obniżenia dopuszczalnego poziomu w powietrzu PM2,5 do 2020 r. do wartości 20 µ/m3, oraz poziomu ekspozycji

do 20µ/m3 już w 2015 r. ustalenia Raportu co do tego, że realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje

obniżenie  poziomu  pyłu  PM2,5  w  perspektywie  2020  r.  i  2025  „są  całkowicie  nietrafione”.  Odwołujące  się

zauważają  też,  że  „Substancją  wyznaczającą  skalę  i  natężenie  oddziaływania  przedsięwzięcia  w fazie

eksploatacji” są przede wszystkim NO2 oraz pył PM10. Prognozy WIOŚ we Wrocławiu - „Jakość powietrza na

obszarze miasta Wrocławia w 2012 r.” (załącznik nr 18 do pisma Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” z dnia

4 listopada 2013 r.) pokazują, że w perspektywie lat 2015-2020 „będziemy mieli do czynienia z przekroczeniami

dopuszczalnych PM10 i PM2,5 prawie na całym obszarze miasta” - w szczególności dotyczy to centrum i Wielkiej

Wyspy.  „Zupełnie  niezrozumiały  i  nielogiczny”  jest  -  w  opinii  Stowarzyszeń  -  wniosek  z Raportu,  że  przy

aktualnym wysokim poziomie PM10 (140% dopuszczalnego poziomu) i  NO2 (do 140% dopuszczalnego) oraz

prognozach  stężeń  PM10  i  PM2,5  w  perspektywie  lat  2015-2020,  realizacja  przedsięwzięcia  spowoduje

radykalny spadek tych wartości, a wręcz sprowadzenie ich do poziomów dopuszczalnych. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  odwołujących  się  Kolegium wyjaśnia  przede  wszystkim,  że  udział  PM2,5

w PM10  jest  zmienny  i  uzależniony  od  lokalnych  warunków  emisyjnych,  w  szczególności  od  składu

fizykochemicznego pyłów emitowanych w otoczeniu punktu pomiarowego i  tła  regionalnego.  Wysoki  udział

PM2,5 w PM10 oznacza,  że  większość  substancji  szkodliwych dla  zdrowia  ludzi  przenoszona jest  na PM2,5.

Przyjęte  w  Raporcie  założenie,  że  udział  pyłu  PM2,5  w  PM10  może  wynosić  100%  odnosi  się  do  pyłu

emitowanego  z  pojazdów  poruszających  się  po  drodze.  Zgodnie  z  danymi  zawartymi  w  bazie  CEIDARS
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(California  Emission Inventory Development and Reporting System) udział PM2,5 dla pojazdów Diesla wynosi

ok.  98%,  dla  pojazdów  benzynowych  około  96%,  a  więc  jest  bliskie  100%  (pismo  Gminy  Wrocław  z  dnia

13 grudnia 2013 r., por. www. aqmd.gov). 

W „Raporcie  o  stanie  środowiska  w województwie  dolnośląskim w 2011  roku”  (z  którego  to  roku,

jak wspomniano, brano dane do obliczeń przedstawionych w załączniku nr 3 do Raportu, w wersji dostępnej na

stronach WIOŚ we Wrocławiu) wskazano, że dominującym sektorem pierwotnej emisji pyłu jest spalanie poza

przemysłem, głównie w sektorze komunalnym i mieszkaniowym (źródła tzw. „niskiej emisji”). W 2011 r. z tego

sektora  pochodziło  52%  pyłu  PM10  (tj.  cząstek  o  średnicy  nie  większej  niż  10  mikrometrów)  i  44%  pyłu

drobnego PM2,5 (tj. cząstek o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra). Na kolejnych miejscach znalazły się:

transport  drogowy  (10%  emisji  PM10  i  17%  emisji  PM2,5)  oraz  procesy  spalania  w  sektorze  produkcji

i transformacji  energii  (9% emisji  PM10 i  13% emisji  PM2,5).  Dlatego we wszystkich stacjach pomiarowych

stwierdza się znacznie wyższy poziom stężeń PM2,5 w sezonie grzewczym, niż pozagrzewczym (por. też str. 23

„Raportu o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku”, w wersji książkowej, załączonej do

odwołania  „Stowarzyszenia  Akcja  Park  Szczytnicki”).  Dodać  można,  że  w  powołanym  jako  dowód  przez

Stowarzyszenia  „Raporcie  o  stanie  środowiska  w  województwie  dolnośląskim  w  2010  roku”  (w  wersji

książkowej)  stwierdzono  także,  że  osiedle  Plac  Grunwaldzki  we  Wrocławiu  jest  „obszarem  o  szacowanej

najwyższej  emisji  pyłu  ze  źródeł  komunalnych”  (str.  10).  Ulica  Na  Grobli  -  na  której  znajduje  się  stacja

pomiarowa - znajduje się po drugiej stronie graniczącej z osiedlem Plac Grunwaldzki Odry.

W „Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011 roku” (dostępnego na stronie

internetowej WIOŚ we Wrocławiu) wskazano z kolei, że w 2011 r. eksploatowano 5 stanowisk pomiarowych

poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, w tym we Wrocławiu tylko jedno - ul. Na Grobli, gdzie pomiary

prowadzone są od początku 2010 r.  i mają na celu wyznaczenie, a następnie monitorowanie tzw. wskaźnika

średniego narażenia. Wskaźnik ten służy do monitorowania redukcji poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM2,5

na poziomie tła miejskiego, a w szczególności na gęsto zaludnionych obszarach miejskich kraju. Jest on podstawą

do określenia krajowego celu redukcji pyłu PM2,5. Pomiary pyłu PM2,5 wykonywano również w 2011 r. w stacji

komunikacyjnej we Wrocławiu przy al. Wiśniowej (rozdział „Powietrze. Pył zawieszony PM2,5”).  

W piśmie z  dnia  8  listopada 2013  r.  -  uzupełniając  powyższe  zarzuty  -  Stowarzyszenie  „Akcja  Park

Szczytnicki”  stwierdziło,  że udzielając w piśmie z dnia „09.12.2013 r.”  (najprawdopodobniej  chodzi  o  pismo

z dnia 19 grudnia 2012 r.) informacji na temat poziomów tła substancji w powietrzu „ w odniesieniu tak do pyłu

PM2,5  jak  i  do  poziomu  tlenków  azotu  WIOŚ  dopuścił  się  manipulacji  danymi  na  potrzeby  opracowania

przedmiotowego  Raportu”.  Dowodem  tak  daleko  idącego  zarzutu  ma  być  pismo  WIOŚ  w  Krakowie  z  dnia

10 grudnia  2013  r.  Zdaniem  Stowarzyszenia,  „Analizując  pismo  Małopolskiego  WIOŚ  należy  jednoznacznie

stwierdzić,  że niedopuszczalnym było podanie przez WIOŚ we Wrocławiu wyników ze stacji  przy ul.  Kosiby,

albowiem  stacja  ta  nie  przestrzega  żadnych  standardów  oraz  obowiązujących  przepisów  w  przedmiocie

prowadzenia  pomiarów substancji  w powietrzu”.  Nie  podlega  „żadnemu nadzorowi  jakościowemu WIOŚ  we

Wrocławiu i nie funkcjonuje w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska”. 

Jak wspomniano, formułując powyższe zarzuty Stowarzyszenia powołują przede wszystkim jako dowód

(załącznik nr 18 do pisma Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” z dnia 4 listopada 2013 r.) opracowanie pod

tytułem „Jakość powietrza na obszarze miasta Wrocławia w 2012 roku” z kwietnia 2013 r.,  mające 20 stron

(w wersji książkowej).  Podkreślono w nim, na str.  5,  m.in. fragment o treści: „Na podstawie klasyfikacji  stref

sporządzonej za 2012 r. zakwalifikowano strefę: Aglomeracja Wrocławska do klasy C - stref, które wymagają
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działań  naprawczych  i  sporządzenia  programu  ochrony  powietrza  ze  względu  na  przekroczenie  wartości

dopuszczalnej dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz wartości docelowej

benzo(a)pirenu”. Stowarzyszenie - w przedłożonym opracowaniu zakreśliło też fragment o treści: „Podobnie jak

w  poprzednich  latach  pomiary  wykazały:  przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  średniorocznego  (NO2  -

przyp. Kolegium) w stacji komunikacyjnej (przy skrzyżowaniu al. Wiśniowej z ul. Powstańców Śląskich) - 140%

(…)” (str. 7). Nie zakreślono już dalszej części tego zdania: „oraz brak przekroczeń w stacji reprezentatywnej dla

osiedli  mieszkaniowych  miasta  (Wyb.  J.  Conrada-Korzeniowskiego)  -  60%  normy”.  Podkreślono  również

fragmenty na str.  12,  dotyczące pyłu zawieszonego PM10, m.in.  o treści:  „Pomiary pyłu zawieszonego PM10

w 2012  r.  wykazały  wysoki  poziom zanieczyszczenia  powietrza  oraz  przekroczenia  normy średniodobowej”

(por. też str. 13). Wykrzyknikiem (na str. 13, w odniesieniu do PM10) opatrzono fragment: „W porównaniu do

2011 r.  -  w 2012 r.  stężenie średnioroczne utrzymało się na tym samym poziomie (stacja Wyb.  J.  Conrada-

Korzeniowskiego) i  fragment „Prognozy na lata 2015 i 2020 (…) wykazują na utrzymywanie się złego stanu

jakości powietrza (…)”. 

 Na  stronach internetowych  WIOŚ  we  Wrocławiu znajduje  się  szersza  wersja  tego  dokumentu  pod

tytułem  „Ocena  jakości  powietrza  na  terenie  województwa  dolnośląskiego  w  2012  r.”,  również  z  kwietnia

2013 r.,  licząca 54 strony (a więc ponad dwa razy obszerniejsza,  niż załączone do pisma z dnia 4 listopada

2013 r.  opracowanie  w  wersji  książkowej).  Również  w  tej  wersji  wskazano,  że  pomiary  pyłu  zawieszonego

PM2,5  w  2012  r.  wykazały  przekroczenie  normy  średniorocznej  we  Wrocławiu  oraz  przekroczenie  we

Wrocławiu  pułapu  stężenia  ekspozycji  (str.  38).  Wskazano  jednak  również,  że  „Stacje:  we  Wrocławiu  przy

ul. Na Grobli, w Legnicy i w Wałbrzychu należą do stacji, w których od początku 2010 r. prowadzone są pomiary

pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia, a następnie monitorowania tzw. wskaźników średniego narażenia (WŚN).

Wskaźnik ten jest 3-letnią średnią kroczącą obliczaną z 3 lat poprzedzających rok wykonania oceny i służy do

monitorowania  redukcji  poziomu  stężenia  pyłu  zawieszonego  PM2.5  na  poziomie  tła  miejskiego,  na  gęsto

zaludnionych obszarach miejskich kraju. Na podstawie wyliczonej wartości WŚN dla każdego miasta ocenia się

dotrzymanie  pułapu  stężenia  ekspozycji.  Tak  jak  w  przypadku  pyłu  PM10  wyniki  pomiarów  pyłu  PM2,5

wskazują na źródła grzewcze jako główną przyczynę ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Średnie

stężenia  w  sezonie  grzewczym  w  stacji  komunikacyjnej  we  Wrocławiu  przy  al.  Wiśniowej  oraz  w  stacji

pozamiejskiej  w  Osieczowie  były  ponad  2-krotnie,  a  w  pozostałych  stacjach  ponad  3-krotnie  wyższe  niż

w sezonie pozagrzewczym.  Pomiary pyłu PM2,5 prowadzone w latach 2010-2012 wykazały zmniejszenie się

poziomu stężeń pyłu PM2,5 w powietrzu” (podkr.  Kolegium;  str.  38-39),  choć istotnie  nadal  przekraczał  on

docelowe 25 µ/m3. 

Dodać w tym miejscu można (nawiązując do poprzednio omawianego wątku), że powoływanej „Ocenie

jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 r.”, na str. 20 wskazano, że ponadnormatywne

średnioroczne  stężenie  dwutlenku  azotu  (56µ/m3,  140  %  normy)  zanotowano  na  stacji  położonej  na  Alei

Wiśniowej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic: gen. Józefa Hallera, Powstańców Śląskich

i Alei Wiśniowej, należącej do „głównych arterii komunikacyjnych miasta”, gdzie „dodatkowo często powstają

zatory  drogowe  w godzinach szczytu”  (str.  20).  Podobnie  jak w niepodkreślonym już przez  Stowarzyszenie

„Akcja  Park  Szczytnicki”,  cytowanym  wyżej  fragmencie  dokumentu  „Jakość  powietrza  (…)”  wskazano,  że

„Pomiary w pozostałych rejonach województwa nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych” i według

pomiarów ciągłych wynosiły maksymalnie 24, a według wskaźnikowych - 23 µ/m3. Wskazano też, że „O wpływie
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emisji ze źródeł grzewczych na poziom tlenków azotu w mieście świadczą wyższe stężenia w sezonie grzewczym

(…)” (str. 20).   

            Na str. 34 „Oceny” stwierdzono zaś, że „Przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz

wysokiego poziomu pyłu PM10 w sezonie grzewczym na obszarze województwa było wzmożone spalanie paliw

do  celów  grzewczych  powodujące  zwiększoną  emisję  zanieczyszczeń  do  powietrza.  Niekorzystne  warunki

meteorologiczne  (niska temperatura powietrza,  prędkości  wiatru poniżej  1,5  m/s oraz  wystąpienie  inwersji

temperatury) powodowały kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Przekroczenia

średniodobowej wartości normatywnej pyłu zawieszonego PM10 występowały głównie w sezonie grzewczym.

Najwyższe stężenia rejestrowano w pierwszej połowie lutego oraz w grudniu – okres ten charakteryzował się

bardzo  niskimi  temperaturami,  bardzo  niskimi  prędkościami  wiatru  (cisze),  wysokim  ciśnieniem

atmosferycznym  oraz  brakiem  opadów”.  Na  str.  52  „Oceny”  wskazano  z  kolei,  że  „W  przypadku  pyłu

zawieszonego  PM10  przekroczenia  średniodobowej  wartości  normatywnej  występują  głównie  w  sezonie

grzewczym  –  na  terenach  miejskich  jedynie  ok.  5%  wszystkich  przypadków  wystąpienia  stężenia  powyżej

50 μg/m³ miało miejsce w sezonie pozagrzewczym”. 

W przedłożonym w postępowaniu odwoławczym piśmie z dnia 10 grudnia 2013 r. (WM.7016.228.2013)

Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  udzielił  informacji  publicznej  osobie  fizycznej  -

„rodzinie  Prezesa naszego  Stowarzyszenia”,  jak  wyjaśniło  Stowarzyszenie  „Akcja  Park Szczytnicki”  w piśmie

z dnia  2  stycznia  2014  r.  Wskazał,  że  do  wyznaczania  tła  substancji  na  obszarach  miejskich,  w  których  są

prowadzone pomiary, podaje się wartości stężeń uśrednionych dla roku, pochodzących ze stacji pomiarowych

zlokalizowanych na terenie danego miasta, zaś na obszarach, w których takie pomiary nie są prowadzone, podaje

się wartości stężeń na podstawie modelowania i obiektywnego szacowania stężeń substancji. Podał podstawy

prawne dotyczące jakości i  metod pomiarów oraz wyjaśnił,  co oznacza reprezentatywność w odniesieniu do

stanowiska  pomiarowego.  Przedkładając  pismo  z  dnia  10  grudnia  2013  r.  Stowarzyszenie  „Akcja  Park

Szczytnicki” podało pytania, na jakie udzielał odpowiedzi WIOŚ w Krakowie w piśmie z dnia 10 grudnia 2013 r.

W punkcie  I  zadać  miano pytanie,  kiedy  do  ustalania  tła  dla  pyłu PM2,5  „stosujecie  Państwo modelowanie

matematyczne, a kiedy Metodę obiektywnego szacowania stężeń substancji w powietrzu - chodzi o obecność lub

brak lokalizacji  referencyjnych stacji  pomiarowych  na  danym terenie”.  Odpowiedź  na pytanie:  „wymienione

w pkt.  1  opracowanie  zostało  przekazane  przez  GIOŚ  do  wykorzystania  w  połowie  br.,  co  nie  wykluczyło

stosowania metody obiektywnego szacowania tam gdzie jest to uzasadnione”.  

Kolegium nie znajduje uzasadnienia dla twierdzenia Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”- zawartego

w piśmie z dnia 2 stycznia 2014 r. - że „WIOŚ w Krakowie pismem z dnia 10.12.2013 r. potwierdził wszystkie

podnoszone  argumenty  Skarżącego  we  wcześniejszych  pismach  przesłanych  już  do  SKO  we  Wrocławiu,

a dotyczących  sposobu  ustalania  tła  m.in.  dla  pyły  PM2,5”,  ponieważ  WIOŚ  w  Krakowie  „jasno przywołuje”

przepisy, świadczące o tym, że autorzy Raportu nie mieli podstaw prawnych, aby korzystać ze stacji pomiarowej

przy  ul.  Aleksandra  Kosiby,  „która  nie  wykonuje  pomiarów  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa”.

Taką stacją referencyjną jest zaś stacja przy ul. Na Grobli, położona „przy planowej drodze”. 

Powołane w piśmie WIOŚ w Krakowie z dnia 10 grudnia 2013 r. przepisy, to rozporządzenie w sprawie

dokonywania  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu  z  2012  r.  i  rozporządzenie  w  sprawie  wartości

odniesienia niektórych substancji w powietrzu. 

Kolegium zwraca więc uwagę, że w załączniku nr 3  do rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia

dla  niektórych  substancji  w  powietrzu  wskazano  „REFERENCYJNE  METODYKI  MODELOWANIA  POZIOMÓW
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SUBSTANCJI W POWIETRZU”. Zgodnie z pkt 1.1 tego załącznika, „tło substancji i tło opadu substancji pyłowej,

dla  których  są  określone  dopuszczalne  poziomy  w  powietrzu,  stanowi  aktualny  stan  jakości  powietrza

określony  przez właściwy  inspektorat  ochrony  środowiska jako  stężenie  uśrednione  dla  roku”

(podkr. Kolegium).  Dla  pozostałych  substancji  tło  uwzględnia  się  w  wysokości  10  %  wartości  odniesienia

uśrednionej  dla  roku.  W  piśmie  z  dnia  19  grudnia  2012  r.  (WM.7016.1.2012.DO)  WIOŚ  we  Wrocławiu  -

odpowiadając  na  wniosek w sprawie  określenia  aktualnego stanu jakości  powietrza  w rejonie  Alei  Wielkiej

Wyspy  -  podał  Tomaszowi  Pajączkowskiemu  (jednemu  ze  współautorów  Raportu,  specjaliście  ds.  ochrony

powietrza),  że  w  stacji  tła  miejskiego  stwierdzono  w  2011  r.  „następujące  wartości  średnioroczne

zanieczyszczeń”  -  „Wartości  średnioroczne  pyłu:  Aleja  Wielkiej  Wyspy:  PM2,5-25,5  µ/m3 (pomiary  w  stacji

pomiarowej  Zakładu  Klimatologii  i  Ochrony  Atmosfery  Uniwersytetu  Wrocławskiego  przy  ul.  Kosiby”).

Jeśli chodzi o wskazany przez Stowarzyszenie obowiązek uśredniania wyników w okresach 3-letnich, zauważyć

trzeba, że wymóg ten - wskazany w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie dokonywania oceny poziomów

substancji w powietrzu – dotyczy pułapu ekspozycji dla pyłu PM2,5, tzn. średnie stężenie z 3 lat odnosi się do

pułapu stężenia ekspozycji. Do poziomu dopuszczalnego odnoszone są wartości stężeń uśrednione dla jednego

roku kalendarzowego. 

W  tym  miejscu  zauważyć  trzeba,  że  w  mającym  być  „dowodem”  „manipulacji  danymi  dotyczącymi

podawania w Raporcie OOŚ zaniżonych wartości poziomu substancji  szkodliwych w powietrzu” (załączonym

w kopii do pisma Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”, będącym udostępnieniem informacji o środowisku)

piśmie  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  3  lutego  2014  r.,  DM-5102-08/01/2014/BT),

stwierdzono (podkr.  Kolegium), że „W celu określenia tła zanieczyszczeń powietrza WIOŚ  mogą wykorzystać

wszystkie informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza, które są im dostępne i w opinii specjalistów WIOŚ są

danymi wiarygodnymi, spełniającymi kryteria  jakości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

13 września  2012  r.  w  sprawie  dokonywania  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  z  2012  r.,

poz. 1032).” GIOŚ podał też „Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad

określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (…)”. Jeśli chodzi o wybór stanowiska pomiarowego

dla  pomiarów  stężeń  pyłu  PM2,5  GIOŚ  stwierdził,  że  „W celu  dokonania  wyboru  stanowiska  pomiarowego,

z którego  wyniki  pomiarów  posłużą  do  wyznaczenia  tła  zanieczyszczeń,  w  każdym  przypadku  należy

przeanalizować,  które stanowisko pomiarowe najlepiej  odzwierciedla  poziom średnich rocznych stężeń pyłu

zawieszonego PM2,5 na analizowanym obszarze,  a  decyzję  w tej  sprawie opartą na wiedzy i  doświadczeniu

swoich pracowników podejmują wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska właściwe dla danego obszaru.”

Odwołujące nie  wyjaśniły,  w jaki  sposób powołane pismo GIOŚ (i  wcześniej  WIOŚ w Krakowie)  ma

uzasadniać  zarzucaną  autorom  Raportu  „manipulację  danymi”,  skoro  wskazywane  w  nim  (i  już  nie  raz

wcześniej)  rozporządzenie  z  dnia  13 września  2012 r.  w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji

w powietrzu nie obowiązywało w 2011 r. Opracowując Raport (aktualizację) w listopadzie 2012 r. oraz aneks do

Raportu  w  styczniu  2013  r.  jego  autorzy  korzystali  zaś  z  uzyskanych  od  WIOŚ  we  Wrocławiu  informacji

o średniorocznych  stężeniach  pyłu  zawieszonego  PM2,5  (i  innych  substancji)  w  2011  r.  Jak  wspominano,

informacje WIOŚ odnośnie  do wartości  średniorocznych PM2,5 zawarte  zostały w piśmie z  dnia  19 grudnia

2012 r.  i obejmowały  stwierdzone  „w  2011  roku  następujące  wartości  średnioroczne  zanieczyszczeń”

(w grudniu  2012  r.  WIOŚ,  co  oczywiste,  nie  mógł  podać  wartości  średniorocznych  w  2012  r.).  Siłą  rzeczy,

pomiary prowadzone w 2011 r. odbywały się na zasadach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia  17 grudnia  2008 r.  w  sprawie  dokonywania  oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu,  nie  zaś
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w rozporządzeniu  z dnia  13 września  2012  r. Rozporządzenie  z  2008  r.  nie  przewidywało  tymczasem

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu dla pyłu PM2,5. Zgodnie z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia,

oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia dokonywano w zakresie dwutlenku

siarki,  dwutlenku azotu,  tlenku węgla,  pyłu zawieszonego PM10, benzenu i  ozonu w powietrzu oraz ołowiu,

arsenu,  kadmu,  niklu  i benzo(a)pirenu  w  pyle  zawieszonym  PM10.  Załącznik  nr  1  do  tego  rozporządzania

określał górne i dolne progi oszacowania dla benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ozonu,

tlenku węgla i pyłu zawieszonego PM10 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym

PM10, a także dopuszczalne częstości ich przekraczania (§ 4). 

Nie ulega wątpliwości,  że stacja pomiarowa przy ul.  Aleksandra Kosiby nie mierzyła poziomu stężeń

pyłu PM2,5 metodą referencyjną wskazaną w rozporządzeniu z 2012 r. i że WIOŚ we Wrocławiu wykorzystywał

dane z tej stacji jako uzupełniające źródło informacji do szacowania poziomu stężeń pyłu PM2,5 na potrzeby

m.in.  określania  tła  zanieczyszczeń  w  mieście.  Jak  wynika  z  wyjaśnień  załączonych  do  pisma  Zastępcy

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  z  dnia  9  grudnia  2013  r.  (WM.  7011.

111.2013.DO),   o  wykorzystaniu  przez  WIOŚ  we  Wrocławiu  danych  ze  stacji  przy  ul.  Aleksandra  Kosiby

zdecydowano,  ponieważ punkt pomiarowy zlokalizowany był w najbliższym rejonie obszaru wskazanego we

wniosku, kompletność roczna danych wynosiła 58% w roku, z przewagą wyników z sezonu grzewczego, stężenie

średnioroczne na poziomie 25,5 µ/m3  było potwierdzone wynikami modelowania przekazanymi przez Główny

Inspektorat Ochrony Środowiska („Opracowanie prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce

na lata 2010, 2015,2020 wraz z analizą uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów pyłu określonych

dyrektywą  w  sprawie  jakości  powietrza  atmosferycznego  i  czystego  powietrza  dla  Europy”).  WIOŚ  we

Wrocławiu  wyjaśnił  również,  że  pomiary  wykonywane  w  stacji  przy  ul.  Aleksandra  Kosiby  nie  były

wykorzystywane na potrzeby wykonywania oceny jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony

środowiska. 

Wskazywane przez WIOŚ we Wrocławiu,  sporządzone w 2009 r.  na zlecenie Głównego Inspektoratu

Ochrony  Środowiska,  „Opracowanie  prognozy  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem drobnym  w Polsce  na  lata

2010,  2015,  2020  wraz  z  analizą  uwarunkowań  i  oceną  kosztów  osiągnięcia  standardów  pyłu  określonych

dyrektywą  w  sprawie  jakości  powietrza  atmosferycznego  i  czystego  powietrza  dla  Europy”,  miało  na  celu

przegląd i  analizę dokumentów,  projektów i innych opracowań zawierających prognozy redukcji  emisji  oraz

metody  prognozowania  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem  zawieszonym  PM10  i  PM2,5,  opracowanie

proponowanej metodyki prognoz wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru modelu/modeli, sporządzenie

baz danych niezbędnych do prognozowania wybraną metodą stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 dla lat

2010, 2015, 2020, prognozę stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 dla lat 2010,

2015,  2020,  a  także  analizę  i  ocenę  kosztów  redukcji  emisji  pyłu  drobnego  i  bardzo  drobnego  oraz  jego

prekursorów,  pod  kątem  wskazania  i  oszacowania  kosztów  możliwych  działań  zapewniających  osiągnięcie

wymaganych standardów imisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. W zakresie modelowania rozprzestrzeniania

się zanieczyszczeń szczególny nacisk położono na dostępność danych wejściowych do modeli,  w tym przede

wszystkim danych meteorologicznych i emisyjnych, liczbę i zasięg dotychczasowych zastosowań modeli wraz

z ich weryfikacją, dostępność i klarowność dokumentacji i kodów źródłowych oraz wymagania odnośnie mocy

i czasów obliczeniowych.  

Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,  wojewódzki inspektor

ochrony środowiska  dokonuje  oceny poziomów substancji  w powietrzu  na podstawie pomiarów lub  innych
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metod oceny. Stosownie do art. 90 ust. 3, minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw zdrowia,  kierując się potrzebą ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości powietrza

w     strefach,  określi,  w  drodze  rozporządzenia  metody  i  zakres  dokonywania  oceny  poziomów  substancji

w powietrzu, zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz okresowe, kryteria lokalizacji

punktów poboru próbek substancji,  metodyki referencyjne. Z kolei stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy Prawo

ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska:

1) sprawuje  nadzór  nad  ustalaniem  przez  wojewódzkiego  inspektora  ochrony  środowiska  sposobu  oceny

jakości  powietrza,  o której mowa w art.  88,  oraz dokonywaniem oceny jakości  powietrza i  klasyfikacji  stref,

o których  mowa  w  art.  89  ust.  1,  w  tym  zatwierdza  sieci  pomiarowe  i  inne  metody  oceny  w  ramach

wojewódzkich programów monitoringu środowiska;

2) koordynuje  działania  w  zakresie  zapewnienia  jakości  pomiarów  i  oceny  jakości  powietrza  poprzez

wskazanie procedur jakości, w tym zapewnienie spójności pomiarowej przy udziale laboratoriów wzorcujących;

3) koordynuje  na  terenie  kraju  udział  w  programach  zapewnienia  jakości  organizowanych  przez  Komisję

Europejską.

Z przywołanych regulacji nie można wywieść, że sporządzając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko jego autorzy  mają obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie dokonywania

oceny poziomów substancji w powietrzu. Dotyczy ono wprost wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,

na  których  nałożony  został  obowiązek    oceny  poziomów  substancji  w  powietrzu  i  wynika  z  potrzeby

ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości powietrza w strefach.             

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska,

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie

za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

przekracza  poziom  dopuszczalny  powiększony  o  margines  tolerancji,  mieści  się  pomiędzy  poziomem

dopuszczalnym  a  poziomem  dopuszczalnym  powiększonym  o  margines  tolerancji,  nie  przekracza  poziomu

dopuszczalnego,  przekracza  poziom docelowy,  nie  przekracza  poziomu docelowego,  przekracza  poziom celu

długoterminowego, nie przekracza poziomu celu długoterminowego.

Stosownie do art. 87 ust. 1, oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach, zaś strefę stanowi:

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;

2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;

3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej

niż 100 tysięcy oraz aglomeracji (art. 87 ust. 2).

W  tym  kontekście  Kolegium  zaznacza,  że  zadaniem  autorów  przedkładanego  w  postępowaniu

środowiskowym  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia  na środowisko  jest  analiza  wpływu

przedsięwzięcia na stan powietrza w jego otoczeniu, nie zaś  dokonanie oceny poziomów substancji w powietrzu

w danej strefie. Ocena ta nie może więc dotyczyć całej strefy (aglomeracji). Musi odnosić się do konkretnego

obszaru  oddziaływania  przedsięwzięcia.  Stąd  posługiwanie  się  wynikami  pomiarów  niereferencyjnych

aktualnego  stanu  powietrza,  jednak  dokonywanych  najbliżej  obszaru,  na  którym  przedsięwzięcie  ma  być

realizowane,  Kolegium uznaje  za  jak najbardziej  celowe w postępowaniu środowiskowym.  W postępowaniu

środowiskowym najważniejsze jest zrealizowanie wymogów rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia dla

niektórych substancji  w  powietrzu  oraz  rozporządzenia  w  sprawie  poziomów  niektórych  substancji

w powietrzu. Jeśli na obszarze Wielkiej Wyspy dokonywano pomiarów PM2,5, i fakt ten potwierdza WIOŚ we
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Wrocławiu,  wskazując  uzyskane  z  takich  pomiarów dane,  to  posłużenie  się  wynikami  z  odleglejszych  stacji

pomiarowych - chociażby nawet referencyjnych, gdyby w 2011 r. (kiedy obowiązywały, jak wspomniano, inne

przepisy w tym zakresie) takie wyniki posiadano - należałoby uznać za nieprawidłowe. Jeszcze raz podkreślić

trzeba,  że  zadaniem  autorów  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  jest  określenie

przewidywanego  oddziaływania  na  środowisko  konkretnego,  położonego  w  określonym  miejscu,

przedsięwzięcia.  Punktem  wyjścia  takich  prognoz  powinien  więc  być  aktualny  stan  powietrza  w  tym

konkretnym  miejscu,  nie  zaś  w  miejscu  innym,  jednak  dokonujących  pomiarów  w  sposób  wymagany  od

WIOŚ dla potrzeb  oceny poziomów substancji  w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni,  o której  mowa

w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Podkreślić  trzeba,  że  autorzy  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  nie

określają  samodzielnie  tła  substancji  i  tła  opadu  substancji  pyłowej,  dla  których  są  określone

dopuszczalne  poziomy  w  powietrzu.  Nie  mogą  też  tego  czynić  strony  postępowania  (podmioty  na

prawach  strony),  wskazując  -  ich  zdaniem  -  najbardziej  „wiarygodną”  stację  pomiarową.

Jak wspominano,  w  pkt.  1.1  załącznika  nr  3   do  rozporządzenia  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla

niektórych  substancji  jednoznacznie  stwierdzono,  że  aktualny  stan  jakości  powietrza  określany  jest

„przez właściwy inspektorat ochrony środowiska”. 

Mając  na  względzie  wyżej  powiedziane  Kolegium  stwierdza,  że  dokonana  w  Raporcie  ocena

oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  powietrze  spełnia  obowiązujące  w  postępowaniu

środowiskowym wymogi prawne, a podnoszone przez odwołujące się zarzuty są chybione. 

Dodać jeszcze można w omawianym zakresie, że zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 2 ze zm.), Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana

do realizacji  zadań z zakresu zdrowia publicznego,  w szczególności  poprzez sprawowanie nadzoru m.in.  nad

warunkami higieny środowiska, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości

i  uciążliwości  środowiskowych,  zapobiegania  powstawaniu chorób,  w tym chorób zakaźnych i  zawodowych.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2013 r. (ZNS-AD-650-9/12) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we

Wrocławiu  pozytywnie  zaopiniował  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji  planowanego  przez  Gminę

Wrocław  przedsięwzięcia  pod  względem  wymagań  higienicznych  i  zdrowotnych.  Stwierdził,  iż  przedłożone

„dokumenty  wykazały,  że  podczas  eksploatacji  obiektu  nie  będzie  przekroczenia  norm  emisji  substancji

zanieczyszczających  wprowadzanych  do  powietrza”,  a  także,  że  „przedsięwzięcie  nie  będzie  źródłem  emisji

hałasu  do  środowiska  na  poziomie,  który  mógłby  naruszać  standardy  akustyczne  jakości  środowiska

i powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasowych na terenach chronionych - najbliższa zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna”.

6.  Oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  w  kontekście  faktu,  że  Hala  Stulecia  we

Wrocławia jest obiektem wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO

Zgodnie z art. 15 ust.  1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek

nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice.

Rozporządzeniem z dnia 13 kwietnia 2005 r.  w sprawie uznania za pomnik historii  (Dz.  U.  Nr 64, poz.  570)

Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  uznał  się  za  pomnik  historii  „Wrocław  -  Halę  Stulecia",  położoną  we
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Wrocławiu (§1). Zgodnie z § 2 rozporządzenia, celem ochrony tego pomnika historii jest zachowanie, ze względu

na wartości architektoniczne i przestrzenne, budowli uznawanej za jedno z najważniejszych dzieł architektury

światowej XX stulecia.  Stosownie do § 3 ust. 1  rozporządzenia,  granica  zespołu zabytkowego obejmuje  Halę

Stulecia  wraz  z  towarzyszącymi  budynkami  i  otoczeniem parkowym,  położonym na obszarze  ograniczonym

ulicami:  Adama  Mickiewicza,  Mikołaja  Kopernika  i  Zygmunta  Wróblewskiego,  na  który  składają  się  działki

geodezyjne w obrębie Zalesie: AM 15 działki nr 29 i nr 31, AM 16 działki o nr.: 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, AM 17, działka

nr 1, AM 18, działka nr 1 (załącznikiem do rozporządzenia jest mapa obszaru). 

Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, minister właściwy do

spraw  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego  może  przedstawić  Komitetowi  Dziedzictwa  Światowego

wniosek o wpis pomnika historii na „Listę dziedzictwa światowego” w celu objęcia tego pomnika ochroną na

podstawie  Konwencji  w  sprawie  ochrony  światowego  dziedzictwa  kulturalnego  i  naturalnego,  przyjętej

w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191). 

Zgodnie z art. 1 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,  za

dziedzictwo kulturalne uważane są: 

-  zabytki:  dzieła  architektury,  dzieła  monumentalnej  rzeźby i  malarstwa,  elementy i  budowle  o  charakterze

archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu

widzenia historii, sztuki lub nauki, 

- zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie

z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki, 

-  miejsca  zabytkowe:  dzieła  człowieka  lub wspólne dzieła  człowieka  i  przyrody,  jak również  strefy,  a  także

stanowiska  archeologiczne,  mające  wyjątkową  powszechną  wartość  z  punktu  widzenia  historycznego,

estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego. 

Tak  rozumiane  dziedzictwo  kulturalne  stanowi  dziedzictwo  powszechne,  w  którego  ochronie,  przy

całkowitym poszanowaniu suwerenności państw, na których terytorium się znajduje, oraz bez naruszania praw

rzeczowych do tego dziedzictwa, wynikających z ustawodawstwa krajowego, ma obowiązek współdziałać cała

społeczność  międzynarodowa  (zob.  art.  6  ust.  1  Konwencji).  W  rozumieniu  Konwencji  (art.  7),

za międzynarodową ochronę dziedzictwa kulturalnego uważane jest przy tym ustanowienie systemu współpracy

i pomocy międzynarodowej, mającego na celu udzielanie państwom będącym stronami tej Konwencji pomocy

w     ich wysiłkach podejmowanych w celu zachowania i zidentyfikowania wspomnianego dziedzictwa. 

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Operacyjnymi z dnia 2 lutego 2005 r. („Operational Guidelines

for  the  Implementation  of  the  World  Heritage  Convention”,  WHC.05.2),  warunkiem  wpisu  danego  obiektu

o charakterze dziedzictwa kulturowego na Listę Dziedzictwa Światowego jest uznanie jego wyjątkowej wartości

uniwersalnej na podstawie co najmniej jednego spośród następujących pięciu kryteriów: 

1) stanowienie wybitnego osiągnięcia twórczego geniuszu człowieka; 

2) ilustrowanie znaczącego oddziaływania wartości w danej epoce lub w ramach danego kręgu kulturowego,

w zakresie  rozwoju  architektury  lub  techniki,  zabytkowej  sztuki,  planowania  przestrzennego  miast  lub

kształtowania krajobrazu; 

3) wnoszenie unikalnego lub co najmniej wyjątkowego świadectwa tradycji kulturowej bądź cywilizacji, żywej

lub umarłej; 

4) stanowienie wybitnego przykładu rodzaju budowli bądź zespołu architektonicznego lub technicznego, który

ilustruje znaczący etap w historii ludzkości; 

92



5)  stanowienie  wybitnego  przykładu  tradycyjnego  sposobu  osiedlania  się  lub  zagospodarowania  terenu,

reprezentatywnego  dla  danej  kultury  (lub  kultur),  zwłaszcza  w  przypadku,  kiedy  miejsce  narażone  jest  na

zmiany o charakterze nieodwracalnym; 

6)  łączenie  się  w  sposób  bezpośredni  lub  namacalny  z  wydarzeniami  lub  tradycjami  żywymi,  z  ideami,

wierzeniami, z dziełami artystycznymi lub literackimi mającymi szczególne powszechne znaczenie (kryterium

uzupełniające,  uzasadniające wpisanie obiektu na Listę tylko w wyjątkowych okolicznościach i  w połączeniu

z innymi kryteriami kulturalnymi lub naturalnymi,  zob. M. Cherka, P. Antoniak, komentarz do art.  15 ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, LEX).

Trzeba podkreślić, że tak akcentowane przez odwołujące się rozróżnienie w odniesieniu do Hali Stulecia

pomiędzy zabytkiem wpisanym na listę zabytków, pomnikiem historii „Wrocław - Hala Stulecia" i Halą Stulecia

jako  obiektem  wpisanym  na  Listę  Dziedzictwa  Światowego  UNESCO  jest  eksponowane  w  Raporcie.

Na str. 43 Raportu  znajduje  się  rozdział  pt.  „Zespół  Hali  Stulecia  wpisany na  listę  UNESCO”  (rozdział  2.8.1),

w którym zawarto m.in. rysunek obrazujący granice strefy buforowej wokół obszaru wpisanego na Listę UNESCO

(str.  44, rys.  2.22).  Na str.  169 przedstawiono oddziaływanie na obiekty wpisane na Listę UNESCO (rozdział

8.8.1),  prezentując w nim m.in.  mapę zakresu inwestycji  w rejonie ul.  Adama Mickiewicza w odniesieniu do

granicy strefy buforowej obiektu UNESCO. W załączniku nr 12 (tom II Raportu) znajdują się z kolei materiały

dotyczące  Hali  Stulecia  jako pomnika historii.  Na str.  44  Raportu wskazano z  kolei,  że  Zespół  Hali  Ludowej

(Hala Stulecia,  Pawilon 4 Kopuł,  Pawilon Restauracyjny,  Pergola,  Kolumnada przed Halą,  Iglica) zawarty jest

w rejestrze  zabytków miasta  Wrocławia  pod numerem A/5259/343/Wm.  Lokalizacje  obszaru wpisanego na

Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, obszaru wpisanego do rejestru zabytków i obszaru uznanego za pomnik

historii - w odniesieniu do orientacyjnego przebiegu planowanego przedsięwzięcia - przedstawiono na rysunku

2.21 na str. 43 Raportu. Położenie orientacyjnego przebiegu trasy w odniesieniu do strefy buforowej (otuliny)

obiektu UNESCO przedstawiono na rysunku znajdującym się  na str.  44 Raportu (2.22).  W załączniku nr 11

„Unesco  Hala  Stulecia  -  wpis  na  listę  oraz  materiały  uszczegóławiające”  przedstawiono  mapę  UNESCO

„CENTENNIAL HALL IN WROCŁAW”, na której zobrazowano obszar „area of property proposed for inscription”

(36,69 ha) oraz „area of proposed buffer zone” (189,69 ha), która potwierdza prawidłowość ustaleń Raportu.

Odwołujące się stwierdzają, że w Raporcie podano „błędne odległości od Hali Stulecia rozumianej jako

obiekt wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO” w okolicach ul. 9 Maja. Podawane przez nich w tym

kontekście odległości odnoszą się jednak nie do obszaru wpisanego na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO

(„area of property”), lecz do strefy buforowej wokół tego obszaru („buffer zone”). W jednym miejscu ponad 3 km

trasa przebiega przy granicy strefy buforowej obiektu Hala Stulecia we Wrocławiu - jest to skrzyżowanie nowej

drogi  z  ul.  Adama  Mickiewicza  i  al.  Ignacego Padarewskiego.  Na  mapie  znajdującej  się  na str.  172  Raportu

(rysunek 8.2) przedstawiono tę część przedsięwzięcia, wskazując, że na granicy strefy buforowej prowadzone

będą  jedynie  prace  polegające  na  wpięciu  planowanej  drogi  w  istniejącą  infrastrukturę (linie  tramwajowe,

rurociągi wodociągowe magistralne); prowadzone one będą na działkach drogowych (nr 2 i nr 7, AM-11, obręb

Zalesie,  stanowiących  granicę  strefy  buforowej  w  tym  miejscu,  będących  własnością  Gminy  Wrocław

i zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu). Ograniczenie zakresu inwestycji w tym

miejscu nastąpiło w zaktualizowanej wersji  Raportu - z listopada 2012 r. Przedkładając tę ostateczną wersję

Raportu (która była analizowana w postępowaniu prowadzonym przez Kolegium), w piśmie z dnia 30 listopada

2012 r. Gmina Wrocław wyjaśniła, że „W rejonie skrzyżowania ulic Mickiewicza i Padarewskiego zmniejszeniu
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uległ zakres prac drogowych. Planowana inwestycja nie wkracza w strefę buforową obiektu wpisanego na listę

światowego dziedzictwa UNESCO-HALA Stulecia (Rozdział 8.8 Raportu, Załącznik 6)”.

Autorzy Raportu odnieśli się również do decyzji nr 35 COM 7B.101 Komitetu Dziedzictwa Światowego

UNESCO (str. 169).  W tym kontekście podali m.in.,  że zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym na Polskę w tej

decyzji powstał „Raport na temat stanu zachowania obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Hala Stulecia we

Wrocławiu” (nr ref. C 1165, marzec 2012 r.), w którym stwierdzono, że budowa drogi o takim przebiegu była

planowana  na  długo  przed  wpisaniem  Hali  na  Listę  Dziedzictwa  Światowego,  co  potwierdzają  materiały

załączone do wniosku o nominację (załączono doń plan sytuacyjny z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego z 2004 r., którego odcinek wschodni wyraźnie przedstawia obszar zarezerwowany pod drogę; na

str.  170  Raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedstawiono  rysunek  8.1  „Projekt  miejscowego  planu

dołączony do  wniosku o nominację  na Listę  UNESCO”,  z  korytarzem  zarezerwowanym pod drogę).  Autorzy

Raportu przyznali,  że nie złożono UNESCO informacji  o planowanej  inwestycji,  ponieważ § 172 Wytycznych

Operacyjnych ICOMOS odnosi się wyłącznie do obszarów chronionych przepisami Konwencji, które w praktyce

interpretowane są jako własność Światowego Dziedzictwa UNESCO i jej strefa buforowa (§ 172 stanowi, że rząd

informuje  o  inwestycjach  planowanych  w  najbliższej  przyszłości  w  granicach  Nieruchomości  Światowego

Dziedzictwa UNESCO i jej strefie buforowej). Inwestycja związana z budową nowej drogi została zaplanowana

poza  tymi  obszarami,  „dlatego  zgłoszenie  jej  nie  było  konieczne”  (str.  170  Raportu  o  oddziaływaniu  na

środowisko). 

W przedstawionym przez Gminę Wrocław w postępowaniu odwoławczym - w odpowiedzi na zarzuty

odwołujących się, wraz z pismem z dnia 14 października 2013 r. - piśmie z dnia 5 czerwca 2013 r., skierowanym

do Prezydenta Wrocławia, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego podziękował za

„opracowane streszczenie  oddziaływania planowanej  inwestycji  pod nazwą:  budowa Alei  Wielkiej  Wyspy na

środowisko,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wpływu  na  miejsce  światowego  Dziedzictwa  UNESCO  i  jego

otoczenie  /pismo  z  24.04.2013  r./.  W  oparciu  o  powyższy  materiał  oraz  otrzymany  wcześniej    Raport

o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  wersja  zaktualizowana,  listopad  2012,  Narodowy  Instytut

Dziedzictwa stoi na stanowisku, że z punktu widzenia ochrony Hali Stulecia we Wrocławiu, miejsca Światowego

Dziedzictwa, najkorzystniejszym z przedstawianych wariantów przebiegu Alei jest wariant 1, który łączy w sobie

najniższą wartość czynników negatywnie oddziałujących, z najlepszą realizacją celu inwestycji - zmniejszenia

ruchu  pojazdów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Hali  Stulecia  i  Parku  Szczytnickiego  z  jednoczesnym

zapewnieniem dogodnego dojazdu do tych obiektów oraz bezpieczeństwa imprez masowych” (podkr. Kolegium).

Jednocześnie  Zastępca  Dyrektora  Narodowego  Instytutu  Dziedzictwa  Narodowego  poinformował,  że  w  celu

wypełnienia  zaleceń,  wynikających  z  decyzji  Komitetu  nr  36   z  lipca  2012  r.,  dotyczącej  przesłania

szczegółowych  informacji  o  inwestycjach  na  terenie  miejsca  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO  i  w  jego

otoczeniu,  „otrzymane  streszczenie  zostanie  przetłumaczone  na  język  angielski  i  przesłane  do  Centrum

Światowego Dziedzictwa w Paryżu”. 

W  piśmie  z  dnia  4  listopada  2013  r.  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”,  a  w  piśmie  z  dnia

8 listopada  2013  r.  -  Stowarzyszenie  „Przyjazna  Wyspa”,  odnosząc  się  do  odpowiedzi  Gminy  Wrocław

podtrzymały  zarzuty  odwołań,  wskazując  na  niewypełnienie  zaleceń  zawartych  w  decyzjach  Komitetu

Dziedzictwa  Światowego  nr  35  i  nr  36.  Stwierdziły,  że  powoływane  wyżej  „streszczenie”  Raportu  zawiera

„nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego braku ingerencji bezpośredniej w sam Obiekt, choć ewidentnie
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planowana  inwestycja  wkracza  w  jego  granice  co  najmniej  w  dwóch  miejscach  (skrzyżowanie

z ul. Mickiewicza/al. Padarewskiego, skrzyżowanie z ul. Dembowskiego” (str. 8). 

Jeśli chodzi o skrzyżowanie z ul. Adama Mickiewicza, jak już wcześniej wskazywano, na granicy strefy

prowadzone  będą  prace  polegające  jedynie  na  wpięciu  planowanej  drogi  w  istniejącą  infrastrukturę

(linie tramwajowe, rurociągi wodociągowe magistralne). Z kolei w odniesieniu do skrzyżowania z ul. Edwarda

Dembowskiego wskazywane przez odwołujące się Stowarzyszenia „wkraczanie” w granice „Obiektu” nie tylko

nie znajduje odzwierciedlenia w aktach sprawy, ale jest sprzeczne z treścią odwołania,  w którym - w innym

miejscu  -  twierdzono,  że  odległość  od  obiektu  UNESCO  (de  facto strefy  buforowej)  „przy  skrzyżowaniu

z ul. Dembowskiego”   wynosi  40  m.  W  jeszcze  innym  miejscu  odpowiedzi  Stowarzyszenia  „Akcja  Park

Szczytnicki” z  dnia  4  listopada  2013  r.  (str.  9)  mowa  jest  już  zresztą  tylko  o  tym,  że  „Projektowane

przedsięwzięcie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Obiektu UNESCO Hala Stulecia we Wrocławiu, wchodząc

w jego strefę buforową w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Padarewskiego” . 

Odwołujące się Stowarzyszenia zgadzają się z organem pierwszej instancji, że Wytyczne Operacyjne do

realizacji Konwencji,  jak i decyzje Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO  mają wyłącznie postać zaleceń

i     nie  wynikają  z  nich  zobowiązania  dla  organu prowadzącego  postępowanie. Skoro  fakt  ten  jest  bezsporny,

z uwagi na już i tak dużą objętość uzasadnienia niniejszej decyzji, Kolegium nie widzi powodów poświęcania tej

kwestii szczegółowej uwagi. 

Odwołujące się uważają jednak, że „podstawowym zagrożeniem wynikającym z niestosowania się do

Wytycznych, jak i do decyzji jest wysokie ryzyko wykreślenia Hali Stulecia i zespołu obiektów oraz przestrzeni

z nią związanych z Listy światowego dziedzictwa UNESCO.” 

Trzeba  więc  zauważyć,  że  w  aktach  organu  pierwszej  instancji  znajduje  się  (przekazane  przez

pełnomocnika  Gminy  Wrocław  przy  piśmie  z  dnia  19 marca  2013  r.)  pismo  -  działającego  z  upoważnienia

Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  -  Sekretarza  Stanu  z  dnia  30  października  2012  r.  (DOZ-SK-

070/25/12-MFW, DOZ/6200/12),  stanowiące odpowiedź na zapytanie posła Macieja Łopińskiego w sprawie

utraty statusu UNESCO przez Polskę w odniesieniu do obiektów we Wrocławiu - zespołu Hali Stulecia i Parku

Szczytnickiego, kierowane do Marszałek Sejmu (tekst odpowiedzi na zapytanie nr 2268 dostępny jest również na

stronach  sejmowych,  www.sejm.gov.pl).  Wyjaśniono  w  nim,  że  Konwencja  UNESCO  w  sprawie  ochrony

dziedzictwa  kulturalnego  i  naturalnego,  której  stroną  jest  Polska  nie  nakłada  zobowiązania  uzgadniania

z Komitetem Światowego Dziedzictwa UNESCO inwestycji planowanych na obszarach objętych ochroną na mocy

Konwencji.  Przystępując  do  niej  Rząd  Polski  zobowiązał  się  do  ochrony  i  konserwacji  dziedzictwa  oraz

współpracy  w  tym  zakresie  ze  środowiskiem  międzynarodowym  przy  jednoczesnym  zachowaniem  swojej

suwerenności. Zasady współpracy i wymiany informacji określają „Wytyczne operacyjne do realizacji konwencji

(…)”.  W  §  172  Wytycznych  Komitet  prosi  Państwa  -  Strony  Konwencji  o  informowanie  go  o  zamiarach

prowadzenia ważniejszych prac konserwatorskich lub podjęcia budowy nowych obiektów na obszarze objętym

ochroną na mocy Konwencji, które mogą wpłynąć na wyjątkową uniwersalną wartość dobra. Taka informacja

powinna  zostać  dostarczona  możliwie  najwcześniej  i  przed  podjęciem  nieodwracalnych  zobowiązań,

aby Komitet mógł pomóc w znalezieniu właściwych rozwiązań. Zalecenie wykonywania oceny oddziaływania na

miejsce  światowego  dziedzictwa  jest  nowym  zobowiązaniem/mechanizmem,  którego  realizacja  wymaga

odpowiednich  uregulowań  prawnych.  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  jak  i  podległe  mu

instytucje, w których kompetencji znajduje się ochrona dziedzictwa kulturowego, dokładają wszelkich starań do

jak  najpełniejszej  realizacji  zobowiązań  wynikających  z  konwencji  i współpracy  z  Komitetem  Światowego
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Dziedzictwa  na  rzecz  ochrony  dziedzictwa.  Odnosząc  się  do  kwestii  możliwości  skreślenia  Hali  Stulecia  we

Wrocławiu z Listy Dziedzictwa Światowego UNESCO,  działający z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Sekretarza  Stanu stwierdził,  że  „jedyną podstawą do podjęcia  ewentualnej  decyzji  o  skreśleniu

dobra z listy światowego dziedzictwa jest utrata wartości, które były podstawą wpisu na listę. Skreślenie z listy

jest  środkiem  ostatecznym  podejmowanym  po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwych  środków  zaradczych

i zignorowaniu otrzymanych zaleceń. W przypadku Hali Stulecia Komitet Światowego Dziedzictwa nie stwierdził

dotychczas  takiego  zagrożenia,  a  nawet  przeciwnie,  w  decyzji  z 2012  r.,  podjętej  w  oparciu  o  wyniki  misji

monitorującej,  odnotowuje  ogólną  poprawę  stanu  zachowania  dobra  światowego  dziedzictwa”.  Na  Liście

Dziedzictwa  Światowego  znajduje  się  Hala  Stulecia,  wraz  z  otaczającą  ją  częścią  dawnych  Terenów

Wystawowych (jest to obszar uznany przez prezydenta RP za pomnik historii). Wszelkie prace konserwatorskie,

remontowe,  budowlane  i  inwestycyjne  mogą  być  prowadzone  jedynie  po  uzyskaniu  pozwolenia

konserwatorskiego. Organem wydającym pozwolenie jest miejski konserwator zabytków we Wrocławiu, który

posiada w tym zakresie kompetencje przekazane przez dolnośląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków

we Wrocławiu. Obszar ten otoczony jest strefą ochronną (strefą buforową), która w znacznej części jest objęta

wpisem do rejestru zabytków (Park Szczytnicki, eksperymentalne osiedle WUWA, poszczególne budynki). Prócz

tego cały obszar strefy buforowej ma aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te,

przed ich uchwaleniem,  zostały  uzgodnione  z  wojewódzkim  konserwatorem  zabytków,  który  sprawdza,  czy

zapisy  planu  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  objęte  ochroną  wartości  zabytkowe  układu

przestrzennego, jak i poszczególnych jego elementów (układ planistyczny, parki, ogrody, budynki). W związku

z wpisaniem Hali Stulecia na Listę Dziedzictwa Światowego w 2006 r. podjęto szereg działań mających na celu

remont  Hali  i  jej  otoczenia  z  dostosowaniem  ich  do  obecnych  wymogów  technicznych,  zapewniających

kompleksowi zachowanie historycznej funkcji obiektu użyteczności publicznej o najwyższej w mieście randze,

przy  jednoczesnej  możliwości  adaptacji  do  różnego  rodzaju  potrzeb  i  wydarzeń  kulturalnych,  sportowych,

wystawienniczych i innych, koniecznych w związku z funkcjonowaniem w sytuacji  rynkowej.  Poczyniwszy te

wyjaśnienia, działający z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sekretarz Stan stwierdził, że

mając na uwadze zapis § 172 Wytycznych operacyjnych, informacje o planowanych działaniach wraz z krótkim

opisem  projektów  przesyłane  były  sukcesywnie  przez  Ministerstwo  Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego,  we

współpracy z zarządcą obiektu, do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu. W listopadzie 2010 r.

Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  przesłało  do  Centrum  informację,  opisującą  założenia

kompleksowego remontu Hali Stulecia, wraz z koncepcją architektoniczną oraz wzmianką o rozpoczęciu prac

nad  projektem  nowego  podziemnego  parkingu  przy  Hali  Stulecia.  Niemal  jednocześnie,  na  skutek  pism

Stowarzyszeń „Akcja Park Szczytnicki” i „Przyjazna Wyspa”, skierowanych do Dyrektora Generalnego UNESCO,

strona  polska  poproszona  została  o  przesłanie  wyjaśnień  -  odnośnie  do  stawianych  przez  Stowarzyszenia

zarzutów -  w formie raportu rządowego dotyczącego  miejsca Światowego Dziedzictwa  UNESCO.  Raport ten,

przesłany przez Ministerstwo do Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu w styczniu 2011 r., odnosił się do

trzech  podnoszonych  przez  Stowarzyszenia  kwestii,  m.in.  projektu  budowy  nowej  inwestycji  drogowej  na

Wielkiej  Wyspie  -  wyjaśniono  lokalizację  przebiegu  projektowanej  drogi,  która  przebiega  całkowicie  poza

granicami miejsca Światowego Dziedzictwa i tylko na niewielkim odcinku styka się z zewnętrzną granicą strefy

buforowej. W wyniku dalszych pism ww. Stowarzyszeń Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO - w czerwcu

2011 r.  -  podjął decyzję,  w której poprosił  m.in.  o zorganizowanie misji  monitorującej Centrum Światowego

Dziedzictwa  UNESCO  i  ICOMOS  w  celu  oceny  ochrony  miejsca  światowego  dziedzictwa  (z  uwzględnieniem
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elementów  budzących  zaniepokojenie  Stowarzyszeń),  a  także  o  przesłanie  kolejnego  raportu  rządowego.

Eksperci  Centrum  Światowego  Dziedzictwa  i  ICOMOS,  na  zaproszenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego,  przeprowadzili  misję  monitorującą  w  listopadzie  2011  r.  W jej  trakcie  przedstawiono  system

ochrony  miejsca,  proces  planowania  inwestycji  z  uwzględnieniem  konsultacji  społecznych,  aktualny  stan

zachowania miejsca światowego dziedzictwa, zakres i dokumentację przeprowadzonych prac konserwatorskich

i  inwestycyjnych,  a  także  planowane  działania,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  wszystkie  kwestie

pojawiające się w zarzutach Stowarzyszeń. W trakcie misji przekazano również ekspertom informację o decyzji

Prezydenta Wrocławia (z początku listopada 2011 r.) o projektowaniu i realizacji Alei Wielkiej Wyspy, jako ulicy

z jedną jezdnią, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Szerokość jezdni wynosić będzie 7 m, z lokalnymi

poszerzeniami  w  rejonach  skrzyżowań  dla  pasów  ruchu  relacji  skrętnych.  Szerokość  całkowita  pasa

przeznaczonego na ulicę, czyli  na jezdnię, chodniki,  ścieżki  rowerowe, zieleń i elementy ochrony akustycznej,

wynosić będzie średnio około 25 m. Szerokość mostu nad rzeką Odrą wynosić będzie około 15 m; do niedawna

Aleja Wielkiej Wyspy planowana była jako ulica o dwóch jezdniach i szerokości pasa przeznaczonego na drogę

i elementy towarzyszące wynoszącej średnio ok. 50 m. Informacja o rozstrzygnięciach władz miasta Wrocławia

dotyczących planowanej budowy Alei Wielkiej Wyspy została przesłana do Centrum Światowego Dziedzictwa,

pismem  Wiceprezydenta  Wrocławia  z  dnia  30  grudnia  2011  r.  W marcu  2012  r.  do  Centrum  Światowego

Dziedzictwa w Paryżu przesłano z kolei raport rządowy, w którym zawarto odpowiedzi i wyjaśnienia kwestii

ujętych w decyzji  Komitetu Dziedzictwa  Światowego UNESCO,  a  także,  w nawiązaniu do  §  172 Wytycznych

Operacyjnych, przesłano informacje o planowanych inwestycjach na terenie miejsca Światowego Dziedzictwa

(remoncie  Pawilonu  Czterech  Kopuł,  budowie  parkingu  podziemnego  oraz  w strefie  buforowej  -  budowie

afrykanarium - oceanarium na terenie ZOO i rewitalizacji kompleksu WUWA). Do raportu dołączono materiał

ilustracyjny  otrzymany  od  właściwych  instytucji  wrocławskich,  odpowiadający  ówczesnemu  stanowi

zaawansowania prac projektowych. W czerwcu 2012 r. Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO udostępniło

raport z misji monitorującej ekspertów Centrum Światowego Dziedzictwa i ICOMOS (dotyczący misji z listopada

2011 r.  -  jedynej  dotychczas  oficjalnie przeprowadzonej  w Hali  Stulecia),  który  wraz  z  raportem rządowym

(przesłanym przez stronę polską) stał się podstawą do decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa podjętej na 36.

sesji w 2012 r., dotyczącej Hali Stulecia, w której m. in.: 

 -  odnotowuje  wyniki  misji  dotyczące  ogólnie  lepszego  stanu  zachowania  dobra,  jednak  zauważa  pewne

niedociągnięcia w jakości prac przeprowadzonych w głównym pawilonie restauracji i wzywa Państwo - stronę

do zapewnienia wyższych standardów podczas przyszłych prac; 

 -  zwraca się do Państwa - strony o przedstawienie Centrum Światowego Dziedzictwa w celu zapoznania się

z nimi  i  oceny przez  organizacje  doradcze  pełnych,  szczegółowych  informacji  o  wszystkich  proponowanych

projektach,  które  mogą  wywierać  wpływ  na  wyjątkową  uniwersalną  wartość  dobra,  włącznie  z  parkingiem

podziemnym, Pawilonem Czterech Kopuł oraz projektami przewidywanymi do realizacji  w strefie buforowej

w przyszłości, włącznie z ocenami wpływu na dziedzictwo, zgodnie z treścią § 172 Wytycznych Operacyjnych,

przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań; 

- zwraca się też do Państwa - strony o przedstawienie ogólnego planu rozwoju i zagospodarowania dobra i jego

strefy buforowej,  aby umożliwić  zrozumienie  powiązania licznych proponowanych projektów z miejscowym

planem  zagospodarowania  przestrzennego  z  2004  r.  oraz  w  aspekcie  koncepcji  projektowych,  z  wyjątkową

uniwersalną wartością dobra; 
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   - odnotowuje wstrzymanie realizacji proponowanej trasy mostu Wschodniego, biegnącej wzdłuż granicy strefy

buforowej, jak również obniżenie jej klasy do drogi jednojezdniowej, oraz dodatkowo zwraca się do Państwa -

strony o przedstawienie wszelkich zmodyfikowanych planów, włącznie z oceną ich potencjalnego wpływu na

otoczenie dobra - w Centrum Światowego Dziedzictwa, w celu zapoznania się z nimi i oceny przez organizacje

doradcze zgodnie z treścią § 172 Wytycznych Operacyjnych;

- ponadto zwraca się do Państwa - strony o przedstawienie Centrum Światowego Dziedzictwa do dnia 1 lutego

2014 r. aktualnego raportu o stanie zachowania dobra i realizacji powyższych zaleceń. 

Działający  z  upoważnienia  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  Sekretarz  Stanu  uznał,

że „zarzuty o braku informowania Centrum Światowego Dziedzictwa o planowanych działaniach i inwestycjach

oraz o braku zainteresowania miejscem światowego dziedzictwa ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego nie znajdują uzasadnienia. Niestety należy zauważyć także, że wcześniej dwa stowarzyszenia Akcja

Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa, a obecnie Akcja Park Szczytnicki, korzystając z praw wynikających z zasad

demokratycznego  państwa  prawa,  przesyłają  liczne pisma  do  instytucji  w kraju (w tym m.in.  prezesa  Rady

Ministrów, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowego Instytutu

Dziedzictwa) oraz za granicą (w tym m.in. UNESCO, Centrum Światowego Dziedzictwa, ICOMOS International),

w których  przedstawiają  szereg  zarzutów  mających  zdyskredytować  na  arenie  krajowej  i  międzynarodowej

działania  władz  Wrocławia  oraz  szeregu  instytucji  samorządowych  i  państwowych  w  zakresie  realizacji

zobowiązań  wynikających  z  konwencji  światowego  dziedzictwa  UNESCO.  Taka  troska  o  dobro  światowego

dziedzictwa  byłaby  godna  pochwały,  gdyby  nie  fakt  powoływania  się  przez  wymienione  stowarzyszenia

w     sposób  wybiórczy  i  zmieniający  znaczenie  na  podejmowane  w  tej  sprawie  działania”  (podkr.  Kolegium;

„odpowiedź” Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” na opisywane wyżej wystąpienie znajduje się na stronie

internetowej Stowarzyszenia, www.akcjaparkszczytnicki.pl). 

Niewątpliwie,  jak  słusznie  zauważa  Prezydent  Wrocławia,  zgodnie  z  art.  27  Konstytucji  RP,

w Rzeczpospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski.  Z kolei  przepisy art.  4 pkt 3 i art.  5 ust.  1

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) nakładają na

organy administracji  publicznej obowiązek dokonywania wszelkich czynności urzędowych w języku polskim.

Nie można  jednak  wywodzić  z  tego  ogólnego  zakazu  dopuszczenia  nieprzetłumaczonego  dokumentu

obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracji publicznej, gdyż de facto dowodem

jest  treść  dokumentu  obcojęzycznego,  a  nie  jego  tłumaczenie.  Wydruki  decyzji  przyjętych  na  36  sesji

(„Decisions adopted by the World Heritage Committee at its 36th session,  Saint Petersburg 2012,  na stronie

str. 120, pod poz. 80 Centennial Hall in Wrocław /Poland/ znajduje się: „Decision 36 COM 7B.80”) i wspominany

raport  z  misji  obserwacyjnej  z  listopada  2011  r.  („Reactive  Monitoring  Mission  to  the  Heritage  Property

of Centennial  Hall  in  Wroclaw/Poland”)  -  w języku  angielskim -  złożone  zostały  z  wnioskami  dowodowymi

Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytniki”  datowanymi  na  8  i  9  sierpnia  2012  r.  Składane  również  były

w postępowaniu  odwoławczym  (dostępne  są  też  na  stronie  www.unesco.pl).  Zarówno  autorzy  Raportu,  jak

i Prezydent Wrocławia nie widzieli potrzeby wypowiadania się w kwestii wspominanej wyżej decyzji Komitetu

nr  36,  podjętej  po  misji  obserwacyjnej  w  listopadzie  2011  r.  Zgadzając  się,  że  takiego    obowiązku

w     postępowaniu środowiskowym     nie mieli   -  skoro przedsięwzięcie nie jest prowadzone (nawet) w strefie

buforowej obiektu wpisanego na Listę Dziedzictwa Światowego (nie mówiąc już o samym wpisanym na Listę

obszarze)  -  Kolegium  zdecydowało  się  jednak  (szczególnie  z  uwagi  na  fakt,  że  jest  to  jeden  z  najbardziej
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eksponowanych przez odwołujące się,    de facto   w każdym piśmie,  zarzutów) poświęcić również i  tej  kwestii

uwagę. 

Nie  ulega  wątpliwości,  i  przy  przeciętnej  znajomości  języka  angielskiego  oraz  dzisiejszych

możliwościach  „technicznych”  (chociażby  powszechnie  dostępne  automatyczne  tłumaczenia  tekstu)  taka

konstatacja nie wymaga sięgania po biegłego tłumacza, że zawarte we wspominanym wyżej raporcie z misji

obserwacyjnej z listopada 2011 r. („Reactive Monitoring Mission to the Heritage Property of Centennial Hall in

Wroclaw/Poland”)  zastrzeżenia  członków misji  -  w ramach której  prezentacji  swojego stanowiska dokonały

(kilkukrotnie  zresztą)  oba odwołujące się Stowarzyszenia  (por.  plan misji,  będący jednym z załączników do

raportu  z  misji)  -  dotyczyły  przede  wszystkim  czteropasmowej  „Eastern  Bridge  Project”  (por.  rozdział  5.1.

„Factors affecting the property,  The projekt for the Eastern Bridge”,  str.  12,  a  także załączniki do Raportu –

wizualizacje  czteropasmowej  drogi).  Jednocześnie  w raporcie z  misji  wskazano na informację  otrzymaną od

władz Wrocławia o intencji  zmiany (ograniczenia,  zmniejszenia) planów drogi  („intention to downgrade  the

planned road to become local traffic road and no longer a high traffic thoroughfare”, str. 4) – z czteropasmowej

na dwupasmową, mającej służyć potrzebom mieszkańców Wielkiej Wyspy. Jak wspominano w powołanym wyżej

piśmie - działającego z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Sekretarza Stanu, informacja

o  rozstrzygnięciach  władz  miasta  Wrocławia  dotyczących  planowanej  budowy  Alei  Wielkiej  Wyspy  została

przesłana do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO pismem Wiceprezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia

2011 r. Komitet odnotował na 36. sesji,  odbywającej się w dniach 24 czerwca - 6 lipca 2012 r.,  otrzymanie -

datowanej na 30 grudnia 2011 r. - informacji o zmodyfikowaniu wcześniejszych planów (zmianie parametrów

drogi z czterech na dwa pasy), wskazując jednak na konieczność przedstawienia wszelkich zmodyfikowanych

planów, włącznie z oceną ich potencjalnego wpływu na otoczenie dobra - w Centrum Światowego Dziedzictwa,

w celu  zapoznania  się  z  nimi  i  oceny  przez  organizacje  doradcze  zgodnie  z  treścią  §  172  Wytycznych

operacyjnych. 

W  raporcie  z  misji  wyraźnie  wskazano  na  nieotrzymanie  w  jej  trakcie  szczegółowych  informacji

(„No drawings or other graphic or visual representations of the road”) dotyczących projektu określanego w nim

jako „Great Island Alley”  (Aleja Wielkiej Wyspy, w przeciwieństwie do „Eastern Bridge Road”) – świadczą o tym

zresztą  jednoznacznie  załączniki  do  raportu.  Trudno  nie  odnieść  wrażenia,  że  zastrzeżenia  misji  co  do

planowanego przez władze Wrocławia przedsięwzięcia o mniejszych niż analizowane podczas misji parametrach

wzięły  się  stąd,  iż  uczestniczące  w  spotkaniach  z  członkami  misji  organizacje  pozarządowe  („the  NGOs”)

konsekwentnie  prezentowały  pogląd,  że  projekt  drogowy  jest  częścią  szerszego  planu,  który  zakłada

zakończenie  wewnętrznej  procedury  tranzytowej  obwodnicy  Wrocławia  (por.  załącznik  nr  7.E  do  raportu

z misji).  Stowarzyszenia powoływały się na opracowanie Spółki TRANSPROJEKT-Warszawa (które omawiano

w części niniejszego uzasadnienia dotyczącej natężenia ruchu), w którym wskazano, że domknięcie pierścienia

wewnętrznego  prowadzącego  przez  Wielką  Wyspę  wprowadzi  na  nią  średnio  48 000  pojazdów  dziennie.

Stowarzyszenia („the NGOs”) zaprezentowały również członkom misji swój podgląd, że pierścień wewnętrzny

zostanie domknięty później – o tym, że obecnie planowane przedsięwzięcie jest jedynie częścią szerszego planu

(de  facto domknięcia  Śródmiejskiej  Obwodnicy  Wrocławia)  Stowarzyszenia  przekonywały  także,

jak wspominano  (w  części  dotyczącej  kwalifikacji  przedsięwzięcia),  w  postępowaniu  odwoławczym.

Otrzymawszy wspominaną już informację o przedsięwzięciu nazywanym Aleją Wielkiej Wyspy, autorzy raportu

z misji wskazali na zmianę charakteru drogi do lokalnej; zwrócili jednak uwagę na szansę modyfikacji projektu

drogowego przez ewentualne badanie alternatywnych tras i ponowne rozpatrzenie projektu drogowego. 
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Nie  można  więc  uznać  za  słuszny  twierdzenia  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”,  zawartego

w piśmie z dnia 25 listopada 2013 r., iż „jeszcze jedno jest w tej sprawie oczywiste, że Misja UNESCO, kiedy od

kilku miesięcy trwało już postępowanie środowiskowe dla Alei  WW, w Raporcie z dnia 15 czerwca 2013 r.

oceniła, że jej budowa będzie miała negatywny wpływ na ten Obiekt (Raport ten został już załączony do akt

postępowania)”, i to nie tylko dlatego, że raport z misji sporządzony został w czerwcu 2012 r.  

W tym kontekście nie sposób nie zauważyć, że wśród załączników do raportu z misji znajdują się m.in.

fotografie obrazujące wariant trasy proponowany przez Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” (opisane jako

„Urban  competition-NGO”,  aneks  6;  są  to  zrzuty  ze  strony  www.akcjaparkszczytnicki.pl,  dotyczące

przeprowadzonego  przez  Stowarzyszenie  konkursu  –  szerzej  omawianego  w  części  dotyczącej  wariantów

planowanego  przedsięwzięcia).  Jak  wynika  ze wspominanego  wyżej  raportu  z  misji  z  listopada  2011  r.,

Stowarzyszenie  „Akcja  Park Szczytnicki”  przedstawiło 16 listopada 2011  r.  jej  uczestnikom swój  pomysł  na

przebieg  trasy  (będący  rezultatem  przeprowadzonego  konkursu),  omijającej  w  ogóle  teren  Wielkiej  Wyspy

(str. 14 „Reactive  Monitoring  Mission  to  the  Heritage  Property  of  Centennial  Hall  in  Wroclaw  /Poland/”,

załączniki).  Wariant ten, jak wyjaśniono w części dotyczącej analizy wariantów, chroniąc obiekt Hali Stulecia we

Wrocławiu, przebiega przez obszary Natura 2000. 

Kolegium  musi  również  zwrócić,  że  niniejsze  postępowanie  jest  postępowaniem  w  sprawie

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Choć w jego ramach analizuje się wpływ przedsięwzięcia również

m.in. na zabytki (pomnik historii,  jakim jest Hala Stulecia, wpisana po takiej kwalifikacji na Listę Dziedzictwa

Światowego), zdaniem Kolegium, przy przyjętych w rozpatrywanej sprawie założeniach i z uwagi na uzyskane

wyniki prognoz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przyjęcie za najkorzystniejszy dla środowisko

wariantu przebiegającego przez obszar Natura 2000, aby ochronić - niezagrożoną, jak ustalono w postępowaniu

środowiskowym - budowlę wraz z otoczeniem parkowym wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa,  byłoby

co najmniej nieuprawnione.

Warto też zwrócić uwagę, że załącznikami do raportu z misji – w aneksie 6 – (photographs) są również:

- w części „Road alternatives” – 1. Zdjęcie pod nazwą „Most Wschodni – miejska koncepcja rozcięcia Wielkiej

Wyspy”,  na  której  teren  Wielkiej  Wyspy  przecinają  dwie  grube,  żółte  linie;  2.  „Rozwiązania  alternatywne  -

zewnętrzna  obwodnica  Wielkiej  Wyspy”-  prezentacja  wariantu  Stowarzyszenia,  na  której  wspominane  dwie

linie, opisane na początku słowami „TRANZYT”, omijają Wielką Wyspę (jako źródło w tym zakresie wskazano:

„www.akcjaparkszczytnicki”);

-  w  części  „Road  Project”  znajduje  się  mapa,  na  której  czerwoną  linią  zaznaczono  drogę  określaną  jako

„Obwodnica  śródmiejska planowane lub w trakcie realizacji” – jej częścią jest Aleja Wielkiej Wyspy;

- wizualizacje przeprawy mostowej przez rzekę Odrę - „Most Wschodni”, przedstawiające widok czteropasmowej

drogi  od  ul.  9  Maja,  jak  również  wizualizacje  opisywane  jako  „Carrefour  de  Rue  Mickiewicz  et Alee  de

Paderewski. Do tego miejsca dojedzie ok. 50 tysięcy aut na dobę – w tym, ok. 8 tysięcy TIR-ów”, „Carrefour de

Rue Mickiewicz et Alee de Paderewski. ul. Mickiewicza na odcinku Parkowym przejedzie 10 razy więcej aut niż

na odcinku do mostów Swojczyckich”.

Trzeba spostrzec, że do wniosku dowodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. (złożonego w postępowaniu

prowadzonym  przez  organ  pierwszej  instancji)  -  niewątpliwie  z  uwagi  na  fakt,  że  Prezydent  Wrocławia

konsekwentnie odmawiał (o czym była zresztą mowa w uzasadnieniu decyzji z dnia 31 lipca 2013 r.) analizy

przedstawianych mu dokumentów w języku angielskim -  Stowarzyszenie  „Akcja  Park Szczytnicki”  dołączyło

tłumaczenie na język polski dokumentu, mającego zawierać wspominany wyżej raport z misji, wraz z decyzją
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Komitetu  nr  36.  Z  pisma  Stowarzyszenia  wynika,  że  dokument  ten  pozyskało  z  Ministerstwa  Kultury

i Dziedzictwa  Narodowego.  Organ  pierwszej  instancji  dokumentu tego nie analizował,  uznając,  że  nie  jest  to

tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Istotnie, z dokumentu nie wynika, kto dokonał tłumaczenia.  Jest to

swoista kompilacja fragmentów dwóch wskazywanych wyżej dokumentów: „Decisions adopted by the World

Heritage  Committee  at  its  36th  session,  Saint  Petersburg  2012”  oraz  “Reactive  Monitoring  Mission  to  the

Heritage  Property  of  Centennial  Hall  in  Wroclaw  /Poland”.  Na tłumaczenia  widnieje  podpis  „Wysoczański”

(członek  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”)  i  data  (13 grudnia  2012  r.),  co  w  świetle  twierdzenia

o otrzymaniu  dokumentu  od  Ministerstwa  nie  może  wskazywać  na  autora  tłumaczenia.  W  punkcie  b,

zatytułowanym  „Proponowany  Projekt  Trasy  Mostu  Wschodniego”,  będącym  niewątpliwie  tłumaczeniem

raportu z misji („Reactive Monitoring Mission to the Heritage Property of Centennial Hall in Wroclaw /Poland/”)

zawarto  następujące  stwierdzenia:  „proponowana  Trasa  Mostu  Wschodniego,  inaczej  zwana  Aleją  Wielkiej

Wyspy,  według  planu  miała  przebiegać  na  wschód  od  wpisanego  dobra,  poza  jego  granicami  i  w  pobliżu

fragmentu granicy strefy buforowej. Drogę zaplanowano jako dwujezdniowe przedłużenie obwodnicy miejskiej.

W  trakcie  swojej  misji,  zespół  misji  nie  uzyskał  żadnych  szczegółowych  planów  od  Państwa  -Strony.  Misję

poinformowano, że projekt został czasowo wstrzymany w dniu 30 czerwca 2011 roku z powodu unieważnienia

przez  Sąd  Administracyjny  zgody  urzędu  miasta  na  studium  uwarunkowań  środowiskowych,  w  wyniku

odwołania złożonego przez organizacje pozarządowe” (podkr. Kolegium). 

Siegając po oryginał raportu z misji,  chociażby załączony do akt sprawy przez Stowarzyszenie „Akcja

Park Szczytnicki”,  trzeba zauważyć,  że na str.  12,  w rozdziale  5.1 “The project for  the road Eastern Bridge”

zapisano:  „The project  for  the Eastern Bridge road,  which is  planned to run east of  the inscribed property,

outside its boundaries and adjecent to a stretch of the boundary of the buffer zone, along I.J.Padarewskiego Road,

has been  temporarily  halted by  the Administrative  Court’s  (...)”.  Choć powołane streszczenie  co do  zasady

zawiera  informacje  zawarte  w  oryginale,  nie  można  go  traktować  jako  tłumaczenia  mającego  wartość

dowodową,  ponieważ jest jedynie kompilacją zawartych w oryginale informacji.  Do tego w oryginale trudno

dostrzec,  aby jego autorzy posługiwali  się pojęciem „Trasa Mostu Wschodniego,  inaczej zwana Aleją Wielkiej

Wyspy” (podkr.  Kolegium).  Mowa jest  o „The project for the Eastern Bridge road”,  zaś “Great Island Alley -

formerly known as  Eastern Bridge Road” (podkr.  Kolegium) pojawia się we wspominanym wyżej  kontekście

informacji uzyskanej od władz Wrocławia, datowanej na 30 grudnia 2011 r. (str. 15). Nie trzeba być biegłym

tłumaczem, aby ustalić, że „formerly” nie oznacza po polsku „inaczej”, lecz przedtem (wcześniej, dawniej; jest to

przysłówek pochodzący od przymiotnika former - dawny, poprzedni, były, wcześniejszy). 

Również  powyższe  względy  sprawiły,  że  Kolegium  nie  mogło  uznać,  iż  stanowisko  Prezydenta

Wrocławia  co  do  przedstawianych  przez  Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  w  postępowaniu

pierwszoinstancyjnym  tłumaczeń  dokumentów  obcojęzycznych  było  nieprawidłowe.  Jeszcze  raz  powtórzyć

jednak trzeba, że tak eksponowany przez Stowarzyszenia bezpośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na

obiekt  UNESCO Hala  Stulecia  we Wrocławiu sprowadza  się  do jednego kontaktu  z  granicą  strefy  buforowej

obiektu i to wyłącznie w zakresie „wpięcia” w drogę istniejącej już tam infrastruktury. Niewątpliwie planowana

droga przebiega wzdłuż wschodniej granicy - jednak jak to już podkreślano -  strefy buforowej obiektu, a więc

strefy,  która  ma  chronić  obiekt  wpisany  na  Listę  Dziedzictwa  Światowego.  Ewentualne  sprzeciwienie  się

w postępowaniu środowiskowym takiej lokalizacji trasy - z uwagi na wskazywane sąsiedztwo - nie tylko byłoby

pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych, ale i oznaczałoby tworzenie strefy buforowej dla strefy buforowej

pomnika  historii  i  obiektu  wpisanego  na  Listę  Dziedzictwa  Światowego.  Przy  istniejącym  obecnie  układzie
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komunikacyjnym  Wielkiej  Wyspy,  granica  obiektu  UNESCO  Hala  Stulecia  we  Wrocławiu  przebiega  wzdłuż

ul. Adama Mickiewicza,  wiodącej drogi  w aktualnym układzie komunikacyjnym Wielkiej Wyspy, biegnącej do

mostu Zwierzynieckiego do mostu Swojczyckiego. Planowana Aleja Wielkiej Wyspy przebiegać będzie z kolei

wzdłuż (przy jednym tylko „styku”) strefy buforowej tego obiektu. Odwołujące się nie przedstawiły, a Kolegium

nie znalazło żadnych dowodów podważających stanowisko autorów Raportu, zgodnie z którym natężenie ruchu

po realizacji Alei Wielkiej Wyspy na ul. Adama Mickiewicza w rejonie Parku Szczytnickiego ulegnie zmniejszeniu

(tabela nr 6.2 na str. 124 Raportu, „Prognoza ruchu na wybranych odcinkach dróg w rejonie inwestycji”). 

Trudno więc podważyć ustalenia organu pierwszej instancji, że planowane przedsięwzięcie nie tylko nie

„zaszkodzi”  obiektowi  wpisanemu  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa,  ale  zmniejszy  ruch  komunikacyjny  na

drodze stanowiącej jego granicę, przez zmianę układu komunikacyjnego obszaru. 

W  świetle  powyższych  ustaleń  –  w  szczególności  nienaruszania  przez  planowaną  inwestycję  strefy

buforowej  obiektu  UNESCO  -  Kolegium  nie  znajduje  żadnego  uzasadnienia  dla  poglądu  odwołujących  się,

że organ pierwszej instancji winien się wstrzymać z wydaniem decyzji środowiskowej do momentu uzyskania

stanowiska Komitetu Dziedzictwa  Światowego UNESCO co do planowanej  obecnie  inwestycji.  Żaden przepis

powszechnie obowiązującego w Polsce prawa takiego działania nie przewiduje.

Nie  sposób  nie  zauważyć,  o  czym  wspominają  autorzy  Raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko

planowanego przedsięwzięcia, że wpisując w 2006 r.  Halę Stulecia na Listę Światowego Dziedzictwa Komitet

UNESCO  dysponował  informacją,  iż  w  pobliżu  granicy  ze  strefą  buforową  planowana  jest  budowa  drogi

(do wniosku  o  nominację  dołączono  plan  sytuacyjny,  wraz  z  miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego z 2004 r., którego odcinek wschodni przedstawiał wyraźnie oznaczony obszar zarezerwowany

pod drogę). Trudno zresztą byłoby oczekiwać, że na obszarze prawie 200 ha strefy buforowej obiektu UNESCO,

znajdującego się w centrum kilkusettysięcznego miasta, nie powstanie żadne nowe połączenie komunikacyjne. 

W kwestii negatywnego, zdaniem odwołujących się, wpływu planowanego przedsięwzięcia jako obiekt

wpisany na Listę Dziedzictwa Światowego Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” - jako dowody w omawianym

zakresie -  wskazało na (omawianą już wielokrotnie w odniesieniu do innych poruszanych w niej  aspektów)

opinię dr. inż. arch. Marka Natusiewicza, członka Rady Naukowej Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala Stulecia

z Parkiem  Szczytnickim,  pt.  „Ocena  Raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  zadania

pn. „Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu"  oraz  (również  już  niejednokrotnie  przywoływaną)  opinię

radcy prawnego Michała Behnke, „Ekspertyza prawna w przedmiocie kompletności Raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu z 2012 r. z punktu widzenia wymagań

oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000”, wraz z Suplementem. 

W  tym  miejscu  Kolegium  uznało  za  stosowne  spostrzec,  że  na  stronie  internetowej  Narodowego

Instytutu  Dziedzictwa  (www.nid.pl)  znajduje  się  lista  92  rzeczoznawców,  w  tym  w  zakresie  urbanistyki,

krajobrazu  kulturowego,  architektury  i  budownictwa.  Nie  wymieniono  tam  ekspertów  Stowarzyszeń.

Jak wspominano  Rada  Naukowa  Obiektu  UNESCO  we  Wrocławiu,  Hala  Stulecia  z  Parkiem Szczytnickim  jest

podmiotem utworzonym przez Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”. Z kolei Narodowy Instytut Dziedzictwa

został  powołany  1  stycznia  2011  r.  zarządzeniem  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  i  zastąpił

dotychczasowy Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Jest to instytucja kultury stanowiąca zaplecze

eksperckie  dla  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Instytut  współpracuje  z  wieloma

międzynarodowymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz  zachowania  narodowego  dziedzictwa,  w  tym

m.in. z UNESCO,  English  Heritage,  European  Heritage  Heads  Forum.  Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  wydaje
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m.in. opinie  dotyczące  działań  podejmowanych  przy  zabytkach,  monitoruje  i  analizuje  zagrożenia  dla

dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Zgodnie z zapowiedzią zawartą na wstępie, Kolegium odniesie się jednak do zawartych w powołanych

opiniach zarzutów. 

Jeśli chodzi o  opinię dr. inż. arch. Marka Natusiewicza, trzeba zauważyć, że również jej treść sugeruje,

iż w omawianym wcześniej raporcie z misji wypowiadano się przede wszystkim w kwestii planowanej obecnie

inwestycji, a nie poprzednio planowanej budowy tzw. Mostu Wschodniego. Stwierdzono w niej, że „Jednocześnie

fragment  planowanej inwestycji  znajduje się w: granicach strefy buforowej  Obiektu światowego dziedzictwa

UNESCO” (str. 1, podkr. Kolegium) oraz że „Według Raportu z połączonej misji ekspertów UNESCO/ICOMOS we

Wrocławiu  w  listopadzie  2011  r.,  dojdzie  do  trwałego  rozdzielenia  wrocławskiego  obiektu  UNESCO

od zabytkowych osiedli Sępolna i Biskupina (…)”. Opinia zawiera także  stwierdzenie, że „Wariant inwestycyjny”

wkracza w trzech miejscach w strefę buforową, bez jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień w tym względzie.

Najprawdopodobniej,  poza  wspominanym  skrzyżowaniem  Alei  Wielkiej  Wyspy  z  ul.  Adama  Mickiewicza

(o czym była mowa), chodzi o również wspominane skrzyżowanie Alei z ul. Edwarda Dembowskiego, o czym już

była mowa.

Zarzuty  zawarte  w opinii  radcy  prawnego Michała  Behnke,  podobnie  jak  podnoszone  w odwołaniu,

dotyczą zapowiedzi włączenia Wytycznych Operacyjnych do oceny oddziaływania na środowisko na kolejnym

etapie przygotowywania realizacji przedsięwzięcia (w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na

realizację  inwestycji  drogowej),  z  jednoczesnym  stwierdzeniem  braku  potrzeby  przeprowadzenia  ponownej

oceny oddziaływania na środowisko w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. Zdaniem radcy prawnego Michała Behnke

i odwołujących  się  Stowarzyszeń,  zastosowanie  Wytycznych  na  tak  zaawansowanym  etapie  procesu

inwestycyjnego  uniemożliwia  wariantowanie  lokalizacyjne,  jak  również  stoi  w  sprzeczności  z  brzmieniem

§ 172 Wytycznych oraz decyzją Komitetu Dziedzictwa Światowego nr 36. Oba powołane dokumenty wzywają

bowiem do konsultacji  na etapie,  kiedy nie są jeszcze podjęte „nieodwołalne decyzje”.  Tymczasem na etapie

„ZRID”  nie  ma  proceduralnej  możliwości  stawiania  wymagań  spoza  ściśle  określonego  katalogu  decyzji

administracyjnych, czy też powszechnie obowiązujących przepisów prawa. „Zatem to właśnie procedura decyzji

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  ostatnią,  w której  powinno uwzględnić  się  oczekiwania  UNESCO.

W konsekwencji to na tym etapie konieczne jest zastosowanie metodyk badawczych zalecanych przez UNESCO”.

W  tym  kontekście  trzeba  podkreślić,  że  decyzja  w  przedmiocie  określenia  środowiskowych

uwarunkowań  nie stanowi aktu,  który dawałby podstawę do rozpoczęcia  robót i  realizacji  inwestycji,  a  tym

samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnych praw w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub

nieodwracalnych skutków (postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2010 r., II OZ 35/10, LEX nr 694286). 

Jak  już  wspominano  w  innych  częściach  niniejszego  uzasadnienia,  radca  prawny  Michała  Behnke

w kwietniu 2013 r. sporządził „Suplement” do „Ekspertyzy” (stanowiący wraz z nią załącznik nr 14 do odwołania

Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”), z uwzględnieniem wersji zaktualizowanej Raportu z listopada 2012 r.

Zauważył,  że  w  związku  z  wezwaniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  inwestor  zmniejszył

„zakres  prac  drogowych  w  rejonie  skrzyżowania  ul.  Mickiewicza  i  ul.  Padarewskiego,  co  spowoduje,

że planowana inwestycja  nie wkroczy w strefę buforową obiektu wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO-

Hala Stulecia” (część 3, str. 2; podkr. Kolegium). W przeciwieństwie do dr. inż. arch. Marka Natusiewicza i treści

odwołania,  ten  ekspert  Stowarzyszeń    zauważył  zmianę  Raportu  w  tym  zakresie.  Wskazał  jednocześnie,

że „Mimo  stwierdzenia  w  zaktualizowanej  wersji  Raportu,  że  planowana  inwestycja  nie  wkracza  w  strefę
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buforową  obiektu  UNESCO,  nie  można  wyeliminować  zagrożeń  związanych  z  procedurami  dotyczącymi

obiektów  wpisanych  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO”,  ponieważ  „Zagadnienie  to  nie  zostało

omówione w zaktualizowanej wersji Raportu, w związku z czym wątpliwość i związana z nią luka przedstawione

w Ekspertyzie pozostają aktualne” (str. 5 Suplementu). 

Skoro jednak nawet jeden z ekspertów Stowarzyszeń potwierdza zaprezentowane wyżej i (uzasadnione

już) stanowisko Kolegium w kwestii  niewkraczania planowanego przedsięwzięcia w strefę buforową obiektu

UNESCO,  powtórzyć  można  tylko,  że  §  172  Wytycznych  Operacyjnych  dotyczy  zamiarów  prowadzenia

ważniejszych prac konserwatorskich lub podjęcia budowy nowych obiektów na obszarze objętym ochroną

na mocy Konwencji. Choć Komitet Dziedzictwa Światowego UNESCO przyjmuje, że obszar ten to również strefa

buforowa,  brak  jakichkolwiek  podstaw  prawnych  i  faktycznych  do  uznania,  że  konsultacje  z  Komitetem  są

obowiązkiem  w  postępowaniu  środowiskowym  dotyczącym  przedsięwzięcia,  które  nie  polega  na  budowie

„nowych  obiektów  na  obszarze  objętym  ochroną  na  mocy  Konwencji”,  lecz  dotyczy  przedsięwzięcia

realizowanego poza strefą buforową obiektu UNESCO. Hipotetycznie, gdyby nawet przedsięwzięcie polegało na

budowie  „nowych  obiektów  na  obszarze  objętym  ochroną  konwencji”,  żaden  z  przepisów  powszechnie

obowiązującego prawa, mających zastosowanie w postępowaniu środowiskowym, co zresztą przyznają same

odwołujące się Stowarzyszenia, nie uzależnia wydania decyzji środowiskowej od uzyskania aprobaty Komitetu

Dziedzictwa Światowego UNESCO. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa

kulturalnego  i  naturalnego,  każde  Państwo  będące  Stroną  Konwencji  zobowiązuje  się  nie  podejmować

świadomie żadnych działań mogących wyrządzić bezpośrednio lub pośrednio szkodę dziedzictwu kulturalnemu

i naturalnemu, znajdującemu się na terytorium innych Państw będących Stronami Konwencji. W rozpatrywanej

sprawie taka sytuacja, co obszernie wyżej uzasadniono, nie zaistnieje.

W piśmie z  dnia  25 listopada 2013 r.,  krytykując  dotychczasową  działalność Narodowego Instytutu

Dziedzictwa, Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” stwierdziło, że m.in. z powodu nieprzekazywania UNESCO

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa informacji o planowanych inwestycjach, Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego  w  sierpniu  2013  r.  odwołał  „z  urzędu  panią  P.  Florianowicz”  i  powołał  na  to  miejsce

prof. Małgorzatę Rozbicką. Wspominane wyżej pismo z dnia 5 czerwca 2013 r.,  na które powołuje się Gmina

Wrocław (w piśmie z dnia 14 października 2013 r.) , „było wystawione pod rządami odwołanej już ze stanowiska

Pani P. Florianowicz”.  Wcześniej, w piśmie z dnia 8 listopada 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki”

wskazywało,  że  w  „bezpośredniej  rozmowie  dr  Marka  Krukowskiego  z  nowo  wybraną  Dyrektor  NID  Panią

Prof. Małgorzatą Rozbicką pojawiła się informacja, że ostatnio UNESCO przesłała pismo do Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zagrożeń dla wybranych Obiektów UNESCO w Polsce, m.in. Hali Stulecia

we Wrocławiu w kontekście planowanej  budowy Alei Wielkiej Wyspy (Mostu Wschodniego we Wrocławiu)”

i że pismo to „Z pewnością może mieć (…) rozstrzygające znaczenie dla poruszanych tu kwestii, jak i dla samego

Obiektu UNESCO we Wrocławiu”.

Abstrahując od faktu, że - jak wyżej wyjaśniano i jak to nawet zauważył jeden z ekspertów Stowarzyszeń

-  planowane  przedsięwzięcie  nie  wkracza  w  strefę  buforową  obiektu  wpisanego  na  Listę  Dziedzictwa

Światowego UNESCO Hala Stulecia we Wrocławiu (nie polega więc na budowie „nowych obiektów na obszarze

objętym ochroną na mocy Konwencji”),  można zauważyć,  że z dostępnego na stronie Narodowego Instytutu

Dziedzictwa sprawozdania z działalności NID w 2013 r. nie wynika, aby Instytut miał jakiekolwiek zastrzeżenia

do planowanej inwestycji. Zarówno w 2011 r., jak i w 2013 r. Instytut prowadził zaś bieżący monitoring miejsc
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wpisanych  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  i  przeprowadzał  lustrację  terenową  m.in.  Hali  Stulecia

(por. sprawozdanie za 2011 r.). 

W piśmie z dnia 25 listopada 2013 r. Stowarzyszenie wskazało również, że nie można „w ogóle mówić

o jakiejkolwiek  rzetelnej  ocenie  wpływu”  planowanej  inwestycji  na  obiekt  UNESCO,  „skoro  NID  nie  zna  tak

elementarnych podstaw, jak przebieg granic Obiektu UNESCO We Wrocławiu i jego strefy Buforowej, wtórując

Inwestorowi,  że  planowane  przedsięwzięcie  nie  wkracza  w  jego  granice.  Skarżący  na  dowód,  że  jest  to

nieprawdą, załącza do niniejszego pisma wniosek o wpis Hali Stulecia przyjęty na 30 Sesji UNESCO, wraz z mapą

i granicami Obiektu”. Załącznikiem nr 6 do wspominanego pisma jest fotokopia omawianej już mapy z granicami

obiektu UNESCO i jego strefy buforowej - identyczna mapa znajduje się bowiem w załączniku nr 11 do Raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (tom II,  „Unesco Hala Stulecia - wpis na listę oraz materiały

uszczegóławiające”). Na załączonej do pisma z dnia 25 listopada 2013 r. fotokopii odręcznie jednak zaznaczono

i opisano  trzy  punkty:  skrzyżowanie  ul.  Adama  Mickiewicza  z  al.  Ignacego  Padarewskiego,  z  opisem:

„ul. Mickiewicza  wchodzi  w  strefę  buforową  Obiektu  UNESCO”;  skrzyżowanie  al.  Ignacego  Padarewskiego

z al. Ludomira  Różyckiego,  z  opisem:  „Prawa  krawędź  jezdni  dojazdu  do  Stadionu  Olimpijskiego  przechodzi

w krawędzi  jezdni  Alei  Padarewskiego.  Cała  jezdnia  Al.  Padarewskiego  jest  w  strefie  buforowej  obiektu

UNESCO”; ul. Ludomira Różyckiego, z opisem: „Widoczny chodnik ul. Różyckiego leżący poza strefą buforową

Obiekty Unesco. Jezdnia ul. Różyckiego leży w strefie Buforowej UNESCO”. 

Powyższa  argumentacja  jest  niewątpliwie  konsekwencją,  omawianego  na  wstępie  niniejszego

uzasadnienia (w części dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia) i bardzo ugruntowanego (przyjętego na etapie

planowania  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu”  i  kontynuowanego

obecnie)  założenia  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  że  planowane  przedsięwzięcie  nie  polega  na  budowie

dwupasmowej  drogi  o  charakterze  międzydzielnicowym,  lecz  stanowi  element  Obwodnicy  Śródmiejskiej

Wrocławia,  która  będzie  następnie  „przedłużona”,  przez  al.  Ignacego  Padarewskiego  (po  tzw.  „rezerwie

perspektywistycznej”)  do  kolejnej  przeprawy  mostowej.   Jak  niejednokrotnie  wspominano,  Kolegium

w niniejszym postępowaniu nie znalazło żadnych podstaw faktycznych i prawnych, które pozwalałyby uznać to

założenie  za  słuszne.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  obejmuje  ani  skrzyżowania  al.  Ignacego

Padarewskiego z al. Ludomira  Różyckiego, ani samej al. Ludomira Różyckiego . Niekwestionowanym jest

fakt,  że  ul.  Adama  Mickiewicza  wchodzi  w strefę  buforową  obiektu  UNESCO -  na pewnym odcinku stanowi

przecież granicę samego obiektu.  Planowane przedsięwzięcie kończy się jednak skrzyżowaniem z ul.  Adama

Mickiewicza. Jak wspominano, na granicy strefy buforowej (na działkach drogowych) prowadzone będą jedynie

prace  polegające  na  wpięciu  planowanej  drogi  w  istniejącą  infrastrukturę  (linie  tramwajowe,  rurociągi

wodociągowe magistralne). W prowadzonym postępowaniu środowiskowym analizowano natężenie ruchu na

ww.  ulicach  w związku  z  realizacją  planowanego przedsięwzięcia,  ale  m.in.  z  uwagi  na  fakt,  że  w Raporcie

prezentowano  –  w  różnych  aspektach  -  oddziaływania  skumulowane  planowanego  przedsięwzięcia.

Nie spowodowało to, że przedsięwzięcie „wkroczyło” w granice strefy buforowej obiektu UNESCO.      

Kończąc tę część uzasadnienia Kolegium zwraca uwagę na jeszcze jedną,  choć podstawową kwestię.

Koncentrując dużą część swojej argumentacji  na niezrealizowaniu zaleceń Komitetu Dziedzictwa Światowego

UNESCO i decyzji Komitetu ego nr 36, odwołujące się Stowarzyszenia nie wyjaśniły, w jaki sposób argumenty te

mogłyby mieć wpływ na prowadzone postępowanie środowiskowe i jego wynik, nawet zakładając hipotetyczną

sytuację,  że  planowane  przedsięwzięcie  obejmowałoby  swoim  zakresem  również  strefę  buforową  obiektu

UNESCO. Stowarzyszenia zgodziły się przecież z organem pierwszej instancji, że zarówno Wytyczne Operacyjne
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do realizacji Konwencji, jak i decyzje UNESCO mają wyłącznie postać zaleceń i nie wynikają z nich zobowiązania

dla organu prowadzącego postępowanie (do kwestii oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki Kolegium jeszcze

powróci). 

     

7. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze

Załącznikiem nr 1 do sporządzonego w rozpatrywanej sprawie Raportu o oddziaływaniu planowanego

przedsięwzięcia  na  środowisko  jest  „Ocena  oddziaływania  inwestycji  na  obszary  i  obiekty  objęte  ochroną

przyrody w tym obszary Natura 2000” (tom I), licząca 125 stron. Obszerność tej części Raportu spowodowała,

że Kolegium zdecydowało się nie przytaczać szczegółowo wszystkich dokonanych w niej ustaleń. Trzeba jednak

omówić poniższe kwestie:

Od str. 65 załącznika nr 1 przeprowadzono tzw. screening - przegląd obszarów Natura 2000. Ustalono, że

spośród obszarów Natura 2000 tylko dwa narażone mogą być na pośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia.

Są to: 

- obszary Specjalnej Ochrony Ptaków – „Grądy Odrzańskie” PLB020002, leżące w odległości około 3-4 km od

terenu,  na  którym  planowane  jest  przedsięwzięcie  (przedsięwzięcie  ma  charakter  liniowy,  nie  można  więc

wskazać jednej, dokładnej odległości);

-  obszary o znaczeniu dla Wspólnoty Grądy w Dolinie Odry PLH020017 – w odległości około 1-2 km. 

 Jeśli chodzi o obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, na str. 67 załącznika

wymieniono  stwierdzone  na  analizowanym  terenie  gatunki  ptaków,  wskazane  w  Załączniku  I  Dyrektywy

„ptasiej” (podano nazwę gatunku i stan populacji: ilość par, % krajowej populacji, wartość obszaru dla ochrony

gatunku). Na str. 76 przeanalizowano z kolei oddziaływanie inwestycji na ptaki będące przedmiotem ochrony

w obszarze Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, wskazując, że dla większości ptaków potencjalne oddziaływanie

planowanego przedsięwzięcia można określić jako znikome; należą do nich (spośród stwierdzonych w obszarze

Natura 2000): lelek kozodój, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni , dzięcioł czarny, ortolan,

muchołówka białoszyja, muchołówka mała, bączek, gąsiorek, lerka, trzmielojad, dzięcioł zielonosiwy, zielonka,

jarzębatka.  Potencjalny wpływ określono dla następujących gatunków: bocian biały, bielik, kania czarna oraz

kania ruda. Potencjalne oddziaływanie na populacje bociana białego można jedynie przewidywać, biorąc pod

uwagę,  że polowanie na drobne gryzonie  i  płazy na łąkach położonych w pobliżu szlaków komunikacyjnych

może wywoływać stopniową kumulację zanieczyszczeń komunikacyjnych w organizmach ptaków, do których

będą one dostawać się wraz z pożywieniem (potencjalnie niebezpieczne mechanizmy takiego oddziaływania nie

są jednak obecnie  poznane).  Dla  ptaków drapieżnych z  kolei  istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zmiany

behawioru - wskutek pojawienia się w pobliżu ich terytorium szos lub dróg. Ponieważ inwestycja planowana jest

właściwie  w  obrębie  centrum  miasta,  wpływy  samego  przedsięwzięcia  nie  dadzą  się  praktycznie  wyróżnić

spośród szerokiego tła oddziaływania całej aglomeracji.

Na str. 83 załącznika nr 1 przedstawiono „Macierz rozpoznania i oceny względem Obszaru Specjalnej

Ochrony Ptaków Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002”. Po zidentyfikowaniu potencjalnych oddziaływań

na oddalony około 3-4 km obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, ocenie znaczenia wszystkich oddziaływań na

ten  obszar  (potencjalny  wpływ  na  gatunki  dotyczy  w  omawianym  przypadku  jedynie  gatunków  ptaków

migrujących  doliną  Odry  -  kanie,  dzięcioły,   oraz  ptaków  drapieżnych,  które  mogą  korzystać  z  ofiar  kolizji

zwierząt z pojazdami), dokonano szczegółowej analizy oddziaływań, przedstawiając kryteria oceny (str. 84-85).

Analiza wpływu przedsięwzięcia na ten obszar Natura 2000 ze względu na gleby, powietrze, wody, zwierzęta
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i rośliny, trasy migracyjne nie wykazała znaczącego wypływu na przedmioty ochrony. Dokonawszy powyższych

analiz, w załączniku nr 1 stwierdzono, że przedsięwzięcie nie ma znaczącego negatywnego oddziaływania na

obszar  Natura  2000  „Grądy  Odrzańskie”.  Ponieważ  jednak  prowadzone  prace  mogą  stanowić  zagrożenie

mniejszej  skali  dla  korytarza  ekologicznego,  dlatego  w  załączniku  nr  1  zaproponowano  zalecenia,  które

zminimalizują potencjalne zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”.

Odnośnie do bliżej położonego obszaru Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry”, rozciągającego się wzdłuż

70  kilometrowego  odcinka  rzeki  i  doliny  Odry,  wskazano  występujące  siedliska  przyrodnicze,  wymienione

w Załączniku I Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny

i flory,  gatunki  fauny,  wymienione  w  załączniku  II  Dyrektywy  Rady  92/43/EWG  (str.  69-70),

a także najpoważniejsze  zagrożenia  dla  tego terenu (naturalna sukcesja w wyniku zaprzestania  użytkowania

fitocenoz łąkowych i pastwiskowych, zaorywanie łąk, zręby zupełne i osuszanie podmokłych fragmentów lasów,

eksploatacja piasku i żwiru, zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi, dzikie wysypiska

śmieci,  niekontrolowana  turystyka  i  wędkarstwo,  inwestycje  związane  ze  zmianą  koryta  Oławy,  zamiana

gruntów  rolnych  na  działki  budowlane,  str.  70).  Analizując  oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na

obszar Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry” w zakresie występowania i zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych

z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC wyjaśniono, że ponieważ analizowane przedsięwzięcie leży w dole rzeki,

poniżej obszaru Natura 2000, praktycznie nie występuje możliwość zaburzenia stanu siedlisk przyrodniczych

wskutek zanieczyszczeń atmosferycznych związanych z czasem budowy lub spływem wód zanieczyszczonych

z jezdni  oraz  skażeniami  atmosfery  związanymi  z  ruchem  samochodowym  (str.  76).  Analizując  z  kolei

występowanie  i  zagrożenia  na  gatunki  zwierząt  z  Załącznika  II  Dyrektywy  92/43/EEC  wyjaśniono,

że potencjalny  wpływ  na  gatunki  dotyczy  jedynie  gatunków  związanych  z  doliną  Odry  (ssaków  oraz  ryb)

i nietoperzy, które korzystają z żerowisk leżących poza obszarem Natura 2000. W tym aspekcie wymieniono: 

-   bobra  europejskiego -  występowanie  w  granicach  obszaru  Natura  2000:  SDF  obszaru  podaje  10-20

osobników, jednak - zdaniem dokonującego analizy - jest to ocena zaniżona. Obecnie znamy co najmniej

5 stałych miejsc bytowania gatunku, najbliższe na terenach wodonośnych koło Świątnik. Zagrożenie ze

strony planowanego przedsięwzięcia to możliwość wpływu na integralność sieci Natura 2000, poprzez

ewentualne  upośledzenie  roli  korytarza  ekologicznego  doliny  Odry  (budowla  liniowa  powodująca

fragmentację) i  wpływ wód odprowadzanych z drogi  na naturalne akweny i  siedliska hydrogeniczne

(zasolenie, ewentualność skażenia); 

- wydrę - występowanie w granicach obszaru Natura 2000: gatunek występuje na terenie całego obszaru Natura

2000  „Grądy  w  Dolinie  Odry”.  Na  całym  obszarze  liczebność  szacuje  się  na  co  najmniej  20-30  osobników,

prawdopodobnie jednak ich liczba jest co najmniej dwukrotnie większa. Najbliższe występowanie - na terenach

wodonośnych koło Świątnik. Zagrożenie ze strony przedsięwzięcia - jak wyżej; 

-  mopka -  gatunek  wysokiego  ryzyka,  narażony  na  wyginięcie  (VU).  Według  Dyrektywy  Siedliskowej  jest

gatunkiem priorytetowym (Aneks II) przy wyznaczaniu obszarów ochrony w sieci Natura 2000. Występowanie

w granicach obszaru Natura 2000: SDF podaje liczbę 10-100 osobników, jest to jednak - zdaniem autora analizy -

ocena  znacznie  zaniżona.  Zagrożenie  ze  strony  przedsięwzięcia  to  możliwość  wpływu  na  integralność  sieci

Natura  2000,  poprzez  ewentualne  upośledzenie  roli  korytarza  ekologicznego  doliny  Odry  (budowla  liniowa

powodująca fragmentację), zaburzenie żerowisk ptaków i nietoperzy, dla których ochrony powołano obszary

Natura  wymienione  w screeningu  (płoszenie  podczas  budowy,  hałas  komunikacyjny),  wzrost  śmiertelności

nietoperzy w zderzeniach z samochodami na projektowanym moście;
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-  nocka dużego - gatunek objęty ochroną gatunkową w Polsce, w klasyfikacji  IUCN gatunek niższego ryzyka

(LR nt). Według Dyrektywy Siedliskowej jest gatunkiem priorytetowym (Aneks II) przy wyznaczaniu obszarów

ochrony  w sieci  Natura  2000.  Występowanie  w  granicach  obszaru  Natura  2000:  SDF  podaje  liczbę  10-100

osobników,  jest  to  jednak  -  zdaniem  autora  analizy  -  ocena  znacznie  zaniżona.  Zagrożenie  ze  strony

przedsięwzięcia - jak wyżej;

- nocka łydkowłosego - w klasyfikacji IUCN gatunek zagrożony wymarciem (EN).  Występowanie w granicach

obszaru Natura 2000: SDF podaje liczbę 10-100 osobników. Dolina Odry jest jednym z ważniejszych żerowisk

tego gatunku. Zagrożenie ze strony przedsięwzięcia - jak wyżej;

-  ryby - na  terenie  obszaru  Natura  2000  „Grądy  w  dolinie  Odry”  znane  są  wystąpienia  6  gatunków  ryb

z załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC. Są to: kiełb białopłetwy, boleń, różanka, piskorz, koza złotawa oraz koza.

Mimo różnic ekologicznych potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na wszystkie ww. gatunki jest podobne

i sprowadza  się  do  możliwości  zanieczyszczenia  wód  związanego  ze  spłukiwaniem  z  jezdni  mostu

zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, olei, smarów oraz pyłu.

Nie  ulega  wątpliwości,  że  największy  potencjalny  wpływ  planowane  przedsięwzięcie  może  mieć  na

nietoperze, które występują na terenie Natura 2000 „Grądy w dolinie Odry” i korzystają z żerowisk w dolinie

Odry.  Dlatego  kwestii  tej  poświęcono  w  załączniku  nr  1  szczególnie  dużo  miejsca.  Również  Kolegium  –

z     powyższego  względu  –  zdecydowało  się  omówić  szczegółowo,  w  jaki  sposób  w  załączniku  nr  1  została

przeprowadzona analiza oddziaływania na planowanego przedsięwzięcia na nietoperze. 

W  załączniku  nr  1  do  Raportu  znajduje  się  osobny  rozdział  poświęcony  monitoringowi  nietoperzy

w rejonie  mostu przez  Odrę  (str.  22),  opracowany na podstawie Raportu:  „Monitoring  nietoperzy  w sezonie

2009 pod względem ewentualnej możliwości kolizji z projektowaną inwestycją pn. Budowa Mostu Wschodniego

we  Wrocławiu  wraz  z  wykonaniem  badań  porównawczych  na  wybranym  obiekcie  mostowym  w  granicach

miasta  Wrocławia”,  przygotowanego  pod koniec 2009 r.  dla  Gminy Wrocław.  Nie  ma -  zdaniem Kolegium -

żadnych wątpliwości, że mimo iż ww. źródło danych opracowane zostało dla innego przedsięwzięcia, jest jak

najbardziej przydatne również w rozpatrywanej sprawie, skoro most budowany w ramach Alei Wielkiej Wyspy

ma  przebiegać  w  tym  samym  miejscu.  Monitoring  nietoperzy  został  przeprowadzony  na  miejscu  oraz

w otoczeniu  projektowanej  inwestycji,  przy  czym  badania  były  prowadzone  równolegle  na  obiekcie

porównawczym   -  Moście  Milenijnym  we  Wrocławiu;  obiekt  ten  został  wybrany  ze  względu  na  położenie

w środowisku  zbliżonym  do  otoczenia  projektowanego  mostu.  Celem  badań  było  określenie  zachowania

nietoperzy w okolicy istniejącego obiektu. Monitoring nietoperzy składał się z kilku, wzajemnie uzupełniających

się metod badań: 

- rejestracja aktywności nietoperzy - nagrania aktywności wokalnej nietoperzy przeprowadzane były za pomocą

detektorów  ultrasonicznych.  Badania  miały  na  celu  określenie  wykorzystania  przez  nietoperze  terenu

przeznaczonego pod budowę mostu przez Odrę w ciągu Alei Wielkiej Wyspy oraz jego najbliższego otoczenia.

Obserwacje  wykonywano  równolegle  (według  tego  samego  schematu)  w  pobliżu  Mostu  Milenijnego,

co umożliwiło  porównanie  obu  terenów.  Punkty  nagrań  zlokalizowano  w  czterech  środowiskach  w  okolicy

planowanego  mostu  przez  Odrę  w  ciągu  Alei  Wielkiej  Wyspy  (oraz  w  czterech  odpowiadających  mu

środowiskach w okolicy Mostu Milenijnego). Punkty znajdowały się w miejscach potencjalnie atrakcyjnych dla

nietoperzy, w odległości około 500 m od siebie (ich lokalizację przedstawiono na zdjęciu satelitarnym na str. 24

załącznika). Nagrania prowadzone były również na pieszych transektach - w czasie przejść pomiędzy punktami.

Najdalej oddalony od projektowanego mostu (1 km) punkt zlokalizowano na Kładce Zwierzynieckiej (ze względu
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na oświetlenie Kładka może bowiem przywabiać owady). Łącznie w ciągu całego okresu monitoringu (9 nocy

w trzech porach) skontrolowano 180 km tras (85 km w pobliżu projektowanego mostu, 95 km w pobliżu Mostu

Milenijnego; przebieg transektu w okolicy projektowanej inwestycji przedstawiono na str. 29 załącznika nr 1); 

- l  okalizacja potencjalnych kryjówek kolonii nietoperzy - celem badań było zebranie informacji o rozmieszczeniu

i liczebności kryjówek nietoperzy. Schronienia nietoperzy wyszukiwane były na terenie oraz w pobliżu miejsca

inwestycji (równolegle na terenie porównawczym). Kryjówki nietoperzy wyszukiwano na podstawie aktywności

wokalnej nietoperzy w trakcie nocnych transektów. Obserwacjami objęto teren planowanej inwestycji oraz jej

otoczenie.  Lokalizację znalezionych kryjówek zaznaczano za pomocą odbiorników GPS (ten sam układ badań

zastosowano dla obiektu porównawczego).  Całkowita długość skontrolowanych tras wyniosła ponad 350 km

(str. 28); 

-  obserwacja  aktywności  nietoperzy  przy  moście –  celem  obserwacji  było  określenie  jak  zachowują  się

nietoperze przy istniejącym moście (Most Milenijny). Informacje zgromadzone podczas tych obserwacji ułatwiły

wyznaczenie potencjalnych zagrożeń dla nietoperzy, jakie mogą się pojawić w związku z realizacją Alei Wielkiej

Wyspy.  Badania zostały wykonane poprzez:  rejestrację  aktywności  nietoperzy  w dwóch punktach (pod i  na

moście), rejestrację aktywności nietoperzy na transektach wzdłuż mostu oraz obserwacje wizualne zachowań

nietoperzy. Obserwacje przy Moście Milenijnym miały na celu określenie: czy aktywność nietoperzy jest większa

nad  mostem  czy  pod  nim,  przy  których  odcinkach  mostu  aktywność  nietoperzy  jest  największa,  na  jakiej

wysokości  przelatują  nietoperze  nad  i  pod  mostem  (str.  26).  W  tym  zakresie   przedstawiono  porównanie

aktywności  nietoperzy  nad  zatoką  (str.  32)  w  okolicach  planowanego  mostu,  przy  nurcie  rzeki  w  miejscu

planowanej  inwestycji  (str.  33),  w  międzywalu  w  okolicach  planowanego  mostu  (str.  34)  i  na  Kładce

Zwierzynieckiej  (str.  36),  z  aktywnością  nietoperzy  przy  podobnym  środowisku  w  okolicach  obiektu

porównawczego  przy  Moście  Milenijnym,  zaznaczając  jednak,  że  bezpośrednie  przełożenie  wyników  tych

ostatnich na projektowany most nie jest możliwe (inna konstrukcja mostów, inna liczebność nietoperzy, inny

udział  gatunków,  str.  38).   Liczba  zaobserwowanych  przelotów  nietoperzy  była  większa  pod  mostem

(146     przelotów) niż nad nim (12 przelotów). Większość nietoperzy pojawiająca się pod mostem przelatywała na

najniższej  wysokości  (do  3,5  metra  od  lustra  wody).  Nad  mostem  nietoperze  przelatywały  najczęściej  na

wysokości powyżej 14 metrów;

-  a  naliza  bioakustyczna  nagrań –  aktywność  wokalna  nietoperzy  była  rejestrowana  za  pomocą

szerokopasmowych  detektorów  ultrasonicznych.  Na  podstawie  porównania  parametrów

zarejestrowanych  sygnałów  z  wartościami  kluczowymi  klasyfikowano  poszczególne  przeloty  do

gatunków  lub  grup  gatunków  akustycznie  zbliżonych.  Określona  w  wyniku  analizy  liczba  przelotów

nietoperzy nie jest równia liczbie osobników. Ze względu na specyfikę nocnych badań nie było możliwe

określenie  dokładnej  liczby  osobników.  Pojedynczy  nietoperz  może  bowiem  przemieszczać  się  na

większym obszarze i w związku z tym mógł zostać kilkukrotnie zarejestrowany. Wyniki podane zostały w

postaci  wartości  rzeczywistych  (liczba  przelotów)  oraz  w postaci  indeksów  aktywności  (liczba

zarejestrowanych przelotów nietoperzy w przeliczeniu na 1 godzinę nasłuchu lub 1 km transektu, str. 29).

Osobny rozdział załącznika nr 1 poświęcono monitoringowi nietoperzy w Parku Szczytnickim (str. 43),

gdzie ich kryjówek znajdowało się najwięcej (oczywiście jeśli chodzi o okolice przebiegu całej planowanej trasy)

i na pozostałym obszarze,  graniczącym z planowanym przedsięwzięciem. Tę część opracowano na podstawie

„Raportu z badań nietoperzy w okresie ich aktywności (od wiosny do jesieni) wzdłuż projektowanej inwestycji

pn. Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu na odcinku od ul. Pugeta do ul. Mickiewicza”, przygotowanego pod koniec
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2011 r. dla Gminy Wrocław (badania terenowe wykonane zostały między 15 kwietnia 2011 r. a 15 listopada

2011  r.).  Równocześnie  z  rejestracją  głosów  nietoperzy  przeprowadzano  wyszukiwanie  kolonii  nietoperzy.

Aby określić  dynamikę  aktywności  nietoperzy  w  całym  sezonie,  jak  również  w celu  uzyskania  wyników

porównywalnych  z  innymi  pracami  badawczymi,  wyróżniono  i przeprowadzono  rejestrację  we  wszystkich

wyznaczonych okresach fenologicznych. Na podstawie danych o planowanej inwestycji oraz w oparciu o analizę

ortofotomap  terenu  i  wyniki  rozpoznania  terenowego,  zaplanowano  przebieg  transektu  i  rozmieszczenie

punktów nagrań. Badaniami objęto obszar w promieniu minimum 500 m od przebiegu projektowanej drogi.

Przy projektowaniu  przebiegu  transektu  uwzględniono  zróżnicowanie  występujących  w  terenie  siedlisk

potencjalnie  atrakcyjnych  dla  nietoperzy,  w  tym  rzeki  Odry,  zbiorników  wodnych,  parków,  zabudowań,

przydrożnych alei drzew. Transekt miał długość 12,2 km. Przebiegał pomiędzy Aleją Ludomira Różyckiego na

północy a korytem Odry na południu. Transekt poprowadzono przez Park Szczytnicki,  w pobliżu zabudowań

osiedli  Sępolno  i  Biskupin,  groblą  Szczytnicko–Bartoszowicką,  wzdłuż  rzeki  i wzdłuż  dróg,  z  których  część

znajduje się bezpośrednio przy projektowanej inwestycji (ul. 9 Maja, ul. Aleksandra Kosiby). W celu porównania

aktywności na poszczególnych częściach transektu, wyróżniono 23 odcinki funkcjonalne. Na terenie planowanej

inwestycji, wzdłuż trasy projektowanej drogi, umiejscowiono 6 punktów nagrań; punkty rozlokowano co około

300-400 m pomiędzy ul. Adama Mickiewicza a Odrą (wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na str. 44-

47; szczegóły rejestracji - na str. 48-49). Na str. 95 załącznika nr 1  wskazano występujące na terenie Parku

Szczytnickiego  gatunki  nietoperzy,  liczebność populacji  i  miejsca żerowania  (najczęściej  występuje borowiec

wielki).

W wyniku opisywanych badań ustalono udział poszczególnych gatunków nietoperzy na terenie badań

i miejsca aktywności  poszczególnych gatunków - opisując w tabeli na str.  51 (nr 2.4) położenie,  środowisko,

a następnie  omawiając  wyniki  (str.  52-52).  Ustalono,  że  najwyższą  aktywność  nietoperze  wykazywały  na

odcinkach  przebiegających  w pobliżu  rzeki  Odry.  Szczególnie  intensywnie  w  pierwszej  połowie  nocy

wykorzystywany  był  odcinek  przebiegający  wzdłuż  zatoki.  Drugim  rodzajem  środowiska,  intensywniej

wykorzystywanym przez nietoperze,  jest Park Szczytnicki.  Odcinki  funkcjonalne prowadzące wzdłuż obecnie

istniejących dróg (4 - al. Ignacego Paderewskiego, 7 - ul. Adama Mickiewicza, 13 - ul. Edwarda Dembowskiego,

16     -  ul.  Karola  Olszewskiego)  były  rzadko  wykorzystywane  przez  nietoperze.  Średnia  aktywność  na  tych

odcinkach była najniższa ze wszystkich środowisk.  W pobliżu trasy, którą ma przebiegać planowana inwestycja,

aktywność nietoperzy była niższa niż w preferowanych środowiskach w pobliżu rzeki Odry, ale wyższa niż na

odcinkach przebiegających wzdłuż istniejących dróg; indeks aktywności był zbliżony do poziomu aktywności

nietoperzy na odcinkach funkcjonalnych przechodzących przez inne środowiska, takie jak tereny zabudowane

czy pasy zadrzewień.  Na wszystkich odcinkach przebiegających w pobliżu planowanej inwestycji dominującym

gatunkiem  był  borowiec  wielki.  Częste  były  również  nietoperze  z  grupy  E/V/N  (mroczek/mroczek

posrebrzany /borowiec), wśród których część przelotów prawdopodobnie także należała do borowca wielkiego.

Największe  zróżnicowanie  gatunkowe  zaobserwowano  na  odcinku  przebiegającym  przez  obszar  Parku

Szczytnickiego  -  pomiędzy  ulicami  Karola  Olszewskiego  i  Józefa  Chełmońskiego  (środowiska  bardziej

atrakcyjnego dla nietoperzy niż drogi).  Odcinki  poprowadzone wzdłuż ul.  9 Maja oraz ul.  Aleksandra Kosiby

charakteryzowały się mniejszą różnorodnością gatunkową, w szczególności  mniejszym udziałem nietoperzy z

rodzaju  nocek  (udział poszczególnych  gatunków  nietoperzy  w  ogólnej  liczbie  stwierdzeń  na poszczególnych

odcinkach  biegnących  wzdłuż  inwestycji  przedstawiono  na  rysunkach  na  str.  56-59).  Na  trasie  przebiegu

projektowanej inwestycji nie stwierdzono żadnych kryjówek zajmowanych przez nietoperze (str. 65).
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Na str.  41 załącznika nr 1 (w tabeli 2.1) przedstawiono wykaz kryjówek nietoperzy zlokalizowanych

w okolicy projektowanej inwestycji - wzdłuż całej trasy wariantu proponowanego, wskazując numer kryjówki

gatunek,  rodzaj  zgrupowania  i  odległość  od  planowanej  drogi  (do  ponad  2  km).  Na  str.  42  pokazano

rozmieszczenie  poszczególnych  kryjówek  nietoperzy  w  okolicy  planowanej  inwestycji,  w  tym  w  Parku

Szczytnickim i Lesie Rakowieckim. 

 Jak wskazywano wyżej, na obszarze Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry” przedmiot ochrony stanowią

populacje  nietoperzy  liczące  po  10-100  osobników  z  następujących  gatunków  z  Załącznika  II  Dyrektywy

Siedliskowej: mopek, nocek łydkowłosy i nocek duży. Ponadto na obszarze tym występują mroczek późny, nocek

rudy,  borowiec  wielki,  karlik  malutki  i  gacek  brunatny.  W  trakcie  badań  stwierdzono  jedynie  pojedyncze

przeloty  mopka,  wyłącznie  na  terenie  Parku  Szczytnickiego,  oddalonego  od  obszaru  Natura  2000.

Nie     stwierdzono jego przemieszczania się z obszaru chronionego do Parku przez teren projektowanej inwestycji.

Także  nietoperze  z  gatunku  nocek,  z  których  część  mogła  należeć  do  nocka  dużego  lub  łydkowłosego,

koncentrowały swoją aktywność na północy terenu badań, w     okolicy Parku Szczytnickiego.          

Przeprowadziwszy  powyższe,  szczegółowe  badania  ustalono,  że  główną  trasą  migracji  nietoperzy

(w tym  prawdopodobnie  z obszaru  Natura  2000  „Grądy  w  Dolinie  Odry”)  jest  dolina  rzeki  Odry.

Ponieważ inwestycja  przecina  w  poprzek  dolinę  Odry,  wpływ  na  nietoperze  został  poddany  szczegółowej

analizie. 

W dolinie Oławy oraz na terenie Lasu Rakowieckiego nie stwierdzono siedlisk zimowych nietoperzy.

Ponieważ zarówno sama rzeka, jak i otaczające ją tereny zielone stanowią żerowisko gatunków, wymieniono

gatunki najczęściej spotykane na tym terenie (najczęściej występuje borowiec wielki, bardzo rzadko notowano

również przeloty mopka, nocka łydkowłosego oraz borowiaczka, str. 96). Występujące na wskazanym terenie

gatunki  korzystają  z  doliny  Oławy  jako  korytarza  migracyjnego  oraz  żerowiska  (szczególnie  nocek  rudy),

lecąc nie wyżej niż 3 metry nad powierzchnią ziemi, lub na wysokości koron drzew (borowiec, karlik większy),

stąd też - zdaniem autora tej części Raportu - konstrukcja mostowa nie będzie stanowiła dla nich zagrożenia

w przemieszczaniu  się.  Na  wysokości  przebiegu  trasy  przez  Las  Rakowiecki  należy  jednak  zapewnić

odpowiednie  ułożenie  punktów  świetlnych,  tak  by  nie  emitowały  światła  rozproszonego  o dużej  emisji  UV.

Ponieważ na terenie Parku Szczytnickiego oraz w niewielkiej odległości od miejsca planowanej przeprawy przez

Odrę  odnaleziono  dziuple  zajęte  przez  kolonie  rozrodcze  nietoperzy  (grupy  zakładane  na  okres  porodów

i wychowania młodych, składające się z samic oraz ich potomstwa; grupy te często zmieniają swoje kryjówki,

stąd dla zapewnienia trwałości populacji  niezbędna jest ich duża dostępność),  a w pobliżu terenu inwestycji

stwierdzono  obecność  stanowisk  godowych  nietoperzy  (borowca  wielkiego  i  karlika  większego;  miejsc

zajmowanych przez nietoperze  w okresie  godów),  autor załącznika nr 1 uznał  za  prawdopodobne,  że  część

z drzew przeznaczonych do usunięcia w trakcie realizacji  inwestycji  zawiera (czasowo zajmowane) kryjówki

nietoperzy.  Wycięcie  drzewa  z  niezajętą  kryjówką  nie  jest  bezpośrednim  zagrożeniem,  ale  skutkuje

ograniczaniem liczby dostępnych w środowisku kryjówek. Może to powodować pogorszenie jakości środowiska

i w efekcie ograniczenie jego wykorzystywania przez nietoperze. Nietoperze należą do ssaków o nocnym trybie

życia, dlatego są wrażliwe na zbyt intensywne oświetlenie. Zmniejszenie zagrożenia dla nietoperzy jest możliwe

m.in.  poprzez  ograniczenie  oświetlenia  do  niezbędnego  minimum,  jak  również  zastosowanie  rozwiązań

technicznych ograniczających przywabianie owadów. 

Oceniając  wpływ  planowanego  przedsięwzięcia  na  nietoperze  autor  załącznika  nr  1  stwierdził,

że najbardziej  narażone  na  kolizję  z  użytkującymi  drogę  samochodami  są  gatunki  latające  na  niskich
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wysokościach, takie jak nocek czy gacek brunatny (podał źródło takiej konstatacji). Okolice planowanej drogi

w największym stopniu były jednak wykorzystywane przez borowce wielkie.  Gatunek ten charakteryzuje  się

dużą  wysokością  lotu.  Rozmieszczenie  miejsc  występowania poszczególnych gatunków nietoperzy  w okolicy

planowanej  inwestycji  oraz  charakterystyka  ich  lotu  pozwalają  wnioskować,  że  ryzyko  wystąpienia  kolizji

z samochodami jest niewielkie, a wpływ inwestycji, polegający na zwiększeniu śmiertelności nietoperzy, można

uznać za nieistotny.  W załączniku nr 1 zaproponowano jednak szereg rozwiązań ułatwiających nietoperzom

bezpieczny przelot nad  i pod mostem, związanych z: utrzymaniem drożności tras przemieszczeń nietoperzy pod

mostami,  zastosowaniem  ekranów  ograniczających  śmiertelność  nietoperzy  (poprzez  wymuszenie  większej

wysokości przelotu nad mostem), oraz ograniczeniem oświetlenia na trasach przelotu. Ponieważ w toku badań

nie  stwierdzono,  aby  planowana  droga  przecinała  korytarze  migracyjne  nietoperzy,  ewentualne  powstanie

wzdłuż  niej  efektu  bariery  nie  będzie  miało  wpływu  na  zaburzenie  tras  długodystansowych  przelotów.

Możliwy jest jednak lokalny wpływ na wydłużenie tras przelotów nietoperzy przemieszczających się z kryjówek

do miejsc żerowania. Ze względu na lokalizację inwestycji w pobliżu innych żerowisk nietoperzy oraz zdolność

nietoperzy do zmiany terenów polowań w zależności od dostępności owadów, utrata tego konkretnego miejsca

żerowania prawdopodobnie nie wpłynie istotnie na stan populacji nietoperzy. Zastosowanie nieodpowiedniego

oświetlenia (przywabiającego owady) może jednak wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności terenu dla nietoperzy

i  w  efekcie  skutkować  zwiększeniem  śmiertelności  nietoperzy  w  wyniku  kolizji.  W  związku  z  powyższym,

w załączniku  nr  1   zalecono  zastosowanie  działań  minimalizujących,  polegających  na  zastosowaniu  źródeł

światła o niskiej emisji promieniowania UV. 

Część Parku Szczytnickiego jest obecnie wykorzystywana jako tereny ogrodnicze lub sportowe (obszar

pomiędzy ulicami: Adama Mickiewicza a Edwarda Dembowskiego). Zmiana formy użytkowania tych fragmentów

może w przyszłości  zwiększyć ryzyko negatywnego oddziaływania na nietoperze (m.in.  poprzez zwiększenie

ryzyka kolizji  z samochodami).  Oddziaływanie,  które przy obecnej formie użytkowania terenu nie wydaje się

istotne,  w przypadku  zmiany zagospodarowania  terenu może  stać  się  realnym zagrożeniem  dla  nietoperzy.

W związku  z  powyższym  w  załączniku  nr  1  zalecono,  aby  na  odcinku  od  ul.  Edwarda  Dembowskiego  do

ul. Adama  Mickiewicza  (po  obu  stronach  drogi)  pozostawić  wolną  rezerwę  terenu  umożliwiającą  budowę

ekranów chroniących nietoperze, jeśli ich zastosowanie będzie w przyszłości konieczne.

Podobnie jak w przypadku obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, opracowano „Macierz rozpoznania

i  oceny  względem  obszaru  o  znaczeniu  dla  Wspólnoty  Grądy  w  Dolinie  Odry  PLH020017”  (str.  86).

Po zidentyfikowaniu potencjalnych oddziaływań na ten obszar Natura 2000 (ruch pojazdów, hałas,  wibracje,

przegroda w korytarzu migracyjnym, zanieczyszczenie wód), ocenie znaczenia wszystkich oddziaływań na ten

obszar (potencjalny wpływ na gatunki dotyczy w omawianym przypadku jedynie gatunków związanych z doliną

Odry - ssaków, ryb i nietoperzy, które korzystają z żerowisk leżących poza obszarem Natura 2000), dokonano

szczegółowej analizy oddziaływań, przedstawiając kryteria oceny (str. 88-90).  Analiza wpływu przedsięwzięcia

na  ten  obszar  Natura  2000  nie  wykazała  znaczącego  wypływu.  Zdaniem  autora  załącznika  nr  1,  przyjęte

rozwiązania  konstrukcyjne  oraz  zastosowane  technologie  wykonania  w  minimalnym  stopniu  wpływają  na

siedliska przyrodnicze i gatunki będące przedmiotem ochrony analizowanego obszaru Natura 2000. Ponieważ

jednak  prowadzone  prace  mogą  stanowić  zagrożenie  mniejszej  skali  dla  korytarza  ekologicznego,  którym

wędrują  gatunki  będące  przedmiotem  ochrony  obszaru  Natura  2000,  zaproponowano  zalecenia,  które

zminimalizują potencjalne zagrożenia.
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W  tym  miejscu  podkreślić  trzeba,  że  zawarte  w  załączniku  nr  1  (od  str.  103)  propozycje  działań

minimalizujących wpływ na środowisko planowanej inwestycji zostały uwzględnione w decyzji z dnia 31 lipca

2013     r.  

Załącznik nr 1 zawiera również rozdział pt. „Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. W tym zakresie wskazano na możliwe oddziaływanie na

pomniki  przyrody  (ul.  Zygmunta  Wróblewskiego  3,  róg  Tramwajowej,  2  m od toru  tramwajowego,  1  m od

chodnika, Dąb szypułkowy Piotra Włosta o obwodzie 500 cm, w odległości ok. 400 m; ponadto pomniki przyrody

w granicach Parku Szczytnickiego, najbliższy w odległości ok. 300 m) oraz zespoły przyrodniczo krajobrazowe

(trasa na długości ok. 1,9 km przebiega przez Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy). 

Odrębną analizą  objęto wpływ przedsięwzięcia  na gatunki  objęte  ochroną prawną w świetle  prawa

krajowego: ptaki (str. 92, wymieniono gatunki stwierdzone na terenie związane z poszczególnymi środowiskami,

w tym nadrzecznym  i  środowiskiem Parku Szczytnickiego),  gady i  płazy  (str.  106),  bezkręgowce  (str.  107),

rośliny  naczyniowe,  porosty  i  grzyby  (str.  109).  Opisano  również  oddziaływanie  inwestycji  na  siedliska

przyrodnicze  i  pozostałe  formy  ochrony.  Przedsięwzięcie  może  bowiem  mieć  wpływ  na  jedno  siedlisko

przyrodnicze  położone  poza  obszarami  Natura  2000:  3260  -  nizinne  i  podgórskie  rzeki  ze  zbiorowiskami

włosieniczników,  zidentyfikowane  w  rzece  Oława.  Zresztą  wszystkie  analizowane  warianty  (proponowany,

alternatywny i odrzucone) mogą mieć na nie wpływ (w tym miejscu ich trasy są zbieżne).  Siedlisko ulegnie

negatywnemu  oddziaływaniu  we  fragmencie  ocienienia  przez  most  i  wymaga  troski  z  uwagi  na  rzadkość

występowania i bezpośrednią łączność z obszarem Natura 2000. Dla minimalizacji ewentualnych oddziaływań

termin wykonania prac związanych z naruszeniem dna rzeki Oława na wysokości przeprawy - zdaniem autora

załącznika nr 1 - powinien zawierać się w okresie jesienno-zimowym (między 15 października – 15 marca),

kiedy aktywność fauny wodnej jest najniższa. Mapę siedlisk przyrodniczych zawarto w załączniku 7b. Raportu

(Tom II). Potwierdza ona powyższe ustalenie i wskazuje, że siedlisko 3260 przecina wszystkie 5 analizowanych

wariantów lokalizacyjnych.  

 Na  str.  115  załącznika  nr  1  stworzono  „ogólną  matrycę  wpływu  przedsięwzięcia”  (w  ramach

podsumowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze wariantu proponowanego), wskazując poszczególne

przedmioty  ochrony  i  występowanie  zagrożeń  lub  ich  brak,  a  na  str.  116  „szczegółową  matrycę  wpływu

przedsięwzięcia”,  obejmującą  występujące  na  obszarze  oddziaływania  przedsięwzięcia  przedmioty  ochrony

naturowej  (nietoperze,  bóbr,  wydra,  siedlisko  3260,  ryby),  sposoby  minimalizacji  oddziaływania  i  istotność

oddziaływania po zastosowaniu działań minimalizujących. W odniesieniu do nietoperzy są to przede wszystkim

ekrany zabezpieczające przed zderzeniem w miejscach  intensywnych  przelotów i  miejscach  żerowania  oraz

lampy sodowe i niskiej emisji  UV; w przypadku bobra i  wydry - konstrukcja mostu zapewniająca możliwość

migrację,  dla siedliska 3260 i ryb - odprowadzenie zanieczyszczonych wód z mostu przez system separatorów

lub osadników (również dla wydry) oraz termin wykonania prac związanych z naruszeniem dna rzeki Oława na

wysokości przeprawy.

Warunki te zostały uwzględnione w zaskarżonej decyzji. 

W tym miejscu Kolegium zaprzestanie ogólnej analizy załącznika nr 1,  co jednak nie oznacza,  że nie

będzie powracać do zawartych w nim opisów, analiz i ocen. Będzie to jednak czynić odnosząc się do konkretnych

zarzutów, kierowanych pod adresem zawartości załącznika nr 1, podnoszonych w postępowaniu odwoławczym. 

Zawarte w obu odwołaniach zarzuty odnośnie do kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na środowisko przyrodnicze (podobnie zresztą jak większość pozostałych) stanowią kompilację argumentów
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przedstawionych w załączonych do  odwołania  Stowarzyszenia  „Akcja  Park Szczytnicki”  opiniach ekspertów.

Opinie te mają stanowić dowody twierdzeń zawartych w odwołaniach.

Należy więc sięgnąć na początek po – najobszerniejszą, jeśli wziąć pod uwagę ilość zarzutów – „opinię

przyrodniczą” dr. Marka Krukowskiego, jak wskazano w odwołaniu - członka „Rady Naukowej Obiektu UNESCO

we Wrocławiu,  Hala Stulecia z Parkiem Szczytnickim” i  „eksperta z zakresu ochrony przyrody i  krajobrazu”,

pt. „Uwagi  do  części  przyrodniczej  Raportu  Oddziaływania  na  Środowisko  (ROŚ)  dla  przedsięwzięcia

pn.: Budowa Alei Wielkiej Wyspy, Załącznik nr 1 ROŚ". 

W  tym  miejscu  należy  zaznaczyć,  że  choć  Kolegium  nie  mogło  wyłączyć  z  akt  sprawy  –  zgodnie

z żądaniem  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  -  załączonych  przez  „stronę  przeciwną”  (inwestora)

wydruków dotyczących pozazawodowych zainteresowań dr.  Marka Krukowskiego,  nie brało ich pod uwagę.

Każda  ze  stron  postępowania  ma  bowiem  prawo  przedstawiać  dowody  swoich  twierdzeń,  a  skoro  Gmina

Wrocław poświęciła swoją energię podważaniu kompetencji ekspertów Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”,

mogła to udowadniać w sposób przez siebie uznany za stosowny. Jak już sygnalizowano, Kolegium zastosowało

w tej kwestii odmienne niż Gmina Wrocław podejście -  każdą z opinii przedkładanych przez odwołujących się

analizowało  wyłącznie  pod  kątem  jej  merytorycznej  zawartości,  bez  badania  biografii  autora.

Przeanalizowawszy opisaną wyżej opinię dr. Marka Krukowskiego Kolegium musiało jednak stwierdzić, że nie

podważa ona w żaden sposób prawidłowości załącznika nr 1 do Raportu.

Dr  Marek  Krukowski  stwierdził,  że  „Dość  znaczny  stopień  komplikacji  części  przyrodniczej  RDOŚ

(Załącznik nr 1) oraz liczne zawiłości, ba, wręcz meandry jego konstrukcji,  gdzie brak konsekwencji w opisie

przedmiotów  analiz,  tj.  obiektów  i  powierzchniowych  form  ochrony  przyrody  oraz  prezentowanych  grup

systematycznych  oraz  poszczególnych  gatunków  (ich  stanowisk),  utrudnia  zapoznanie  się  z  jego  treścią

i wnioskami”.  Opiniujący zarzuca,  że szczegółowej  analizie poddano jedną grupę systematyczną -  nietoperze,

natomiast  w  odniesieniu  do  owadów,  płazów,  gadów,  ptaków  oraz  ssaków,  poprzestano  na  „ujęciu

statystycznym”.  „Dodatkowo  trudności  interpretacyjne  związane  są  z  wyróżnieniem  części  gatunków  -

tzw. naturowych (Roz.  4.2,  ss.  76-82),  których  lista  jest  jednak znacznie  szersza  i  nie  wyczerpuje  taksonów

zestawionych w opracowaniu tabelarycznym w Rozdz. 2.4 (ss.67-68 oraz 69-70)”. Formułując „Uwagi do części

przyrodniczej” dr Marek Krukowski wskazał na „Zbyt zawężone traktowanie korytarzy ekologicznych i powiązań

funkcjonalnych  pomiędzy  obiektami  przyrodniczymi  pozostającymi  w  zasięgu  potencjalnego  oddziaływania

planowanego  przedsięwzięcia,  w  tym  chronionymi  prawem  wspólnotowym  siedliskami  i  gatunkami

naturowymi”.  Załącznik nr 1 stwierdza, że na pobliskie obszary Natura 2000 możliwy jest wyłącznie pośredni

wpływ przez upośledzenie roli korytarza ekologicznego doliny Odry. „Tak delimitowany korytarz ekologiczny

traktowany jest w sposób zawężony i ograniczony wyłącznie do odlesionego odcinka międzywala Odry, podczas

gdy obejmuje on również tereny pomiędzy korytem Oławy i Odry, będące mozaiką siedlisk leśnych i otwartych

(m.in.  Las  Rakowiecki),  wnikające  klinem  na  lewym  brzegu  Odry  ku  centrum  miasta”.  Szczegółowa  analiza

pomija,  zdaniem opiniującego, możliwość pośredniego wpływu przedsięwzięcia na gatunki owadów i płazów

wymienionych  w  załączniku  II  Dyrektywy  Siedliskowej,  wskazane  w  SFD  (Standardowy  formularz  danych)

„Grądy w Dolinie Odry”, który został streszczony w tabeli na str. 69-70. Nie przeanalizowano również wpływu

przedsięwzięcia na gatunki płazów z załącznika IV Dyrektywy. Choć, jak zauważa opiniujący, „Lista możliwych

oddziaływań pośrednich i bezpośrednich na gatunki i siedliska przyrodnicze poza obszarami Natura 2000 jest

dość  wyczerpująca,  jednak  brak  m.in.  wskazania  na  potencjalną  możliwość  upośledzenia  lokalnych

i ponadlokalnych powiązań ekologicznych, m.in. Parku Szczytnickiego z terenami na obrzeżach miasta poprzez
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zadrzewione ciągi  wzdłuż ul.  Mickiewicza,  ul.  Dębowskiego oraz grobli  Szczytnicko-Bartoszowickiej,  wskutek

budowy  Alei  Wielkiej  Wyspy”.  Opiniujący  zarzuca  także  wybiórczą  analizę  oddziaływań  planowanego

przedsięwzięcia  na  chronione  gatunki/grupy  systematyczne  oraz  siedliska  przyrodnicze.  W  tym  kontekście

stwierdza,  że  analizy  przyrodnicze  „są  zdominowane  przez  wyniki  badań  chiropterofauny”,  a  charakter

przedsięwzięcia  powoduje,  że  podobną  skalę  szczegółowości  powinny  mieć  również  analizy  ornitofauny

i herpetofauny (zwłaszcza płazów).  Pomimo, że badania rozmieszczenia i  powiązań przestrzennych populacji

(subpopulacji) chronionych owadów (zwłaszcza saproksylofagów) są trudniejsze do przeprowadzenia, powinny

„wskazać  co  najmniej  centra  występowania  chronionej  entomofauny  wraz  z  obiektami  możliwymi  do

okresowego zasiedlania, bazując na meta populacyjnym modelu ich występowania. Powyższa kwestia jest jedną

z  dwóch  największych  słabości  Analizy  przyrodniczej”.  Ponadto  „wnikliwa  analiza  rozmieszczenia  siedlisk

przyrodniczych w zasięgu oddziaływana obu rozpatrywanych wariantów przebiegu trasy wskazuje, że wariant

nr 1 niszczy skraj płatu priorytetowego siedliska kod*91E0–łęg wierzbowo-topolowy z pomnikowymi okazami

wiązu  po  zachodniej  stronie  gazociągu”.  Wraz  z  wariantem  3  z  kolei,  wariant  proponowany  niszczy  płaty

chronionego  siedliska  typ  6510–łąkę  świeżą,  w  prawobrzeżnym  międzywalu  Odry,  „czego  nie  wykazuje

przedmiotowy Raport”. Zdaniem opiniującego, syntetyczna ocena w formie tzw. macierzy powinna przedstawiać

analizę ewentualnego wpływu na integralność sieci  Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”  oraz „Grądy w Dolinie

Odry”,  powyżej  i  poniżej  Wrocławia,  w  odniesieniu  do  wszystkich  okolicznych  obszarów  Natura  2000.

„Powiązania  funkcjonalno-przestrzenne  pomiędzy  tymi  ostojami  osłabiają  tereny  zabudowane  miasta

Wrocławia,  a  w  dolinie  Odry  szereg  przepraw  mostowych  coraz  bardziej  rozbudowywanym  w  kierunku

peryferyjnym”. „Rzetelna analiza” wymaga również porównania roli poszczególnych powiązań ekologicznych dla

awifauny, w szczególności wzdłuż Starej Odry, kanałów, doliny Widawy, a także poprzez niezabudowane obszary

podmiejskie. W tabeli porównującej wpływ obu wariantów nie przedstawiono metodyki jej oceny (waloryzacji)

na  poszczególne  komponenty;  „nieuprawnione  metodycznie”  jest  traktowanie  tak  wyróżnionych  obiektów

równocennie  (Park  Dąbski  i  pojedyncze  okazałe  drzewa  przy  ul.  Biegasa).  Część  strat  w  ogóle  nie  została

uwzględniona – wspominane zniszczenie  siedliska *91E0.   W tabeli  w rozdziale  7.1 brak z  kolei  wszystkich

gatunków wymienionych w SDF „Grądy w Dolinie Odry” i całkowicie pomija się gatunki ptaków wymienionych

w SFD  „Grądy  Odrzańskie”,  a  wyróżnione  typy  oddziaływań  „nie  wyczerpują  pełnego  spektrum  możliwych

zaburzeń”.  Opiniujący uznaje za  „Nieadekwatne działania minimalizujące i  kompensujące”.  W odniesieniu do

chiropterofauny  proponuje przemyśleć zmianę oświetlenia całego przedsięwzięcia. Zauważa, że poza odcinkiem

na wysokości ul. Aleksandra Kosiby oraz odcinkami na estakadach brak jest rozwiązań zapobiegających kolizjom

migrujących płazów z pojazdami. Dr Marek Krukowski ma też inną koncepcję działań kompensacyjnych – uważa,

że nasadzeniom powinna towarzyszyć koncepcja uporządkowania Lasu Rakowieckiego, a nasadzenia winny być

prowadzone nie na Opatowicach, lecz na Wielkiej Wyspie. 

Przede wszystkim Kolegium stwierdza,  że  nie  dostrzega  „znacznej  komplikacji  części  przyrodniczej”

załącznika nr 1, ani „licznych” jej „zawiłości”. Jest to niewątpliwie opracowanie obszerne (125 stron),  jednak

Kolegium nie miało problemów z zapoznaniem się z jego treścią i wnioskami. 

Przechodząc  do  konkretnych  zarzutów  Kolegium  musi  przede  wszystkim  zauważyć,  że  dr  Marek

Krukowski nie wyjaśnił, w jaki sposób przeprowadzona przez niego „wnikliwa analiza rozmieszczenia siedlisk

przyrodniczych” wykazała, że wariant proponowany „niszczy skraj płatu priorytetowego siedliska kod*91E0–łęg

wierzbowo-topolowy z pomnikowymi  okazami wiązu po zachodniej  stronie  gazociągu”,  a  wraz  z  wariantem
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3 niszczy płaty chronionego siedliska typ 6510–łąkę świeżą, w prawobrzeżnym międzywalu Odry,  „czego nie

wykazuje przedmiotowy Raport”. 

  Jak wspominano, w załączniku nr 7 do Raportu (tom II) znajduje się mapa siedlisk przyrodniczych. Jest

to mapa satelitarna,  na którą naniesiono 5 analizowanych wariantów i siedliska przyrodnicze znajdujące się

w dolinie Odry i Oławy, w pobliżu planowanego przedsięwzięcia. Niewątpliwie również i ten element Raportu

o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  był  kontrolowany  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony

Środowiska, specjalistyczny organ powołany w celu zapewnienia ochrony siedlisk przyrodniczych i obszarów

Natura  2000.  Dr  Marek Krukowski  w toku kilkumiesięcznego  postępowania  odwoławczego  nie  przedstawił

żadnego dowodu podważającego prawidłowość ww. mapy siedlisk przyrodniczych.  Z mapy tej  jednoznacznie

tymczasem wynika, że siedliska 91E0 i 6510 nie kolidują z trasą wariantu proponowanego przez Gminę Wrocław

(tzw.  wariant  inwestycyjny  -  czerwony).  Tzw.  warianty  ciemnoniebieski  i  fioletowy  (szerzej  warianty

lokalizacyjne przedstawiano i analizowano w części ich dotyczącej) istotnie prowadzą skrajem jednego siedliska

91E0  (także   siedliska  6410)  i  przechodzą  przez  siedlisko  3150  i  inne  siedlisko  91E0.  Obok  siedliska

91E0 przechodzi  wariant  jasnoniebieski  (nazywany  przez  autorów  Raportu  wariantem  konkursowym

Stowarzyszenia).  Warianty te,  analizowane jako możliwe do realizacji,  „przegrały”  (również z  tego względu)

z wariantem  proponowanym  przez  Gminę  i  wariantem  alternatywnym  (tzw.  zielonym).  Dodać  można,  że

siedlisko 6510 przecina wariant alternatywny.  

Dr Marek Krukowski nie wskazał przesłanek twierdzenia, że analizą należało objąć również ewentualny

wpływ przedsięwzięcia  na integralność  sieci  Natura  2000  „Grądy  Odrzańskie”  oraz  „Grądy  w Dolinie  Odry”

„powyżej i poniżej Wrocławia”, w odniesieniu do wszystkich okolicznych obszarów Natura 2000, tym bardziej

w sytuacji,  gdy  sam stwierdził,  że  „Powiązania  funkcjonalno-przestrzenne  pomiędzy  tymi  ostojami  osłabiają

tereny  zabudowane  miasta  Wrocławia,  a  w  dolinie  Odry  szereg  przepraw  mostowych  coraz  bardziej

rozbudowywanym w kierunku peryferyjnym”. Poza wymienionymi na wstępie i analizowanymi w załączniku

nr 1 (co już omawiano wyżej) obszarami Natura 2000, wszystkie pozostałe obszary o znaczeniu dla Wspólnoty

dzieli od terenu planowanego przedsięwzięcia zabudowa miasta, mosty i istniejące ciągi komunikacyjne. Obszar

Natura 2000 „Łęgi  nad Bystrzycą”  znajduje się  16,1 km na zachód od planowanego przebiegu drogi,  obszar

Natura  2000  „Lasy  Grędzińskie”  -  7,5  km  na  wschód,  obszar  Natura  2000  Kumaki  Dobrej  znajduje  się

w odległości 5,9 km na północ, obszar Stawy w Borowej - 11,7 km na północny-wschód, obszar Natura 2000

Dolina Widawy - znajduje się 10,5 km na północny zachód, obszar Natura 2000 Las Pilczycki położony jest zaś

8,3 km na północny-zachód względem planowanego przedsięwzięcia. 

Trzeba zaznaczyć, że obszar „Grądy Odrzańskie” ma powierzchnię 19 999,3 ha, z których 12 118,6 ha

leży w województwie dolnośląskim na terenie gmin poza Wrocławiem, a w granicach miasta Wrocław - 307,8 h.

Centrum  obszaru  leży  na  współrzędnych  geograficznych  E  17o22’10’’  i  N  50o56’34’’.

Szczególnym walorem „Grądów  Odrzańskich”  jest  występowanie  dużego  obszaru  starego  i  ciągłego  lasu

w dolinie rzecznej, co pozwala na występowanie licznych populacji gatunków zagrożonych na innych obszarach

kraju  czy  kontynentu.  Ma  to  ogromne  znaczenie  dla  kondycji  tych  gatunków.  Granica  obszaru  „Grądy

Odrzańskie” w mieście Wrocław wkracza od południa wałem powodziowym biegnącym z okolicy na zachód od

Trestna do ul. Opatowickiej. Tu zakręca na północny-zachód i biegnie ul. Opatowicką do wschodniego krańca

Wyspy Opatowickiej,  gdzie  przekracza  koryto  Odry  w kierunku północno-wschodnim.  Na północnym brzegu

Odry  granica  biegnie  okrężną  ścieżką  wzdłuż  potoku  i dochodzi  do  wału  otaczającego  od  północny  Las

Strachociński.  Następnie biegnie okrężnymi wałami,  wokół obu kompleksów leśnych, do Grobli Swojczyckiej.
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Następnie  przebieg granicy aż do Odry pokrywa  się  z  granica  miasta  Wrocławia.  Nad Odrą  granica  biegnie

brzegiem północnym, po linii wału, omijając od południa wieś Łany i Kamieniec Wrocławski (rozdział 2.4, 1.1.2

załącznika nr 1).

Obszar Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry” w obecnie zatwierdzonych granicach obejmuje 8027 ha,

a jego centrum leży na współrzędnych geograficznych E  17o19’  60’’  i  N 50o59’  52’’.  Rozciąga się wzdłuż 70-

kilometrowego odcinka rzeki i doliny Odry od granicy województwa dolnośląskiego koło Oławy do Wrocławia.

W skład ostoi wchodzą kompleksy leśne w dolinie Odry, na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Oławą oraz wiele

cennych ekosystemów półnaturalnych, od suchych muraw po roślinność wodną i szuwarową starorzeczy oraz

oczek wodnych. Obszar obejmuje jeden z większych kompleksów leśnych (grądów i łęgów) w dolinie Odry, wraz

z terenami łąkowymi, charakteryzujący się dużą różnorodnością siedlisk (rozdział 2.4,1.1.3). 

Trudno zgodzić się z opiniującym, że analiza pośredniego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na ww. obszary Natura 2000 winna być szersza niż dokonana w załączniku nr 1, a tym bardziej obejmować

wszystkie znajdujące się w dalszej odległości obszary naturowe. Trzeba pamiętać, że planowane przedsięwzięcie

położone jest na obszarze wprawdzie sąsiadującym w odległości 1-2 i 3-4 km z dwoma ww. obszarami Natura

2000,  jednak  już  aktualnie  niewiele  dalej  istnieją  bariery  w  korytarzach  ekologicznych  związanych  z  tymi

obszarami. Dolina Odry w kierunku centrum Wrocławia już dziś poprzecinana jest przecież wieloma mostami.

Wprawdzie planowany most będzie położony bliżej ww. obszarów Natura 2000 niż kolejny most na Odrze, jest

to  jednak  nadal  centralna  część  aglomeracji  miejskiej.  Zdaniem  Kolegium,  szczególnie  biorąc  pod  uwagę

powyższy  kontekst,  autor  załącznika  nr  1  przeanalizował  wpływ  planowanego  przedsięwzięcia  na  oba

znajdujące się w pobliżu obszary Natura 2000, w tym w zakresie zaburzenia korytarza ekologicznego, w sposób

całkowicie  wystarczający  dla  potrzeb  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach.  Również  przewidziane  w  załączniku  nr  1  i  wskazane  w  zaskarżonej  decyzji  środki

minimalizujące  pośrednie  oddziaływanie  inwestycji  na  te  obszary  są  –  w  kontekście  dokonanych  analiz  –

zupełnie wystarczające. 

Podkreślenia  w  tym  miejscu  wymaga,  że  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,

sporządzanego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  nie można

utożsamiać z prowadzeniem monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu wspólnotowym.

Obowiązek  monitoringu  nakłada  ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody,  wskazując

w art. 112 ust.  1,  że  monitoring przyrodniczy polega na obserwacji  i  ocenie stanu oraz zachodzących zmian

w składnikach  różnorodności  biologicznej  i  krajobrazowej  na  wybranych  obszarach,  a  także  na  ocenie

skuteczności  stosowanych  metod  ochrony  przyrody,  w  tym  na  obserwacji  siedlisk  przyrodniczych  oraz

gatunków  roślin  i zwierząt,  dla  których  został  wyznaczony  obszar  Natura  2000.  Wynika  on  także

z prawodawstwa  Unii  Europejskiej  i  międzynarodowych  konwencji,  zwłaszcza  Konwencji  o  Różnorodności

Biologicznej  (CBD).  Zgodnie  z  art.  7  Konwencji  ratyfikujące  ją  państwa  zobowiązują  się  do  identyfikacji

i monitorowania  elementów  różnorodności  biologicznej  istotnych  dla  jej  ochrony  i  zrównoważonego

użytkowania. Zapisy tej Konwencji zostały rozwinięte w Dyrektywie Siedliskowej (Dyrektywa Rady nr 92/43

z 1992 r.), która w art. 11 nakłada na „Państwa członkowskie” obowiązek sporządzenia „raportu z wdrażania

działań  podejmowanych  w  oparciu  o Dyrektywę”.  Raport  ten  ma  obejmować  w  szczególności  informację

dotyczącą  podejmowanych  zabiegów  ochronnych  oraz  ocenę  ich  wpływu  na  stan  ochrony  typów  siedlisk

przyrodniczych z Załącznika I i  gatunków z Załącznika II,  a także wyniki nadzoru. To w ramach monitoringu

ocenia  się  stan  wszystkich  siedlisk  przyrodniczych  wymienionych  w  Załączniku  I  Dyrektywy  Siedliskowej

117



(80 typów)  oraz  gatunki  wymienione  w załącznikach  II,  IV  i  V  Dyrektywy,  w  tym  142  gatunki  zwierząt

i 48 gatunków roślin. Założeniem omawianego monitoringu jest m.in. dostosowanie zakresu i zapisu informacji

gromadzonej w ramach monitoringu do potrzeb sprawozdawczości wymaganej przez Dyrektywę Siedliskową,

opracowanie  i  zastosowanie  jednolitej  metodyki  badań  oraz  powiązanie  monitoringu  stanu  siedlisk

przyrodniczych i gatunków na poziomie kraju z monitoringiem na obszarach Natura 2000, włączenie do systemu

niezależnie  prowadzonych  badań,  a  także  łączenie  monitoringu  siedlisk  i  gatunków  z  innymi  rodzajami

monitoringu (np. monitoringu prowadzonego w ramach Dyrektywy Wodnej). Zgodnie z wymogami Dyrektywy

Siedliskowej,  monitoringiem  powinny  być  objęte  wybrane  miejsca  występowania  siedlisk  przyrodniczych

i gatunków  zarówno  w  obrębie  Natura  2000,  jak i poza  nimi.  Za  Państwowy  Monitoring  Środowiska

odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  por. Perzanowska J. (red.)  2010.  Monitoring  gatunków  roślin.  Przewodnik

metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa).

  Stosowanie powyższych wymogów do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie

znajduje żadnych podstaw prawnych i faktycznych. 

Jeśli chodzi o podnoszone przez dr. Marka Krukowskiego zarzuty „niespójnej i tendencyjnej metodyki

części  przyrodniczej”,  czy  jej  subiektywizm,  Kolegium  zauważa,  że  załącznik  nr  1  stanowi  część  Raportu

o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  nie  musi  odpowiadać  zasadom,  na  jakich  sporządza  się

wspominany  wyżej  raport  z  wdrażania  działań  podejmowanych  w  oparciu  o  Dyrektywę,  a  tym  bardziej

formularze monitoringu gatunków roślin. Raport o oddziaływaniu na środowisko w założeniu ustawodawcy ma

zawierać  nie  tylko  opisy,  ale  również  analizy  i  oceny  osoby  go  sporządzającej,  zaś  ocena  zawsze  będzie

subiektywna. Również „metodyka waloryzacji” i przyjmowana w Raporcie waloryzacja badanych wskaźników

nie musi odpowiadać kryteriom pracy naukowej, a tym bardziej być zestandaryzowana, jak to np. ma miejsce

w odniesieniu  do  wspominanego  monitoringu  przyrodniczego.  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko,

w którym analizuje się  pośredni wpływ przedsięwzięcia na określony obszar Natura 2000, nie musi również

obejmować  wszystkich  siedlisk  przyrodniczych  wymienionych  w  Załączniku  I  Dyrektywy  Siedliskowej

(80 typów)  oraz  gatunków  wymienionych  w  załącznikach  II,  IV  i  V  Dyrektywy  (ani  wymienianych

w Standardowych Formularzu Danych obszaru Natura 2000).  

Za Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia 6 lipca 2011 r., II GSK 1122/11,  LEX nr 1083266)

Kolegium pragnie w tym miejscu również podkreślić, że w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

a  nie ocena oddziaływania  przedsięwzięcia  na obszar Natura 2000.  W art.  3  ust.  1 ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku  zawarte zostały definicje niektórych pojęć, co oznacza, że ich użycie w dalszej części

ustawy  należy  interpretować zgodnie  z  tymi  definicjami.  Wskazane  w art.  3  ust.  1  pkt  7 i  8  ustawy  oceny

oddziaływania,  wyróżniają  ocenę  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  obszar  Natura  2000,  rozumianą  jako

ograniczoną  do  badania  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  obszar  Natura  2000  oraz  ocenę  oddziaływania

przedsięwzięcia  na  środowisko,  rozumianą  jako  ocenę  oddziaływania  na  środowisko  planowanego

przedsięwzięcia, obejmującą w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
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Odnosząc  się  z  kolei  do  zarzutu  braku  w  Raporcie  analizy  co  do  możliwości  pośredniego  wpływu

przedsięwzięcia na gatunki  owadów i płazów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz na

gatunki płazów z załącznika IV Dyrektywy, Kolegium zauważa, że - jak wynika z omawianego załącznika nr 1 -

w latach 2011-2012 przeprowadzono na terenie planowanej inwestycji mapowanie siedlisk przyrodniczych oraz

inwentaryzację gatunków naczyniowych i zwierząt wymienionych w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej

oraz  objętych  ochroną  zgodnie  z  rozporządzeniami  Ministra  Środowiska  o  ochronie  gatunkowej  zwierząt

i o ochronie gatunkowej roślin (rozporządzenia z dnia 12 października 2011 r., Dz. U. Nr 237, poz. 1419 i z dnia

5 stycznia 2012 r., Dz. U. poz. 81; por. str. 14-15 załącznika). Wykorzystano również materiały z inwentaryzacji

wykonanych na tym terenie w latach 2006-2009 dla potrzeb wyznaczania obszaru Natura 2000. Waloryzację

wykonano na podstawie prac terenowych przeprowadzonych  wiosną 2012 r.  Badano teren przedsięwzięcia

i obszar  przyległy.  Szczegółowo  sprawdzono  miejsca,  gdzie  spodziewano  się  cenniejszych  siedlisk  gatunków

i zbiorowisk roślinności,  które  wytypowano wcześniej  na podstawie map i  danych z dostępnych opracowań.

Gatunki wyszukiwano bezpośrednio w terenie, przy czym – jak wspominano - odrębne badania przeprowadzono

dla nietoperzy. Zwracano uwagę na zbiorowiska roślinne, występujące tam gatunki roślin, a także starano się

rozpoznać, jakie gatunki zwierząt dany teren zasiedlają. Na podstawie cech siedliska próbowano ocenić wartość

zbiorowisk dla chronionych oraz rzadkich gatunków flory i fauny (str. 14-15 załącznika nr 1).  Opracowując tę

część  Raportu  korzystano  m.in.  z  publikacji  pt.  „Opracowanie  rozmieszczenia  siedlisk  przyrodniczych  oraz

gatunków  roślin  i  zwierząt  i  ich  siedlisk  z  załączników  I/II  Dyrektywy  92/43/EEC  (Natura  2000)

w 45 proponowanych  Specjalnych  Obszarach  Ochrony  na  terenie  województwa  dolnośląskiego”,

„Inwentaryzacja  starorzeczy,  nieużytków  wodnych,  oczek  i  zbiorników  wodnych  na  terenie  Wrocławia”,

„Zbiorowiska  szuwarowe  z  rzędu  Phragitetalia  Australis  w.  Koch  26  em.  Pgn.53  w  wodach  stojących

południowo-zachodniego  Wrocławia”,  oraz  prac  zbiorowych:  „Chronione  gatunki  zwierząt  gminy  Wrocław”,

„Środowisko  Wrocławia”.  Wykorzystano  również  m.in.  publikacje  pt.  „Problemy  wykonywania  raportów

o oddziaływaniu na środowisko inwestycji  drogowych w odniesieniu do obszarów Natura 2000”,  „Zwierzęta

a drogi.  Metody  ograniczenia  negatywnego  wpływu  dróg  na  populacje  dzikich  zwierząt”,  „Ochrona  dziko

żyjących  zwierząt  przy  inwestycjach  drogowych”,  „Przejścia  dla  zwierząt  –  w  zgodzie  z  naturą”  (szczegóły

publikacji - str. 125 załącznika nr 1).

W załączonej do odwołania opinii dr Marek Krukowski nie wskazał, na podstawie jakich badań i/lub

jakich publikacji uważa, że w załączniku nr 1 pominięto występujące na terenie planowanego przedsięwzięcia

gatunki  zwierząt.  Nie  wyjaśnił  również,  jakie  owady i  płazy  miał  na myśli  (do tej  kwestii  Kolegium jeszcze

powróci).

Dr  Marek  Krukowski  zarzuca  wybiórczą  analizę  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na

chronione gatunki oraz siedliska przyrodnicze, wskazując, że podobny stopień szczegółowości, jak w odniesieniu

do  chiropterofauny,  powinny  mieć  analizy  ornitofauny  i  herpetofauny  (zwłaszcza  płazów).  Z  kolei  autor

powoływanej  już  „Ekspertyzy”,  radca  prawny  Michał  Behnke  uważa,  że  „nie  przeprowadzono  obserwacji

monitoringowych, badań inwentaryzacyjnych związanych z migracją ptaków w korytarzach ekologicznych rzeki

Oławy i rzeki Odry”.  W jego opinii,  „W żadnym miejscu w Raporcie nie zamieszczono odpowiednich zapisów

dotyczących działań łagodzących potencjalne oddziaływanie na migrujące ptaki i np. nie ma przeciwwskazań lub

uwarunkowań  dla  budowy  mostu  wantowego,  która  to  konstrukcja  w  szczególności  mogłaby  stanowić

przeszkodę na szlaku migracyjnym”.
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Istotnie kwestia nietoperzy – tak występujących na terenie nadrzecznym, jak i na całym obszarze, przez

który przebiegać ma planowana droga (w tym na terenie Parku Szczytnickiego) - została w załączniku nr 1

omówiona  co  najmniej  szczegółowo,  o  czym  już  wspominano.  Wspominano  również,  że  niewątpliwym

powodem takiej obszernej analizy jest fakt,  że to właśnie nietoperzy w otoczeniu planowanej inwestycji  jest

najwięcej i to przede wszystkim ich żerowiska  (nie – korytarze ekologiczne, co wyżej już wyjaśniono) mogą

przez nią zostać ewentualnie zaburzone. 

Ptakom poświęcono w załączniku nr 1 – zdaniem Kolegium - wystarczająco wiele uwagi . Analizowano

przy  tym nie  tylko  gatunki  ptaków  występujące na  pobliskich  obszarach Natura 2000  i  migrujące  poza  nie

(o czym była już mowa wyżej), ale również związane z poszczególnymi środowiskami poza obszarami Natura

2000, w tym w miejscach wskazywanych przez opiniującego. 

W  kontekście  powołanych  zarzutów  Kolegium  zdecydowało  się  przywołać  jeszcze  fragment

postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 marca 2013 r., w którym

uzgodniono  realizację  planowanego  przedsięwzięcia.  Otóż,  jak  stwierdził  Regionalny  Dyrektor  Ochrony

Środowiska,  przeprowadziwszy  postępowanie  wyjaśniające  w  ramach  postępowania  uzgodnieniowego

(w którym  dokonano  aktualizacji  Raportu,  sporządzono  Aneks  do  Raportu),  że  „Na  podstawie  analizy

przedłożonej  dokumentacji,  w  tym  Załącznika  nr  1  do  ww.  raportu  pt.  Ocena  oddziaływania  inwestycji  na

obszary i obiekty objęte ochroną przyrody w tym obszary Natura 2000 (wersja zaktualizowana/…/) oraz innych

materiałów będących w posiadaniu Dyrekcji,  należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie - polegające na

budowie mostów na rzece Oława i Odra i nowej drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Mickiewicza we Wrocławiu

zwanej Aleją Wielkiej Wyspy - nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym

na  przedmioty  ochrony  ww.  obszarów  Natura  2000.  Jednakże  w  celu  zmniejszenia  efektu  barierowego

planowanej  drogi  i  mostów  -  mogącego  wpływać  na  integralność  sieci  Natura  2000  poprzez  ewentualne

upośledzenie roli międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Odry oraz w celu zmniejszenia zagrożenia

dla różnorodności biologicznej - w szczególności poprzez zaburzenie miejsc występowania ptaków i nietoperzy

oraz  wzrost  śmiertelności  zwierząt  -  nałożono  obowiązek  wprowadzenia  działań  minimalizujących

i kompensujących w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia”, które wszystkie znalazły się w decyzji z dnia

31 lipca 2013 r. 

  Dodać  trzeba,  że  zgodnie  z  art. 123  ust. 1 ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego

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

regionalny  dyrektor  ochrony  środowiska  jest  organem administracji  rządowej  niezespolonej,  właściwym  do

realizacji zadań, o których mowa w art. 131 ust. 1, na obszarze województwa. Stosownie zaś do art. 131 ust. 1

ustawy,  do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy m.in.  ochrona i  zarządzanie obszarami

Natura  2000  i  innymi  formami  ochrony  przyrody,  na  zasadach  i  w  zakresie  określonych  ustawą  z  dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 4). 

Powracając do analizy załącznika nr 1 do Raportu Kolegium zwraca uwagę, że w środowisku istniejącej

zabudowy  miejskiej  stwierdzono  stosunkowo  ubogi  skład  gatunkowy  ptaków  (str.  92),  zaś  w  środowisku

ogródków  działkowych  (analizowano 4  duże  powierzchnie  ogródków  zlokalizowane  w okolicy  ulic:  9  Maja,

Aleksandra  Kosiby,  Józefa  Chełmońskiego  i  Wilczej)  gatunki  typowe  dla  ogródków  śródmiejskich  (str.  93).

Jeśli chodzi  o  środowisko  nadrzeczne  otwarte  -  analizowano  teren  w  pobliżu  Krzywej  Grobli  koło  Lasu

Rakowieckiego oraz w pasie rzeki Odry od ul. Międzyrzeckiej do ogródków działkowych po prawej stronie Odry,

a także pas wycinki Lasu Rakowieckiego na jego wschodnim krańcu. Uznano, że powierzchnia zlokalizowana
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pomiędzy wschodnią granicą Lasu Rakowieckiego oraz rzeką Oławą stanowi najcenniejszy przyrodniczo odcinek

badanego  obszaru.  Ma  to  wpływ  również  na  skład  ornitofauny,  jak  i  wpływ  projektowanej  drogi  na  ptaki.

Stwierdzono  tu  obecność  4  par  gąsiorka  i  1  samicę  pokrzewki  jarzębatki,  gatunki  wymienione

w załączniku I Dyrektywy  Ptasiej.  Na  belkach  nośnych  rusztowania  utrzymującego  rurociąg  napowietrzny

przekraczający Odrę zaobserwowano 1-2 pary lęgowe pustułki (str. 94). Jeśli chodzi o zieleń parkową wskazano,

że występuje na omawianym obszarze w kilku miejscach m.in. w okolicach ul. Adama Mickiewicza, ul. Zygmunta

Wróblewskiego i Lasu Rakowieckiego. Dodatkowo zieleń parkowa występuje na wale Odry. Na północnym wale

Odry  zaobserwowano  dzięcioła  zielono-siwego,  wymienionego  w  załączniku I  Dyrektywy  Ptasiej  (str.  95).

Analizując oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na ptaki wskazano, że na omawianym obszarze dojdzie

do  zniszczenia  miejsc  gniazdowania  ptaków  -  w większości  będą  to  jednak  siedliska  ubogie  w  awifaunę

i charakteryzujące  się  gatunkami  typowymi  dla  siedlisk  miejskich.  Zniszczeniu  ulegnie  też  pas  zakrzewień

w okolicy Lasu Rakowieckiego stanowiący siedlisko gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy

Ptasiej. Zostanie też rozcięty korytarz migracyjny doliny Odry i Oławy. 

W zaleceniach  minimalizacji  oddziaływania  przedsięwzięcia  w załączniku nr  1 (str.  118)  i  później  -

w     zaskarżonej decyzji - uwzględniono te ustalenia. Nakazano (w ramach kompensacji przyrodniczej), aby  pod

stałym  nadzorem  specjalisty  botanika  -  w  konsultacji  z  zoologiem  -  odtworzyć  zadrzewienia  o  charakterze

gradowym  o  powierzchni  odpowiadającej  powierzchni  zniszczonych  siedlisk  chronionych gatunków  ptaków

oraz potencjalnych miejsc żerowisk nietoperzy (tj. około 1,3 ha; wskazano miejsce nasadzeń i gatunki drzew);

z kolei w Lesie Rakowieckim (na terenie pomiędzy planowaną inwestycją a obszarem zwartego drzewostanu

Lasu  Rakowieckiego)  i  w  dolinie  Oławy  (od  skarpy  drogi  do  Lasu  Rakowieckiego)  -  dokonanie  nasadzeń

uzupełniających przy zastosowaniu wymienionych w decyzji gatunków drzew i krzewów. Wzdłuż mostów nad

Odrą  i  nad  Oławą  nakazano  wykonać  ekrany  przyrodnicze  ochronne  o  minimalnej  wysokości  3  m  oraz

konstrukcji pełnej i nieprzeźroczystej (wskazując szczegóły takiego działania). Na odcinku drogi przebiegającym

wzdłuż Lasu Rakowieckiego nakazano wykonać nieprzeźroczysty ekran przyrodniczy o minimalnej wysokości

3 m,  w  formie  „zielonej  ściany",  od  strony  zewnętrznej  obsadzony  rodzimymi,  nieinwazyjnymi  gatunkami

pnączy. W zaskarżonej decyzji nałożono również wymóg, aby niezbędną wycinkę drzew i krzewów prowadzić

w okresie  późnojesiennym  (nie  później  niż  do  końca  lutego),  a  w  przypadku  usuwania  drzew  i  krzewów

w okresie lęgowym ptaków, prace te prowadzić wyłącznie po uzgodnieniu ze specjalistą ornitologiem. 

W załączniku  nr  1  analizowano  także  oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na  płazy  i  gady

(str. 106-107),  uznając,  że  najbardziej  istotna  jest  ochrona  miejsc  masowego  rozrodu  płazów;  dotyczy  to

zwłaszcza  populacji  ropuchy zielonej  oraz ropuchy szarej.  Obydwa powyższe  gatunki  licznie rozmnażają  się

w stawie przy ul. Kazimierskiej, w bezpośredniej bliskości planowanego przedsięwzięcia, a ropucha szara bardzo

licznie występuje w całym Parku Szczytnickim i na terenie ogródków działkowych. Rozmnaża się między innymi

w stawie przy ul. Jana Heweliusza. Występowanie ropuchy zielonej w zbiorniku przy ul. Kazimierskiej zostało

udokumentowane  w pracy magisterskiej:  „Populacja  ropuchy zielonej  Bufo  viridis  w Parku Szczytnickim we

Wrocławiu  -  struktura  i  translokacja",  wykonanej  w  Zakładzie  Biologii  i Ochrony  Kręgowców  Instytutu

Zoologicznego  Uniwersytetu  Wrocławskiego.  Według  tych  badań,  w  2008  r.  liczebność  ropuchy  zielonej

w zbiorniku przy ul. Kazimierskiej wynosiła ponad 240 osobników. Ropuchy zielone po okresie rozrodczym do

żerowania  i  zimowania  wykorzystują  głównie  ogródki  działkowe  zlokalizowane  przy  ul.  Aleksandra  Kosiby.

Zdaniem autora załącznika nr 1 do Raportu, bez wykonania działań minimalizujących oddziaływanie planowanej

inwestycji na te gatunki może dojść do masowego ginięcia ropuch pod kołami samochodów na nowej jezdni
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i  w konsekwencji  do  szybkiego  zaniku  populacji  wykorzystującej  zbiornik  wodny  przy  ul.  Kazimierskiej.

Płazy mogą ginąć również przy ul. 9 Maja, gdzie mogą migrować osobniki ropuchy szarej z Parku Szczytnickiego

(str. 106-107 załącznika nr 1). 

W zaleceniach minimalizacji oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w załączniku nr 1 i później -

w zaskarżonej decyzji - uwzględniono te ustalenia, poprzez nałożenie licznych obowiązków w odniesieniu do

ochrony  herpetofauny.  I  tak,  przede  wszystkim  nałożono  wymóg  wykonania  systemu  przejść  dla  płazów

pomiędzy ul. Edwarda Dembowskiego i ul. Zygmunta Wróblewskiego, składającego się z 3 przejść oraz ogrodzeń

ochronno-naprowadzających,  a także zakaz prowadzenia robót drogowych na terenie ogródków działkowych

przy ul. Aleksandra Kosiby w okresie od 1 października do 30 kwietnia (jest to bowiem okres zimowania ropuch

zielonych,  maj  jest  zaś  okresem,  w  którym  nie  będzie  tam już  ropuch  zielonych,  str.  118  załącznika  nr  1).

Nakazano również ograniczenie robót do niezbędnego minimum i niestosowanie siatek o drobnych oczkach,

ponieważ  po  skończeniu  godów  w  zbiorniku  przy  ul.  Kazimierskiej  ropuchy  musiałyby  „przewędrować”

ze zbiornika na drugą stronę prowadzonych robót. W celu powstrzymania wchodzenia ropuch na teren budowy

przy  ul.  9  Maja  (od  strony  Parku  Szczytnickiego),  w  zaskarżonej  decyzji  nakazano  ogrodzenie  go  siatką

o drobnych  oczkach  (5x5  mm,  o  wysokości  około  0,5  m  od  ziemi),  zaś  miejsca  stanowiące  pułapki

antropogeniczne  dla  zwierząt  (np.:  wykopy,  otwarte  studzienki)  w  miarę  możliwości  terenowych  nakazano

otoczyć płotkami lub/i kontrolować nie rzadziej niż raz dziennie, a wpadające do nich zwierzęta niezwłocznie

odławiać  i  wypuszczać  poza  obszarem  inwestycji  (ostatnią  kontrolę  przeprowadzić  tuż  przed  zasypaniem

wykopów).  Do  tego  nakazano  regularnie  oczyszczać  przejścia  dla  płazów  z  nawiewanych  liści  i  innych

materiałów zmniejszających powierzchnię przejścia wykorzystywaną przez zwierzęta.  W zakresie  wykonania

kompensacji  przyrodniczej  nakazano  utworzenie  w  pobliżu  zbiornika  przy  ul.  Kazimierskiej  (przy  udziale

specjalisty herpetologa) dwóch sztucznych miejsc do zimowania ropuch zielonych (szczegóły podano w decyzji).

Nakazano również (w zakresie monitoringu), aby rok po zakończeniu budowy drogi, a następnie przez 2 lata na

odcinku od ul. Karola Olszewskiego/Zygmunta Wróblewskiego do ul. Adama Mickiewicza przy udziale specjalisty

herpetologa  prowadzić  monitoring  śmiertelności  płazów  i  wykorzystywania  przez  nie  sztucznych  miejsc

zimowania. Zakres czasowy monitoringu powinien obejmować okres wiosenny i jesienny migracji oraz okres

letniej aktywności płazów. W przypadku, gdy monitoring wykaże nieskuteczność lub nieefektywność podjętych

zabiegów  minimalizujących  lub  kompensujących,  specjalista  winien  wskazać  dodatkowe  zabezpieczenia  lub

zaproponować wprowadzenie zmian technicznych do wykonanych zabezpieczeń (szczegółowy plan monitoringu

należy przedłożyć organowi wydającemu decyzję oraz organowi uzgadniającemu minimum 3 miesiące przed

jego rozpoczęciem, w celu akceptacji).

Jeśli chodzi o proponowane przez dr. Marka Krukowskiego działania minimalizujące i kompensujące, nie

odmawiając mu prawa do wyrażania w tej kwestii własnego zdania, Kolegium musi stwierdzić, że – pomijając

brak wyjaśniania,  że przedstawiane pomysły są „lepsze” - nie wiadomo dlaczego również poza odcinkiem na

wysokości  ul.  Aleksandra Kosiby oraz odcinkami na estakadach należało przewidzieć inne niż ww. wskazane

rozwiązania zapobiegające kolizjom migrujących płazów z pojazdami.  

W  tym  miejscu  należy  zauważyć,  że  wraz  z  pismem  z  dnia  4  listopada  2013  r.  Stowarzyszenie

„Akcja Park Szczytnicki” przedłożyło kolejną opinię autorstwa dr. Marka Krukowskiego – z dnia 31 października

2013 r.,  oznaczoną jako „Uwagi” do odpowiedzi Gminy Wrocław na odwołania Stowarzyszeń. W dużej mierze

stanowi  ona  powtórzenie  zarzutów  zawartych  w  omawianej  już  opinii.  O  ile  jednak  wcześniej  dr  Marek
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Krukowski nie precyzował gatunków owadów i płazów, których - jego zdaniem - nie uwzględniono w załączniku

nr 1, w „Uwagach” z dnia 31 października 2013 r. kwestię tę doprecyzował. 

Podobnie  jak  wcześniej,  w  piśmie  z  dnia  31  października  2013  r.  dr  Marek  Krukowski  zarzuca

załącznikowi  nr 1 pominięcie pośredniego wpływu przedsięwzięcia na rodzime gatunki płazów z Załącznika

IV Dyrektywy Środowiskowej (str. 3). Stwierdza, że „obserwacje własne wykazują, że w 2013 r. Las Rakowiecki

zasiedlały takie chronione prawem krajowym i wspólnotowym płazy, jak m.in. rzekotka (Hyla arborea), żaba

moczarowa, żaba wodna, żaba jeziorowa, żaba trawna”. Ponadto „należy zweryfikować ewentualną obecność”

dwóch gatunków płazów objętych ochroną w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – kumaka nizinnego i traszki

grzebieniastej, które występują w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia, na terenach wodonośnych MPWiK

oraz  w okolicach  Nowego Domu.  Zdaniem opiniującego,  „Takie  podejście  w znacznym stopniu zawęża  skalę

analiz  przedmiotów  ochrony  objętych  prawem  wspólnotowym”.  Dr  Marek  Krukowski  twierdzi,  że  brak

jakichkolwiek analiz lub odniesień do korytarza ekologicznego doliny Odry i Oławy.  

W  załączniku  nr  1  dość  jasno  –  w  opinii  Kolegium  -  wyjaśniono,  że  w  zasięgu  oddziaływania

przedsięwzięcia stwierdzono możliwość występowania „wcześniej notowanej”  na terenach wodonośnych koło

Świątnik i w międzywalu Odry – starorzecza koło ul. Międzyrzeckiej traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej

(również  „wcześniej  notowana”  na  ww.  terenie),  ropuchy  szarej   w  starorzeczu  w  dolinie  Odry,  kumaka

nizinnego (wcześniej stwierdzany na terenach wodonośnych koło Świątnik i w międzywalu Odry – starorzecza

koło  ul.  Międzyrzeckiej),  rzekotki drzewnej  (Hyla  arborea -  stwierdzana  na  terenach  wodonośnych  koło

Świątnik  i  w  międzywalu  Odry  –  starorzecza  koło  ul.  Międzyrzeckiej),  żaby  jeziorkowej (odzywające  się

osobniki stwierdzono wzdłuż całej Oławy na terenach wodonośnych koło Świątnik), żaby wodnej (odzywające

się osobniki stwierdzono wzdłuż całej Oławy, na terenach wodonośnych koło Świątnik, w Stawie Stachocińskim),

żaby trawnej (spotykana w międzywalu Odry i w dolinie Oławy, praktycznie na wszystkich wilgotnych łąkach

i lasach), żaby moczarowej (zasiedla podobne tereny jak żaba trawna), jaszczurki zwinki (najliczniejszy gad na

badanym terenie; występuje na terenach nasłonecznionych, w tym szczególnie na groblach, wałach, nasypach

drogowych,  obrzeżach  lasów),  jaszczurki  żyworodnej  (znacznie  mniej  liczna  od  poprzedniego  gatunku;

występuje  w  środowiskach  wilgotnych,  głównie  podmokłe  łąki  i  brzegi  zbiorników  wodnych;  stwierdzana

w dolinie Odry  i  Oławy,  na terenach wodonośnych i  w rejonie Lasu Strachocińskiego),  padalca  zwyczajnego

(najrzadsza  z  jaszczurek  na  badanym  terenie;  znaleziona  na  obrzeżu  Lasu  Strachocińskiego  i  w  Lasku

Opatowickim,  wcześniej  notowana  również  w  międzywalu  Odry  w  okolica  ul.  Międzyrzeckiej  i  na  terenach

wodonośnych)  oraz  zaskrońca  zwyczajnego  (jedyny  wąż  stwierdzony  w  analizowanym  terenie,  znaleziony

w Stawie  Stachocińskim  i  na  terenach  wodonośnych,  oraz  przy  starorzeczu  w  dolinie  Odry  koło

ul. Międzyrzeckiej, str. 107 załącznika nr 1). W zaskarżonej decyzji nakazano w tym kontekście, aby na terenie

międzywala rzeki Odry - w celu odtworzenia siedliska łąkowego, w konsultacji ze specjalistą - fitosocjologiem,

przeprowadzić  odpowiednie  prace  agrotechniczne  (m.in.  spulchnianie  gruntu,  pokrywanie  miejscowym

humusem),  a  następnie  wprowadzić  na  nie  rodzimą  roślinność  zielną,  charakterystyczną  dla  łąk  świeżych

i selenicowych (m.in.  poprzez  obsianie mieszanką rodzimych roślin  łąkowych).  Teren należy  pozostawić bez

dolesień  i  zakrzewień,  prowadząc  w  razie  konieczności  działania  niedopuszczające  do  zajęcia  terenu  przez

rośliny inwazyjne obcego pochodzenia.

Jak  wspominano,  dr  Marek  Krukowski  stwierdził,  że  pomimo  badania  rozmieszczenia  i  powiązań

przestrzennych populacji (subpopulacji) chronionych owadów (zwłaszcza saproksylofagów) są trudniejsze do

przeprowadzenia,  w  załączniku  nr  1  należało   „wskazać  co  najmniej  centra  występowania  chronionej
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entomofauny wraz z obiektami możliwymi do okresowego zasiedlania, bazując na meta populacyjnym modelu

ich  występowania”.  Powyższa  kwestia  jest  –  w jego  opinii  –  „jedną  z  dwóch  największych  słabości  Analizy

przyrodniczej”.  We  wskazywanych  wyżej  „Uwagach”  z  dnia  31  października  2013  r.,  dr  Marek  Krukowski

wskazuje w tym zakresie na pachnicę dębową oraz kozioroga dobosza, powtarzając, że „Powyższa kwestia jest

jedną z największych słabości dokumentacji Inwestora”. 

W  rozdziale  5.4  załącznika  nr  1  wyjaśniono,  że  w  sąsiedztwie  inwestycji  stwierdzono  jak  dotąd

występowanie trzech gatunków bezkręgowców objętych ochroną gatunkową:

-  kozioróg dębosz – wyjaśniono, że występuje praktycznie na terenie całego Wrocławia wzdłuż dolin

Odry,  Bystrzycy  i  Widawy,  a  jego  siedliskiem  są  najczęściej  stare  okazy  dębów,  choć  wskutek  dużego

zagęszczenia  populacji  znajdowano  także  zasiedlone  dęby  w  wieku  80-100  lat.  W  sąsiedztwie  planowanej

inwestycji występuje w pomnikowych dębach na wysokości Ogrodu Zoologicznego oraz na całym terenie Parku

Szczytnickiego.  Zdaniem  autora  załącznika  nr  1,  większość  populacji  gatunku  nie  jest  zagrożona  wskutek

inwestycji.  Tylko  jedno  stanowisko  –  na  dębie  przy  ul.  Mikołaja  Kopernika  we  wschodniej  części  Parku

Szczytnickiego,  może  być  pośrednio  (z  uwagi  na  zanieczyszczenie  powietrza)  oraz  bezpośrednio

(ewentualna możliwość ginięcia chrząszczy  pod samochodami)  zagrożone wskutek oddziaływania  inwestycji.

Kozioróg  dębosz  został  stwierdzony  w  obszarze  Natura  2000  „Grądy  w  Dolinie  Odry”;  w  obserwacjach

terenowych stwierdzono odpowiednie dla gatunku siedliska w starodrzewiu dębowym na grobli Szczytnicko-

Bartoszowickiej, w parkach i na skwerze przy ul. Aleksandra Kosiby, a także w okazałych dębach w dolinie Odry

(międzywale) przy ul. Międzyrzeckiej - ślady żerowania, w Lasku Opatowickim, oraz grupie dębów przy wlocie

do Kanału Bocznego;

-  pachnica  dębowa  –  co  najmniej  dwa  stanowiska  gatunku  znane  są  z  zachodniej  części  Parku

Szczytnickiego,  w  starych,  próchniejących  dębach.  Stanowiska  te  znajdują  się  w  odległości  około  1  km  od

planowanej  inwestycji,  co  5-krotnie  przekracza  zasięg  średniej  dyspersji  osobników.  Dodatkowo pachnica

dębowa została  stwierdzona  w obszarze  Natura 2000 „Grądy w Dolinie  Odry”;  w obserwacjach terenowych

stwierdzono odpowiednie dla gatunku siedliska na obydwu wałach wzdłuż Odry (starodrzew dębowy na grobli

Szczytnicko-Bartoszowickiej  i  aleja lipowa przy ul.  Międzyrzeckiej).  Prawdopodobnie występuje w okazałych

drzewach w dolinie Odry (międzywale), a także w lipie na skwerku przy ul. Aleksandra Kosiby i kilku lipach przy

skwerze przy ul.  Krakowskiej.  Jest  również duże prawdopodobieństwo występowania w Lasku Opatowickim

i w grupie okazałych dębów przy wlocie do Kanału Bocznego.

W opisywanym  rozdziale  załącznika  nr  1  omówiono również  inne  chronione  bezkręgowce,  których

stanowiska znajdują się na polach wodonośnych miasta Wrocławia, w obszarze Natura 2000 „Grądy w Dolinie

Odry”.

Na str.  73  załącznika  nr  1 wyjaśniono,  że  początek proponowanego wariantu  drogi  znajduje  się  na

estakadzie  przy  ul.  Krakowskiej.  Do terenu tego od strony południowo-zachodniej  przylega  niewielki  skwer

(działki  7/1 i  7/2),  mający charakter niewielkiego lasku ze starodrzewiem. Rosną tu między innymi starsze

wiekowo dęby szypułkowe i lipy drobnolistne, przy czym te ostatnie częściowo zamierające z licznymi dziuplami

i  wypróchnieniami,  będące  potencjalnym  siedliskiem  chronionych  chrząszczy  saproksylofagicznych.  Skwer

z uwagi  na  potencjalne  siedliska  chronionych  gatunków  chrząszczy,  związanych  ze  starszymi  wiekowo

drzewami,  powinien -  zgodnie  z  załącznikiem nr 1 -  zostać  zachowany.  W odniesieniu do znajdującej  się za

Lasem  Rakowieckim  grobli  z  aleją  starszych  wiekowo  drzew,  głównie  lip,  wskazano,  że  wymagane  jest

m.in. stwierdzenie,  czy  w  danym  roku  nie  są  one  zasiedlone  przez  (m.in.)  chronione  owady.  W  wypadku
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zasiedlenia przez chronione chrząszcze będzie konieczne przeniesienie zasiedlonych pni do pobliskiego obszaru

Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry” i ułożenie według wskazówek biologa. Na początku ul. Aleksandra Kosiby,

po  lewej  stronie,  znajduje  się  niewielki  skwer  ze  starodrzewiem  (działka  nr  90).  Jedna  z  rosnących  tu  lip

drobnolistnych jest zasiedlona przez saproksylofagi z dużym prawdopodobieństwem, że jest to pachnica dębowa

lub kwietnica okazała (wokół drzewa są duże ilości odchodów wskazujących na te gatunki). 

Z uwagi na powyższe ustalenia, w zaskarżonej decyzji nałożono obowiązek, aby przed wycięciem drzew

o  pierśnicy  powyżej  50  cm  (w  szczególności  starych  i  spróchniałych  dębów  szypułkowych) pod  kontrolą

specjalisty entomologa dokonać kontroli  zasiedlenia drzew przez kozioroga  dębosza,  pachnicę dębową lub/i

inne  objęte  ochroną  gatunki  owadów  dendrofilnych.  W  przypadku  potwierdzenia  obecności  lub  śladów

żerowania ww. bezkręgowców,  wycinkę przeprowadzić  po uzyskaniu wymaganej  prawem zgody właściwego

organu na likwidację stanowisk gatunków chronionych i  po ustaleniu z entomologiem metod działania oraz

miejsc, w które przeniesione zostaną odpowiednio ścięte fragmenty drzew (np. Park Szczytnicki, dolina Odry lub

Las Rakowiecki). 

Zdaniem Kolegium,  w załączniku nr 1  co najmniej  więc wskazano „centra występowania chronionej

entomofauny wraz z obiektami możliwymi do okresowego zasiedlania”.

W piśmie  z  dnia  31  października  2013  r.  dr  Marek  Krukowski  doprecyzował,  że  jego  twierdzenie,

iż wariant proponowany „niszczy fragment płatu priorytetowego siedliska kod*91E0-łęg wierzbowo-topolowy”

było  wynikiem  wnikliwej  „analizy  terenowej rozmieszczenia  siedlisk  przyrodniczych”  (podkr.  Kolegium).

Jak można  domniemywać,  opiniujący  w  terenie  porównywał  przebieg  planowanej  trasy  z  istniejącym

zadrzewieniem. Kolegium nadal nie widzi jednak żadnych podstaw do kwestionowania zawartej w załączniku

nr 7  do  Raportu  (tom  II)  mapy  siedlisk  przyrodniczych,  na  którą  naniesiono  przebieg  wszystkich

5 analizowanych (na wstępnym etapie postępowania) wariantów lokalizacji przedsięwzięcia, która całkowicie

takiemu zarzutowi zaprzecza. 

Z  kolei  precyzując  przedstawiany  również  wcześniej  zarzut  odnośnie  do  koncepcji  oświetlenia

planowanego przedsięwzięcia (która winna zostać – zdaniem dr. Marka Krukowskiego – przemyślana), w piśmie

z dnia 31 października 2013 r. opiniujący stwierdził, że zastosowane powinny być lampy o skoncentrowanym

strumieniu światła, obejmującym jedynie jezdnię projektowanej drogi. 

W rozdziale 5.2.3 załącznika nr 1 zawarto podrozdział  „Dostosowanie oświetlenia mostu”,  w którym

wskazano, że ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo nietoperzy najkorzystniejszym wariantem jest

całkowita  rezygnacja  z  oświetlenia  mostów na  Odrze  i  Oławie,  zwłaszcza  z  oświetlenia  spodniej  ich  części.

Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się, aby ograniczyć oświetlenie wyłącznie do najważniejszych elementów oraz

stosować rozwiązania, które zmniejszą przyciąganie owadów do źródeł światła. Ograniczenie niekorzystnego dla

nietoperzy „zanieczyszczenia światłem” można osiągnąć kierując światło wyłącznie w miejsca, które muszą być

sztucznie  oświetlone.  Poprzez  zastosowanie  odpowiednich  opraw  (kloszy),  dobór  mocy  i  wysokości

umieszczenia źródła światła należy dążyć do uzyskania zadowalającego efektu oświetlenia przy maksymalnym

ograniczeniu jego rozproszenia poza oświetlany obszar. Zaleca się zastosowanie w lampach ulicznych wkładów

niskociśnieniowych sodowych (SOX), które przyciągają owady w najmniejszym stopniu. Lampy o widmie światła

intensywnie  przyciągającym  owady,  w  tym  lampy  rtęciowe  (MBF),  nie  powinny  być  stosowane.  Na  terenie

inwestycji  należy  też  zrezygnować  ze  wszystkich  źródeł  światła,  których  widmo  zawiera  znaczny  udział

ultrafioletu (ze względu na jego atrakcyjność dla owadów). Zalecono także rezygnację z iluminacji mostów.
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 W decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. zalecenia te zostały uwzględnione. W punkcie II.B.2 orzeczono, że -

na etapie eksploatacji przedsięwzięcia - do oświetlenia jezdni mostów nad Odrę i Oławą, estakady w pobliżu

Lasu  Rakowieckiego  oraz  pozostałych  odcinków  drogi  należy  stosować  lampy  sodowe  niskociśnieniowe

(typu SOX),  o  niskiej  wartości  promieniowania  UV  lub  inne  eliminujące  ww.  promieniowanie  (np.  poprzez

zastosowanie kloszy szklanych ograniczających emisję UV. Punkty świetlne należy ułożyć tak, aby oświetlenie

skierować wyłącznie w miejsca, które muszą być sztucznie oświetlone (tj. w kierunku jezdni, chodników ścieżek

rowerowych itp.). W punkcie II.B.3 zaskarżonej decyzji zakazano z kolei oświetlania (iluminowania) konstrukcji

mostów, w szczególności ich spodniej części. 

  Jak  wspominano,  w  swojej  poprzedniej  opinii  dr  Marek  Krukowski  wskazywał  na  „Dość  znaczny

stopień komplikacji części przyrodniczej RDOŚ (Załącznik nr 1) oraz liczne zawiłości, ba, wręcz meandry jego

konstrukcji”.  Zdaniem  Kolegium,  taki  zarzut  nie  tłumaczy  jednak  faktu,  że  dr  Marek  Krukowski  zarzuca

załącznikowi nr 1 brak czegoś, co się w nim znajduje. Poza argumentami mającymi charakter wyłącznie opinii,

a nie dowodu w rozumieniu k.p.a., dr Marek Krukowski nie sformułował żadnego zarzutu, który mógłby poważyć

prawidłowość załącznika nr 1.

Kolejna opinia,  mająca stanowić dowód twierdzeń podnoszonych w odwołaniach obu Stowarzyszeń,

to (stanowiąca załącznik nr 20 do odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”) „opinia przyrodnicza”

Rafała Szkudlarka, również członka „Rady Naukowej Obiektu UNESCO we Wrocławiu, Hala Stulecia z Parkiem

Szczytnickim”, z dnia 10 czerwca 2013 r. (powstała więc jeszcze przed wydaniem zaskarżonej decyzji, podobnie

jak  opinia  omawiana  wyżej).  „Oceniając  przedmiotowy  ROŚ  dla  planowanego  przedsięwzięcia”

dr Rafał Szkudlarek stwierdza:

- brak uwzględnienia oraz oceny wpływu na występującą pomiędzy Odrą i Oławą populację nietoperzy

w zasięgu planowanej trasy, a tym bardziej cennego terenu dla nietoperzy, jaki stanowi dolina rzeki Oława -

„brak identyfikacji siedlisk, żerowisk, miejsc rozrodu oraz badań migracji nietoperzy”;

-  brak  uwzględnienia  oraz  oceny  wpływu  na  populacje  obecne  w  Lesie  Rakowieckim  oraz  Parku

Wschodnim - „brak identyfikacji siedlisk, żerowisk, miejsc rozrodu oraz badań migracji nietoperzy”;

-  brak  analizy,  w  jakim  zakresie  proponowane  budki  mają  zastępować  dotychczasowe  schronienia

poszczególnych  gatunków  nietoperzy,  w  związku  z  masowymi  wycinkami  drzew  dla  potrzeb  realizacji

planowanego przedsięwzięcia. 

 Kolegium  obszernie  opisało  już,  jak  szczegółowo  autor  załącznika  nr  1  analizował  kwestię

chiropterofauny  –  również  w aspektach  wskazywanych  przez  dr.  Rafała  Szkudlarka.  W świetle  powyższych

ustaleń, zarzuty podnoszone w tej opinii nie znajdują żadnego potwierdzenia. 

Jeśli chodzi o brak analizy dotyczącej budek dla nietoperzy zauważyć należy, że na str. 103 załącznika

nr 1 nakazano wcześniejsze sprawdzanie przeznaczonych do usunięcia drzew, przez specjalistę chiropterologa,

celem potwierdzenia, że nie są one w danym momencie użytkowane przez nietoperze (w związku z częstymi

zmianami kryjówek przez nietoperze kontrola chiropterologiczna drzew przeznaczonych pod wycinkę powinna

zostać  przeprowadzona  w  nocy  poprzedzającej  dzień  ich  fizycznego  usunięcia).  Wskazano,  że  odtworzenie

utraconych  w  wyniku  usuwania  drzew  schronień  nie  jest  w  pełni  możliwe,  a  ewentualna  kompensacja

przyrodnicza  może  wiązać  się  z  podjęciem  działań  na  rzecz  ochrony  innych  znanych  kryjówek  nietoperzy.

Działaniem skutecznym w dłuższej perspektywie czasu może być również dodatkowe wzbogacenie drzewostanu

w pobliżu terenu inwestycji. Autor załącznika nr 1 stwierdził, że metoda kompensacji przyrodniczej, jaką jest

sztuczne  wzbogacenie  środowiska  w schronienia  (budki)  dla  nietoperzy,  może  być  czasowo  skuteczna.
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Wskazane jest jednak stosowanie tej metody w ograniczonym stopniu w stosunku do odtwarzania naturalnych

siedlisk (str.  119).  Zaproponowano rozmieszczenie budek dla nietoperzy  na terenie Lasu Rakowieckiego we

Wrocławiu, ponieważ jest to teren o stosunkowo młodym drzewostanie, gdzie sztuczne wzbogacenie w kryjówki

może zwiększyć atrakcyjność tego miejsca dla nietoperzy. Budki mogłyby zostać  rozmieszczone w grupach po

15 sztuk  w jedenastu miejscach wskazanych na znajdującej się na str. 120 mapie. 

W zaskarżonej  decyzji  -  uwzględniając  zalecenia  zawarte  w załączniku  nr  1  -  nałożono obowiązek,

aby po konsultacji  ze  specjalistą  w zakresie  biologii  nietoperzy  zawiesić  minimum 150 budek lęgowych  dla

nietoperzy (rozmieszczonych w grupach po 15 sztuk w odstępach 50-120 m) w Lesie Rakowieckim oraz na

terenie zadrzewień nad rzeką Oławą i na obszarze pól wodonośnych. Na miejsca ich zawieszenia należy wybierać

miejsca odsłonięte wzdłuż dróg, przecinek, przy granicy z terenami otwartymi, w pobliżu cieków i zbiorników

wodnych. Budki trzech rodzajów (różniących się konstrukcją i wielkością) należy instalować na wysokości 4-6 m

(ze względu na wyższą trwałość w stosunku do budek drewnianych, co najmniej 50% z zastosowanych budek

winno być wykonanych z trocinobetonu). Dodatkowo nakazano, aby pod mostami nad rzeką Odrą i nad rzeką

Oławą  w  górnej  części  przęseł  na  odpowiedniej  wysokości  utworzyć  po  minimum  5  miejsc  czasowego

przebywania  nietoperzy  (typu  specjalne  wypustki,  skrzynki  itp.),  które  mają  być  wykonane  z  trwałych

materiałów i przymocowane na stałe do konstrukcji mostu. Nakładając na Gminę Wrocław obowiązki w zakresie

monitoringu, Prezydent Wrocławia wskazał, że rok po zakończeniu budowy drogi, a następnie przez dwa lata na

odcinku  drogi  od mostu na rzece Oławie do ul.  Adama Mickiewicza,  przy udziale  specjalisty chiropterologa,

należy prowadzić monitoring śmiertelności nietoperzy, drożności korytarzy migracyjnych  oraz wykorzystania

sztucznych  schronień  przez  nietoperze.  W  przypadku,  gdy  monitoring  wykaże  nieskuteczność  lub

nieefektywność  podjętych  zabiegów  minimalizujących  lub  kompensujących  specjalista  winien wskazać

dodatkowe zabezpieczenia lub zaproponować wprowadzenie zmian technicznych do wykonanych zabezpieczeń.

Dopiero monitoring wykaże więc, w jakim zakresie budki zastąpią dotychczasowe schronienia poszczególnych

gatunków nietoperzy (m.in. stopień zasiedlenia budek). Co warte podkreślenia, jest to rozwiązanie tymczasowe,

bowiem podstawowym działaniem będzie wzbogacanie drzewostanu w pobliżu terenu inwestycji (odtwarzanie

naturalnych siedlisk).

Stowarzyszenie  „Akcja  Park  Szczytnicki”  przedłożyło  również  opinię  opracowaną  przez

dr. inż. Przemysława Bąbolewskiego pt. „Ocena dendrologiczna części przyrodniczej Raportu oddziaływania na

środowisko dla  inwestycji  pn.  Budowa Alei  Wielkiej  Wyspy we Wrocławiu”,  sporządzoną 13 czerwca 2013 r.

(tak jak poprzednie - na etapie postępowania prowadzonego przez organ pierwszej instancji). Dr Przemysław

Bąbolewski zarzuca z kolei brak oceny oddziaływania na zabytkowy drzewostan Parku Szczytnickiego i Ogrodu

Zoologicznego zwiększonej emisji substancji szkodliwych, tj. pyłów (PM2,5, PM10), metali ciężkich oraz gazów

(związków azotu i siarki), związanej z ruchem samochodowym na planowanej drodze. Autor tej opinii wyszedł

z założenia, że „prognozowana przepustowość Alei WW” to 30 000 aut na dobę i że Raport powinien zawierać

również analizę „możliwych niekorzystnych oddziaływań związanych ze znacząco zwiększoną emisją substancji

szkodliwych  jw.”  Dokonawszy  charakterystyki  zabytkowego  drzewostanu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu

Zoologicznego,  dr inż.  Przemysław Bąbolewski stwierdził,  że „w wyniku realizacji  inwestycji  powstanie duże

skażenie powietrza atmosferycznego,  gleby oraz wód gruntowych pyłami oraz spalinami i  zawartymi w nich

związkami chemicznymi, które będą miały bez wątpienia wpływ na uszkodzenia drzew, których kondycja jest już

niepewna”.  Szczególnie  niekorzystne  oddziaływanie  dotyczy  drzew  iglastych  (co  związane  jest

z udokumentowanym zjawiskiem selektywnej kumulacji metali ciężkich na te gatunki roślin).
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Nie  wiadomo  skąd  autor  omawianej  opinii  wziął  informację,  że  „prognozowana  przepustowość

Alei WW”  to  30 000  aut  na  dobę”  Omawiana  w niniejszej  decyzji  -  w części  dotyczącej  natężenia  ruchu  na

planowanej drodze - opracowana przez Biuro Rozwoju Wrocławia prognoza natężenia ruchu na projektowanym

układzie dróg w 2015 r. i 2025 r. (tabela 5, załącznik nr 2 Raportu) wskazuje całkowicie inne, o wiele niższe

wartości. Nie wiadomo również, jakie są podstawy twierdzenia, że wyniku realizacji inwestycji powstanie „duże

skażenie powietrza atmosferycznego,  gleby oraz wód gruntowych pyłami oraz spalinami i  zawartymi w nich

związkami  chemicznymi”.  Kwestię  analizy  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  powietrze

atmosferyczne  Kolegium  również  omawiało  w  innym  miejscu.  Nie  wynika  z  niej,  aby  oddziaływanie

planowanego przedsięwzięcia przekraczało jakiekolwiek normy jakości środowiska.  W takiej sytuacji  zarzuty

dr. Przemysława  Bąbolewskiego  odnośnie  do  braku  oceny  oddziaływania  na  zabytkowy  drzewostan  Parku

Szczytnickiego  i  Ogrodu  Zoologicznego  „zwiększonej  emisji  substancji  szkodliwych”  są  dla  Kolegium

niezrozumiałe.

Gdyby  jednak  przyjąć  założenie,  że  opiniujący  uważa,  iż  planowane  przedsięwzięcie  –  w  zakresie

oddziaływania na powietrze atmosferyczne - powinno zostać zanalizowane nie tylko w odniesieniu do ludzi,

ale również pod kątem ochrony roślin, w sposób odrębny, przy zastosowaniu odrębnych kryteriów,  nie sposób

nie  zauważyć,  że  zgodnie  z  §  2  ust.  3  powoływanego  już  rozporządzenia  w  sprawie  dokonywania  oceny

poziomów substancji  w powietrzu,  nawet  wojewódzcy inspektorzy  ochrony środowiska  nie  dokonują  oceny

poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę roślin w zakresie dwutlenku siarki, tlenków azotu

i     ozonu w strefach na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji,  o których

mowa w tabeli nr 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914). Stosownie do punktu 2 ppkt 2 załącznika

nr 2 do tego rozporządzenia (wyznaczającego kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji), punkty

poboru próbek substancji przy prowadzeniu pomiarów poziomów tlenków azotu i dwutlenku siarki w powietrzu

ze względu na ochronę roślin powinny być zlokalizowane w odległości ponad 20 km od aglomeracji powyżej

250 000  mieszkańców  lub  ponad  5  km  od  innych  obszarów  zabudowanych,  instalacji  i  głównych  szlaków

komunikacyjnych i tak, aby były reprezentatywne dla obszaru o powierzchni co najmniej 1000 km2. 

Dodać  można,  że  w załączniku  nr  2  do  rozporządzenia  w  sprawie  poziomów  niektórych  substancji

w powietrzu  określono  (w  tabeli)  poziomy  docelowe  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu,  zróżnicowane

„ze względu na ochronę zdrowia ludzi  i  ochronę roślin”,  termin ich osiągnięcia,  oznaczenie numeryczne tych

substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych

poziomów.  W  objaśnieniach  zaznaczono,  że  „c”  oznacza  „Poziom  docelowy  ze  względu  na  ochronę  zdrowia

ludzi”, „d” - „Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin”. Wymieniony w pozycji 6. tabeli poziom docelowy

pyłu PM2,5 w powietrzu określony został w sposób następujący „25c) µg/m3”.  Jest to więc poziom docelowy

ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dla roślin takiego poziomu normatywnie nie ustalono. Z kolei w załączniku

nr 1 rozporządzenia w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określono poziomy dopuszczalne

dla niektórych substancji  w powietrzu,  zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi  i ochronę roślin,

termin  ich  osiągnięcia,  oznaczenie  numeryczne  tych  substancji,  okresy,  dla  których  uśrednia  się  wyniki

pomiarów,  dopuszczalne  częstości  przekraczania  tych poziomów oraz marginesy tolerancji.  W objaśnieniach

zaznaczono, że „c” to „Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi”, „e” - „Poziom dopuszczalny ze

względu na ochronę roślin”.  Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM10 został

określony wyłącznie ze względu na ochronę zdrowia ludzi ( µg/m3). 
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Zarzuty  zawarte  w  opinii  dr.  inż.  Przemysława  Bąbolewskiego  pozbawione  są  więc  jakichkolwiek

podstaw faktycznych i prawnych. 

W  tym  miejscu  podkreślić  należy,  że  wbrew  zarzutom  odwołania  i  ww.  opinii,  w  załączniku  nr  1

przeanalizowano gatunki roślin, których występowanie stwierdzono w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia

(od  str.  109).  Załącznikiem  do  Raportu  (nr  35)  jest  „Inwentaryzacja  drzew  i  krzewów”.  Przeprowadzono

uzupełniającą  inwentaryzację  chronionych  gatunków  roślin  wymienionych  w  rozporządzeniu  w  sprawie

ochrony  gatunkowej  roślin  i  stwierdzono  w  przebiegu  drogi  występowanie  wymienionych  na  str.  109-110

gatunków roślin objętych ochroną gatunkową. Wskazano, że dla okazów zagrożonych usunięciem należy uzyskać

stosowne  zezwolenie  służb  ochrony  przyrody,  zaś  określenie,  które  okazy  są  zagrożone  usunięciem,  należy

przeprowadzić na etapie projektu technicznego, gdy będą znane szczegółowe parametry projektowanej drogi

(wskazano jednak,  jakie  okazy  przewidywane są  do  usunięcia  -  zgodnie  z  numeracją  z  załącznika nr  35 do

Raportu – „według stanu obecnego”: cis pospolity i bluszcz pospolity). Wyjaśniono, że przeprowadzono prace

terenowe,  mające  na  celu  przeanalizowanie  środowiska  przyrodniczego  pod  kątem  obecności  gatunków

chronionych  i  siedlisk  przyrodniczych.  Zakres  wycinki  został  określony  na  podstawie  koncepcji  planowanej

drogi – ostateczny zakres wycinki będzie jednak mniejszy od przedstawionego. Mapę obrazującą zakres wycinki

na tle planowanych prac drogowych zamieszczono w formie załącznika nr 29 do Raportu. Oszacowano również

wartość przyrodniczą drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Spośród nich dużą grupę stanowią gatunki

nierodzime wprowadzone sztucznie, jako zieleń ozdobna, a także drzewa obce florze Polski, takie jak robinia

biała,  klon  jesionolistny,  dąb  czerwony,  które  są  uznawane  za  gatunki  ekspansywne  wymagające  usuwania

z siedlisk naturalnych. Na str. 111 załącznika wskazano, jakie rodzime gatunki przewidziane są do usunięcia. 

 Kolegium nie znajduje żadnych podstaw prawnych dla uzasadnienia wymogu sporządzania przez stronę

wnioskującą  o wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  inwentaryzacji  wszystkich  drzew

znajdujących  się  w  okolicy  przedsięwzięcia,  co  do  których  nie  przewiduje  się  działań  eliminacyjnych

i zagrożonych ewentualnie prowadzonymi pracami budowlanymi.  Dr inż.  Przemysław Bąbolewski  nie wyjaśnił

zresztą, jakiemu celowi takie działanie - szczególnie w odniesieniu do terenu ZOO - miałoby służyć. 

Kolejną  opinią  załączoną  do  odwołania  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  jest  opinia

prof. dr. hab. Ludwika  Tomiałojcia,  członka  „Rady  Naukowej  Obiektu  UNESCO  we  Wrocławiu,  Hala  Stulecia

z Parkiem  Szczytnickim”,  pt.  „Uwagi  do  Raportu  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanej  inwestycji

pn. Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy we  Wrocławiu opracowanego przez  firmę  Progeo Sp.  z  o.  o."  Również ten

ekspert  Stowarzyszeń  (jak  wspominano,  na  dowody  załączane  do  odwołania  Stowarzyszenia  „Akcja  Park

Szczytnicki”  powołuje  się  też  Stowarzyszenie  „Przyjazna  Wyspa”)  wskazuje  na  „doprowadzenie  ruchu

o natężeniu dobowym ok. 30 tys.  aut do skrzyżowania z ul.  Mickiewicza”.  Powołuje się w tym kontekście na

„badania  firmy Scott-Wilson”.  W kwestii  charakteru  tych  badań Kolegium szerzej  wypowiadało  się  w części

dotyczącej natężenia ruchu. W tym miejscu może więc tylko stwierdzić, że powyższa konstatacja pozbawiona jest

podstaw faktycznych.

 Jeśli chodzi o „Wartości przyrodnicze nie uwzględnione w przedmiotowym Raporcie oddziaływania na

środowisko”,  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojcia  przedstawił  „Zanikające  wartości  przyrodnicze  zabytkowego

Parku Szczytnickiego”, wskazując, że z Parku „wycofały się lub wycofują przede wszystkim gatunki naziemne

oraz  gniazdujące nisko w krzewach,  głównie  z  powodu nadmiernego  porządkowania parku (Tab.  1),  ale  też

i z powodu odcięcia parku od dopływu imigrantów spoza miasta”.  Podając „Przyczyny regresu różnorodności

i liczebności  ptaków  lęgowych”  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojć  stwierdził,  że  całkowite  wycofanie  się  kilku
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gatunków  jest  wywołane  nie  tylko  pogorszeniem  się  warunków  w  samym  Parku,  ale  również  zmianami

otoczenia  tego  terenu.  Krytyczna  jest  tu  obecność  lub  brak  tzw.  korytarzy  ekologicznych,  czyli  ciągów

naturalnych zadrzewień i  zakrzewień.  Dalsze  utrzymywanie  małych populacji  ptaków w Parku Szczytnickim

będzie  zależało  nie  tylko  od  obecności  w  nim  starych  drzewostanów,  ale  coraz  bardziej  od  stopnia

skomunikowania  jego  obszaru  z  odpowiednimi  korytarzami  ekologicznymi  z  lasami  nad  Odrą.  Zdaniem

opiniującego,  oba  warianty  zagrażają  nasileniem izolacji  Parku  Szczytnickiego,  gdyż  przebiegają  po  bujnych

zadrzewieniach  i  zakrzewieniach  (między  groblą  nad  Odrą  a  ul.  Edwarda  Wittiga,  po  ogrodach  przy

ul. Aleksandra  Kosiby,  poprzez  tereny  gęsto  zadrzewione  przy  ul.  Mikołaja  Kopernika  i  ul.  9  Maja).

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć stwierdził, że wiele razy obserwował zawracanie ptaków usiłujących przelecieć

przez już i tak ruchliwą ul. Adama Mickiewicza. Wyjaśnił również, że według koncepcji minimalnej zdolnej do

trwania populacji (MVP), u kręgowców wyższych takich jak ssaki i ptaki dopiero wielkość populacji między 50-

500  par  lęgowych  zapewnia  samoistne  (odrębne)  trwanie.  Tymczasem  aż  35  (76%  wszystkich)  gatunków

ptasich lęgnących się w Parku Szczytnickim liczy zaledwie 1-19 par lęgowych. Aleja Wielkiej Wyspy, izolując je

od ciągów zieleni Sępolna i  Biskupina, silnie osłabi,  a może uniemożliwi (zależnie od gatunku) nieregularny,

ale niezbędny dopływ  spoza  miasta  imigrantów  (nosicieli  innych genów).  Zdaniem opiniującego,  Raport  nie

zawiera oceny oddziaływania w tym zakresie. 

Kolegium zauważa, iż jest oczywiste, że w przypadku realizacji każdego przedsięwzięcia uznanego przez

prawodawcę za mogące (potencjalnie lub znacząco) oddziaływać na środowisko, wystąpią w nim pewne straty.

Każda  bowiem  budowa,  nawet  dotyczącą  jednorodzinnego  domu  mieszkalnego,  stanowi  ingerencję

w     środowisko  istniejące  na  danej  nieruchomości  i  powiązane  z  terenami  sąsiednimi.   Celem  postępowania

środowiskowego jest ustalenie, jaki jest zakres strat, ich charakter, czy są one dopuszczalne w świetle przepisów

prawa i w jaki sposób można zrekompensować środowisku te straty. Prowadząc postępowanie środowiskowe

należy  więc nie  tylko  mieć na uwadze  wyrażoną  w art.  6  ust.  2  ustawy Prawo ochrony środowiska  zasadę

przezorności,  ale  także  zasadę  zrównoważonego  rozwoju,  zdefiniowaną  w  art.  3  pkt  50  ustawy.  Przez

zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania

działań  politycznych,  gospodarczych  i społecznych,  z  zachowaniem  równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości

podstawowych  procesów  przyrodniczych,  w  celu  zagwarantowania  możliwości  zaspokajania  podstawowych

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

W  ramach  zasady  zrównoważonego  rozwoju  mieści  się  nie  tylko  ochrona  przyrody,  ale  i  troska  o  rozwój

społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury (zob. wyrok NSA z dnia

26 października 2011 r., II OSK 1820/11, LEX nr 1152061, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca

2006 r.,  K 23/05, OTK-A 2006/6/62). 

Kolegium podkreśla, że sam fakt, iż m.in. w Parku Szczytnickim gnieżdżą się cenne gatunki ptaków, a ich

populacja  systematycznie  od  kilkudziesięciu  lat  się  zmniejsza,  z  powodu  braku  imigrantów,  nie  mógł

spowodować  zakazu  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia.  Oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia

w tym zakresie zostało w załączniku nr 1 omówione, a w zaskarżonej decyzji (zgodnie z zaleceniami załącznika

nr 1) nałożono szereg obowiązków mających zminimalizować wpływ realizacji planowanego przedsięwzięcia na

populacje ptaków gnieżdżących się w okolicy, w tym w Parku Szczytnickim. Jak wspominano,  w załączniku nr 1

przeanalizowano skład gatunkowych  ptaków w środowisku  istniejącej  zabudowy miejskiej  i  uznano,  że  jest

ubogi. W środowisku ogródków działkowych stwierdzono zaś gatunki typowe dla ogródków śródmiejskich. 
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 Część  swojej  opinii  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojć  poświęcił  zaletom  wariantu  „alternatywnego

omijającego  Wielką  Wyspę”.  Zauważając,  że  trasa  ta  –  biegnąca  obok  obwałowania  przeciwpowodziowego

Biskupina – zbliżałby się w rejonie Wyspy Opatowickiej na odległość 100 m „od skraju ostoi Grądy Odrzańskie”,

i stwierdzając, że wymagałoby to zastosowania rozwiązań technicznych obniżających możliwość negatywnego

wpływu ruchu pojazdów i „ich wydzielin” na tereny sąsiednie, prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć zauważa , że w tym

wariancie przewidziano poprowadzenie drogi w tunelu naziemnym. Z drugiej strony obszar naturowy leży po

drugiej  stronie  Odry,  będąc  przez  nią  izolowany  od  skutków  zaburzeń  hydrologiczno-biologicznych,

a korytarzem  powietrznym  –  od  wpływu  zanieczyszczeń  atmosferycznych.  Ponadto  badania  składu  zespołu

ptaków  lęgowych  wprawdzie  wykazały  znaczne  bogactwo  (86  gatunków),  jednak  w  strefie  przygranicznej

obejmującej  m.in.  Wyspę Opatowicką,  nie stwierdzono występowania gatunków zasługujących na szczególną

ochronę.  Gatunki  z  Załącznika  I  Dyrektywy  Ptasiej,  „z  wyjątkiem  dzięcioła  średniego,  który  nie  jest  jednak

wrażliwy  na  ruch  uliczny”  (gnieździ  się  w  Parku  Szczytnickim  przy  hałaśliwych  ulicach),  „występowały

w bezpiecznej odległości”, znacznie dalej w głębi owej ostoi - „dokumentują to mapki gatunkowe w opracowaniu

Kopija”. „Ze względu na dobro przyrodniczych wartości zabytkowego kompleksu Parku Szczytnickiego”, a także

z uwagi  na  potrzebę  udrożnienia  układu  komunikacyjnego,  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojć  uważa,  że

„alternatywne  rozwiązanie  w wariancie  APS,  wydaje  się  bardziej  dostosowane  do  realiów komunikacyjnych

i przyrodniczo-krajobrazowych Wielkiej Wyspy, ze wszystkimi tego konsekwencjami”.

Po raz kolejny mamy w tym wypadku do czynienia z sytuacją, w której jeden z ekspertów Stowarzyszeń

prezentuje odmienny pogląd na pewną kwestię niż inny z ekspertów Stowarzyszeń. Oczywiście nie może to być

postrzegane jako zarzut do samych ekspertów, skoro jednak ich opinie – w całości – są  załączane do odwołania

jako „dowód”, trudno nie odczuć dysonansu poznawczego. Nie do końca jest też zrozumiałe eksponowane przez

prof.  dr.  hab.  Ludwika  Tomiałojcia  zagrożenie  ptaków gniazdujących  na terenie  Parku  Szczytnickiego  przez

planowaną inwestycję z jednoczesnym argumentowaniem, że skoro pewne gatunki ptaków gniazdują w Parku

Szczytnickim nie są wrażliwe na ruch uliczny.

Zdaniem prof. dr. hab. Ludwika Tomiałojcia zbliżający się na odległość  100 m „od skraju ostoi  Grądy

Odrzańskie”  wariant omijający Wielką Wyspę (omawiany już tzw. wariant APS) nie wpłynie negatywnie na ten

obszar, ponieważ „w strefie przygranicznej obejmującej m.in. Wyspę Opatowicką, nie stwierdzono występowania

gatunków zasługujących na szczególną ochronę”, a „Gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (…) występowały

w bezpiecznej odległości, znacznie dalej w głębi owej ostoi (dokumentują to mapki gatunkowe w opracowaniu

Kopija)”.  Wspominany wyżej dr Marek Krukowski zarzuca zaś analizie wariantu proponowanego przez Gminę

Wrocław, leżącego 3-4 km od obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” (m.in.), że „całkowicie pominięto gatunki

ptaków z SDF-u OSO Grądy Odrzańskie”. Drugi z opiniujących przykłada więc – w przeciwieństwie do pierwszego

- dużą wagę do kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny wykorzystywany

przez ptaki zasiedlające obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. 

W tym kontekście przypomnieć jeszcze trzeba, że – jak wspominano na wstępie -  jeśli chodzi o obszar

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, na str. 67 załącznika wymieniono stwierdzone na

analizowanym terenie gatunki ptaków, wskazane w Załączniku I  Dyrektywy Ptasiej  (podano nazwę gatunku

i stan  populacji:  ilość  par,  %  krajowej  populacji,  wartość  obszaru  dla  ochrony  gatunku),  zaś  na  str.  76

przeanalizowano  oddziaływanie  inwestycji  na  ptaki  będące  przedmiotem  ochrony  w obszarze  Natura  2000

„Grądy  Odrzańskie”,  wskazując,  że  dla  większości  ptaków  pośredni  potencjalny  wpływ  planowanego

przedsięwzięcia można określić jako znikomy. Autor załącznika nr 1 wskazał gatunki ptaków, które mogłyby
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ewentualnie  migrować  z  obszaru  Natura  2000.  Uczynił  więc  to,  czego  brak  zarzuca  dr  Marek  Krukowski,

a co uznaje  za  nieistotne  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojć,  powołując  się  „mapki  gatunkowe  w  opracowaniu

Kopija”.

Dodać  można,  że  powoływany  przez  prof.  dr.  hab.  Ludwika  Tomiałojcia  Grzegorz  Kopij  istotnie

prowadził między innymi badania nad liczebnością i rozmieszczeniem ptaków gniazdujących na terenie Natura

2000 „Grądy Odrzańskie” (G. Kopij, 2008b. Awifauna lęgowa Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Grądy

Odrzańskie”  we  Wrocławiu.  Parki  Nar.  Rez.  Przyr.  27:  95–114).  W 2010  r.  prof.  dr  hab.  Ludwik  Tomiałojć

skrytykował jednak metody badań (terenowe) stosowane przez Grzegorza Kopija, zauważając m.in., że w 2004 r.

przez  39  dni  „przebiegł”  1000  ha,  w  tym  poświęcił  8  dni  na  40  hektarową  Wyspę  Opatowicką

(prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Dyskusje,  Znów krytycznie  o  liczeniach ugrupowań  ptaków lęgowych,  Ornis

Polonica 2010, 51: 63–76). 

Abstrahując od powyższego, mimo doceniania dorobku naukowego prof. dr.  hab. Ludwika Tomiałojcia

w zakresie ornitologii, Kolegium nie może uznać, aby jego opinia – podobnie jak pozostałe, omawiane wcześniej -

podważyła prawidłowość ustaleń dokonanych w załączniku nr 1, a tym bardziej – prawidłowość zaskarżonej

decyzji.

  

      8. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko wodne - cele środowiskowe

zawarte w planie gospodarowania wodami

       Zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145

ze zm.), cele środowiskowe określa się dla:

1) jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione (JCWP);

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

3) jednolitych części wód podziemnych (JCWPd);

4) obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4.

Stosownie  do  art.  38b  ust.  2  ustawy  Prawo  wodne,  cele  środowiskowe  zawiera  się  w  planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat. Osiągnięciu celów środowiskowych służy

realizacja działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju (art. 38b ust. 3). Regulacje te zostały

dodane do ustawy – Prawo wodne przez ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), której jednym z celów było wprowadzenie w treści ustawy

zmian  mających na  celu  uwzględnienie  zarzutów  Komisji  Europejskiej  podniesionych w ramach wszczętego

przeciwko  Polsce  postępowania  w  sprawie  o  naruszenie  przepisów  Dyrektywy  2000/60/WE  Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie

polityki  wodnej,  zwanej  Ramową Dyrektywą Wodną.  Przepis art.  114 ust.  1 ustawy Prawo wodne wskazuje

obligatoryjne  elementy,  jakie  powinien  zawierać  plan  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza

(w pkt. 5 wymieniono „ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części  wód i obszarów chronionych).

Plany  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  nie  mają  jednak  charakteru  przepisów  powszechnie

obowiązujących (za K. Szuma, Komentarz do art.114 ustawy - Prawo wodne, LEX). 

Co jednak istotne w rozpatrywanej sprawie (i co tłumaczy powyższy wstęp), zgodnie z art. 81 ust. 3

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

oraz  o  ocenach oddziaływania  na  środowisko,  jeżeli  z  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko

wynika,  że  przedsięwzięcie  może  spowodować  nieosiągnięcie  celów  środowiskowych  zawartych  w  planie
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gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza organ  właściwy  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa

w  art.  38j  ustawy  -  Prawo  wodne.  Oznacza  to,  że  aby  organ  właściwy  do  wydania  decyzji  w  przedmiocie

określenia  uwarunkowań  środowiskowych  miał  podstawy  do  wydania  decyzji  negatywnej,  o  której  mowa

w art. 81  ust.  3  ustawy,  z  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego  musi  jednoznacznie  wynikać,

że konkretne  oceniane  przedsięwzięcie  uniemożliwi  osiągnięcie  celów  zawartych  w  planie  gospodarowania

wodami konkretnego dorzecza (w zależności od dorzecza mogą one być różne). Dlatego – w zależności od celów

środowiskowych stawianych przed konkretnymi dorzeczami – takie samo przedsięwzięcie na terenie jednego

dorzecza będzie mogło być zrealizowane, a na terenie innego już nie. W związku z tym, nosząc się z zamiarem

realizacji  konkretnego przedsięwzięcia potencjalny inwestor w pierwszej  kolejności powinien dokonać oceny

celów  zawartych  w  planie  gospodarowania  wodami  konkretnego  dorzecza.  Jeżeli  bowiem pomiędzy  celami

wynikającymi z tych planów a przedsięwzięciem będzie występowała sprzeczność, to bez zmiany postanowień

planów jego realizacja będzie niemożliwa (K. Gruszecki, Komentarz do art. 81 ustawy o udostępnianiu informacji

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

środowisko, LEX).

W toku postępowania odwoławczego, wraz z pismem z dnia 23 września 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja

Park Szczytnicki” przedstawiło „Analizę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego

na Budowie Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu pod kątem przeprowadzenia oceny wpływu na cele środowiskowe

zawarte  w  art.  4.1  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej”,  sporządzoną  przez  Dorotę  Serwecińską  -  „konsultanta

ds. ochrony  środowiska”.  Zarzucono  w  niej,  że  w  Raporcie  nie  przeprowadzono  analizy  czasu  trwania

odwodnienia terenu związanego z posadowieniem w dolinie dwóch rzek filarów podtrzymujących konstrukcje

mostów, a także wpływu tego odwodnienia na ekosystemy zależne od wód (rozdział 7.2). Dorota Serwecińska

zarzuca również brak rzetelnej analizy na cele środowiskowe JCWP - „Tabela, w której w każde pole wpisano

brak oddziaływań bez żadnego uzasadnienia nie stanowi oceny oddziaływania”. Zauważa, że w analizie zawartej

w rozdziale 8.2.1 Raportu odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie klasyfikacji  stanu ekologicznego,  potencjału ekologicznego  i  stanu chemicznego jednolitych  części

wód  powierzchniowych  (Dz.  U.  Nr  258,  poz.  1549),  które  tylko  wymienia  elementy  jakości  wód

powierzchniowych  oraz  podaje  ogólny  schemat  klasyfikacji.  Zdaniem  Doroty  Serwecińskiej,  należało  się

tu odnieść do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu kwalifikacji

stanu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  oraz  środowiskowych  norm  jakości  dla  substancji

priorytetowych  (Dz.  U.  Nr 257,  poz.  1545).  Rozporządzenie  to  zawiera  wartości  odpowiednich  wskaźników

jakości wód zarówno w odniesieniu do jakości wód, jak i substancji priorytetowych, do których nie odniesiono

się  w opracowaniu.  „Wartości  te  co  prawda  odnoszą  się  do  całej  JCWP,  ale  stanowią pewien punkt  wyjścia

w analizie wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe”. Jeśli chodzi o rozdział 8.2.2, zawierający obliczenia

ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w zakresie m.in. zawiesiny ogólnej, BZT55 i innych wskaźników

składających się na elementy fizykochemiczne wód,  Dorota Serwecińska zarzuciła brak informacji o stężeniu

poszczególnych substancji po przejściu przez system oczyszczania. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji stanu

ekologicznego,  potencjału  ekologicznego  i  stanu  chemicznego  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  nie

określa dopuszczalnego stężenia określonych substancji w zanieczyszczeniach zrzucanych do wód, lecz określa

dopuszczalne stężenie określonej substancji, czy wartość wskaźnika fizykochemicznego dla całej JCWP. „Oznacza

to, że należy przeanalizować propagację zanieczyszczeń w rzece i na tej podstawie dokonać oceny”. Wreszcie
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Dorota  Serwecińska  zarzuca  nieodniesienie  się  do  wpływu  na  JCWPd  również  poprzez  analizę  wpływu  na

ekosystemy zależne od wód w dolinie rzeki  oraz brak analizy kwestii  celów środowiskowych dla  obszarów

chronionych  (w  tym  kontekście  powołuje  treść  art.  113  ust.  4  ustawy  Prawo  wodne,  określającego  tereny

chronione). Wskazuje też na odnoszenie się do danych z 2008 r.  

Jest  faktem  Kolegium  znanym,  że  Dorota  Serwecińska  prowadzi  m.in.  szkolenia  z  zakresu  ocen

oddziaływania  przedsięwzięć  hydrotechnicznych  na  stan  wód  w  kontekście  wymogów  Ramowej  Dyrektywy

Wodnej.  W ramach szkolenia  pt.  „Wprowadzenie  do problematyki  transpozycji  Ramowej Dyrektywy Wodnej

w kontekście warunków realizacji  i  współfinansowania przedsięwzięć hydrotechnicznych” (www.gdos.gov.pl/

files/Gurupy-robocze/Gospodarka-Wodno-sciekowa/28-052012/prezentacja_szkolenie.pdf),  które  m.in.

prowadziła,  wskazano,  że  z  uwagi  na  rolę  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  w  monitorowaniu

wykorzystywania  funduszy  Unii  Europejskiej  w  kontekście  zgodności  z  prawem  wspólnotowym  zaistniała

konieczność  podjęcia  działań  mających  na  celu  stworzenie  instrumentów  weryfikujących  przewidziane

do współfinansowania  przedsięwzięcia  hydrotechniczne  (w  szczególności  z  zakresu  ochrony

przeciwpowodziowej, żeglugi i energetyki wodnej). Konieczność ta wynika z utrwalonego stanowiska Komisji

Europejskiej, która niejednokrotnie podnosiła kwestię niedostatków we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej

w Polsce, w tym w części wciąż aktualnych, pomimo nowelizacji ustawy Prawo wodne, która nastąpiła w dniu

5 styczniu  2011  r.  W  ramach  szkolenia,  w  związku  z  koniecznością  wypracowania  zasad  weryfikacji

przedsięwzięć hydrotechnicznych na potrzeby wniosku o dofinansowanie, wskazano propozycje instrumentów

zaradczych,  które  mają  za  zadanie  „skompensowanie  braków  we  wdrażaniu”  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej

w Polsce.  Przedstawiono  wytyczne  ogólne  odnośnie  do  informacji  niezbędnych  do  uwzględnienia

w ekspertyzach w zakresie oceny wpływu przedsięwzięć na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1, w związku

z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej, opracowane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z dnia 28 lutego

2012 r.

 Nie  podważając  kwalifikacji  Doroty  Serwecińskiej  w  powyższym  zakresie  Kolegium  zauważa,

że w związku z treścią art. 81 ust. 3 ustawy, w rozpatrywanej sprawie Kolegium ma obowiązek uwzględnić przy

orzekaniu ustalenia planu gospodarki wodami na obszarze dorzecza na danym terenie, sporządzanego zgodnie

z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W postępowaniu środowiskowym Kolegium nie ma prawa oceniać, czy

transpozycja  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej  została  wykonana  prawidłowo  ani  orzekać  bezpośrednio  na

podstawie  przepisów  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej.  Zarzucanie  w  niniejszym  postępowaniu  naruszenia

przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej jest więc pozbawione podstaw prawnych. 

Oczywiście,  w przypadku przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie z  Unii  Europejskiej,  przy

wskazywanych  wyżej  zastrzeżeniach  Komisji  Europejskiej,  zastosowanie  wspominanych wytycznych  Komisji

i stosowanie  się  przy  dokonywaniu  ocen  oddziaływania  na  środowisko  budowli  hydrotechnicznych

bezpośrednio do przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, w celu „skompensowania braków we wdrażaniu” tej

Dyrektywy do polskiego porządku prawnego, jest jak najbardziej logicznym działaniem. Nie oznacza to jednak,

że tak szczególne wymogi można stawiać wszystkim przedsięwzięciom, tym bardziej  niemającym charakteru

hydrotechnicznego,  i  zarzucać  sporządzanym  dla  nich raportom o oddziaływaniu  na środowisko  naruszenie

przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych, aby sporządzony

w  rozpatrywanej  sprawie  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko  miał  uwzględniać  wytyczne  Komisji

Europejskiej z dnia 28 lutego 2012 r.
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   Jak  zauważa  się  w  literaturze  prawa  europejskiego,  moc  prawnie  wiążąca  dyrektywy  jest  -

w przeciwieństwie  do  rozporządzenia  -  ograniczona  zarówno  pod  względem  podmiotowym  (bowiem  wiąże

tylko państwa członkowskie, do których jest adresowana), jak i pod względem przedmiotowym (bowiem wiąże

te  państwa  tylko  w  zakresie  celów/rezultatu,  jakie  są  w niej  wskazane).  Adresatem  dyrektywy  są  państwa

członkowskie,  nie  zaś  ich  poszczególne  organy  lub  instytucje,  a  tym  bardziej  strony  postępowania.

W konsekwencji,  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  dyrektywy  w  terminie  odpowiedzialność

wspólnotową ponosi państwo członkowskie,  nie zaś jego poszczególne organy (por. M. Domańska, K.  Gonera

i inni,  Stosowanie  prawa  Unii  Europejskiej  przez  sądy,  Zakamycze  2005).  Z  kolei  w  orzecznictwie

sądowoadministracyjnym wskazuje się, że prowspólnotowa wykładnia prawa powinna być stosowana wyłącznie

wówczas,  gdy  wykładnia  językowa  nie  prowadzi  do  odpowiedzi  co  do  treści  przepisów  prawa  krajowego.

Wykładnia  prowspólnotowa  nie  powinna być stosowana,  gdy będzie  prowadziła  do  rezultatów sprzecznych

z efektami wykładni językowej, mogłoby to bowiem doprowadzić do niedopuszczalnej wykładni  contra legem

(por. m.in. wyrok NSA z dnia 23 marca 2009 r., I FPS 6/08, LEX nr 509733, wyrok NSA z dnia 13 maja 2008 r.,

LEX nr 371671 oraz powołana tam literatura). Także Europejski Trybunał Sprawiedliwości (w wyroku z dnia

14 lipca  1994  r.  w  sprawie  Paola  Faccini  Dori  v.  Recreb  Srl.,  C-91/92),  uznał,  że  sąd  krajowy,  wykonując

obowiązek  dokonywania  wykładni  prawa  wewnętrznego  w  świetle  brzmienia  i  celu  dyrektywy,  nie  może

wykraczać poza wyraźne brzmienie przepisu prawa wewnętrznego. Oznaczałoby to bowiem przyzwolenie na to,

aby  bez  właściwej  transpozycji  przez  państwo  określonego  przepisu  dyrektywy  do  prawa  krajowego  sąd

krajowy  mógł  w  drodze  wykładni  nakładać  na  obywatela  obowiązek  wynikający  z  tej  dyrektywy  wbrew

unormowaniu  krajowemu.  Tymczasem  organy  państwa  członkowskiego  w  żadnym  wypadku  nie  mogą

powoływać się na bezpośrednią skuteczność dyrektywy wobec osób fizycznych i prawnych i nakładać na nie -

przez stosowanie wykładni zgodnej  z celami dyrektywy - obowiązków z niej wynikających,  które jednak nie

zostały określone lub zostały niewłaściwie określone w przepisach krajowych (orzeczenia ETS z dnia 19 stycznia

1982 r. w sprawie Ursula Becker, 8/81 i z dnia 8 października 1987 r. w sprawie Kolpinguis Nijmegen, 80/86).

Prawo  do  bezpośredniego  stosowania  dyrektywy  z  pominięciem  przepisów  krajowych  nie  może  być

wykorzystywane  przez  organy  państwa  w  celu  ograniczenia  praw  wynikających  z  przepisów  krajowych.

Oczywiste jest przy tym, że przepisy prawa krajowego należy wykładać uwzględniając stosowne regulacje prawa

wspólnotowego. Zasada ta jednak nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego w szczególności wówczas,

gdy prawo unijne ma charakter dyrektywy (ze  swej  istoty skierowanej  do państw członkowskich,  mających

obowiązek doprowadzenia prawa krajowego do stanu realizującego normy zawarte w dyrektywach). Nie może

więc  być  stosowana  taka  wykładnia  prawa  krajowego,  która  będzie  prowadziła  do  nakładania  na  stronę

obowiązków nieprzewidzianych wprost w prawie krajowym. 

W  niniejszym  postępowaniu  środowiskowym  zadaniem  organów  obu  instancji  było  –  jak  już

wspominano  -  stwierdzenie,  czy  planowane  przedsięwzięcie  może  spowodować  nieosiągnięcie  celów

środowiskowych  zawartych  w planie  gospodarowania  wodami  na obszarze  dorzecza  (art.  81  ust.  3  ustawy

o udostępnianiu). Należało więc ustalić, jakie cele środowiskowe zawarte są w planie gospodarowania wodami

na  obszarze  dorzecza  Odry   i  jak  na  te  cele  wpłynie  realizacja  planowanego  przez  Gminę  Wrocław

przedsięwzięcia.

W rozdziale 8.2.1. Raportu (str. 151) wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie wód

powierzchniowych  zostało  oparte  głównie  o  wartości  graniczne  poszczególnych  wskaźników  fizyko-

chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
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wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody,  odpowiadających warunkom osiągnięcia

przez te wody dobrego stanu,  z  uwzględnieniem kategorii  wód według rozporządzenia Ministra Środowiska

w sprawie sposobu klasyfikacji  stanu jednolitych  części  wód powierzchniowych oraz  środowiskowych  norm

jakości dla substancji priorytetowych. Osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie wód podziemnych  zostało

oparte głównie o wartości progowe, określone dla III klasy jakości wód podziemnych w rozporządzeniu Ministra

Środowiska  z  dnia  23 lipca  2008  r.  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu oceny stanu wód  podziemnych  (Dz.  U.

z 2008 r.  Nr  143,  poz.  896).  „Uwzględniając  obowiązujące  przepisy  stan  chemiczny  uznano  za  dobry

w przypadku,  gdy  przekroczenia  wartości  progowych  dla  dobrego stanu chemicznego występują,  ale  są  one

związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników”.

Powołane zapisy Raportu stanowią  de facto powtórzenie  fragmentu uchwały Rady Ministrów  z dnia

22 lutego 2011 r., którą zatwierdzono Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r.,

Nr 40, poz. 451).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ocena stanu JCWP (Jednolitych

Części  Wód  Powierzchniowych)  została  przyjęta  w  oparciu  o  rozporządzenie  z  dnia  20  sierpnia  2008  r.

w sprawie  sposobu klasyfikacji  stanu jednolitych  części  wód powierzchniowych  (Dz.  U.  Nr  162,  poz.  1008).

Na podstawie tego rozporządzenia Generalny Inspektor Ochrony Środowiska opracował ocenę stanu części wód,

dla których - w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska - prowadzony był monitoring. Przedstawiona

w ramach Planu ocena stanu została zweryfikowana w oparciu o istniejące dokumenty opracowane na potrzeby

prac  planistycznych  (tj.  „Opracowanie  analizy  presji  i  wpływów  zanieczyszczeń  antropogenicznych

w szczegółowym  ujęciu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  dla  potrzeb  opracowania

programów działań i  planów gospodarowania  wodami" z maja 2007 r.).  Z uwagi  na zmianę rozporządzenia

w sprawie klasyfikacji  stanu jednolitych części  wód powierzchniowych w trakcie prac planistycznych,  ocena

przedstawiona w ramach Planu została uszczegółowiona o dodatkowe materiały przekazane przez Generalnego

Inspektora Ochrony Środowiska (m.in.  „Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu

jednolitych  części  wód  powierzchniowych  w  latach  2008-2010")  oraz  w  oparciu  o  dane  pochodzące

z regionalnych zarządów gospodarki wodnej, poparte konsultacjami z terenowo odpowiedzialnymi jednostkami

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ocenę stanu części wód powierzchniowych przedstawiono

w postaci map nr 9 i nr 10, znajdujących się w załączniku nr 1 do omawianego Planu gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Odry.

Ocena  stanu  (chemicznego  i  ilościowego)  JCWPd  (Jednolitych  Części  Wód  Podziemnych)  wykonana

została  z  kolei  (w  2008  r.)  w  oparciu  o  klasyfikację  według  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia

23 lipca 2008  r.  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu  oceny  stanu  wód  podziemnych  (Dz.  U.  Nr  143,  poz.  896)

i opublikowana  w  „Raporcie  o  stanie  chemicznym  i  ilościowym  jednolitych  części  wód  podziemnych  dla

obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW" z listopada 2008 r. Ocena stanu JCWPd przyjęta w Planach

gospodarowania  wodami  w  części  oceny  stanu  chemicznego  pochodzi  z  „Raportu  o  stanie  chemicznym

i ilościowym  jednolitych  części  wód  podziemnych  dla  obszarów  dorzeczy  zgodnie  z  wymaganiami  RDW"

z listopada  2008  r.,  natomiast  w  części  oceny  stanu  ilościowego  jednolitych  części  wód  podziemnych

z „Opracowania analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych

części  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  dla  potrzeb  opracowania  programów  działań  i  planów

gospodarowania  wodami"  z  maja  2007  r.  Ostateczny  stan  JCWPd  określa  gorszy  ze  stanu  ilościowego  lub

chemicznego  określonej  jednolitej  części  wód  podziemnych.   Ocenę  stanu  części  wód  podziemnych
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przedstawiono w postaci map nr 11 i nr 12 w załączniku nr 1 do Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry. 

Zgodnie  z  Planem  gospodarowania  wodami na  obszarze  dorzecza  Odry,  programy  monitoringu

wymienione powyżej prowadzi się również w obrębie obszarów chronionych, czyli:

-  obszarów  Natura  2000,  ustanowionych  na  podstawie  Dyrektywy  Habitatowej  92/43/EWG  lub  dyrektywy

Ptasiej 79/409/EWG,

-  obszarów  narażonych  na  działanie  azotanów  pochodzenia  rolniczego,  ustanowionych  na  mocy  dyrektywy

91/676/EWG,

- obszarów ochrony ujęć wód do picia, które mogą być ustanowione na mocy art. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

- obszarów przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym wyznaczonych jako kąpieliska.

Specjalne zasady monitorowania obszarów Natura 2000 realizowane są wtedy,  gdy znajdują się tam

ekosystemy  lądowe  bezpośrednio  zależne  od  wód  podziemnych  (podmokłe  i  torfowiska).  Z  uwagi  na  brak

izolacji  od powierzchni,  zanieczyszczenia  w tych obszarach przenikają  do wód podziemnych bardzo  szybko.

W obszarach  tych  została  zwiększona  liczba  punktów  monitoringu,  szczególnie  stanu  ilościowego,  w  tym

poziomu zwierciadła wody, a w pozostałych elementach monitoringu utrzymany jest ten sam jego zakres, jak dla

innych  terenów.  W  przypadku  powierzchniowych  wód  wykorzystywanych  do  zaopatrzenia  w  wodę  pitną,

monitoring  jest  realizowany  z  uwzględnieniem  wymogów  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia

27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).

W  rozdziale  8  Planu  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry  przedstawiono

„Cele środowiskowe oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych”. Jeśli chodzi o „Cele środowiskowe

dla  wód  powierzchniowych  oraz  obszarów  chronionych,  ustalonych  na  mocy  Art.  4  RDW”  wyjaśniono,

że w pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce cele środowiskowe dla części wód zostały

oparte  głównie  na  wartościach  granicznych  poszczególnych  wskaźników  fizyko-chemicznych,  biologicznych

i hydromorfologicznych, określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu,

z uwzględnieniem kategorii wód, według rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części

wód  powierzchniowych.  Zastosowane  podejście,  polegające  na  przyjęciu  za  cele  środowiskowe  wartości

granicznych  odpowiadających dobremu  stanowi  wód,  związane  było  z  niekompletnym  zrealizowaniem  prac

w     zakresie  opracowania  warunków  referencyjnych  dla  poszczególnych  typów  wód,  a  tym  samym  brakiem

możliwości  ustalenia  wartości  celów  środowiskowych  według  charakterystycznych  wymagań  względem

poszczególnych  typów  we  wszystkich  kategoriach  wód.  Dodatkowo,  z  uwagi  na  trwające  prace  w  zakresie

opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu

chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy,  ustalenie celów środowiskowych zostało oparte

o     dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych  części  wód  powierzchniowych.  Przy  ustalaniu  celów  środowiskowych  dla  JCWP  w  Planie

gospodarowania  wodami  dorzecza  Odry  brano  pod  uwagę  aktualny  stan  JCWP,  w  związku  z  wymaganym

zgodnie  z  Ramową  Dyrektywą  Wodną  warunkiem  niepogarszania  ich  stanu.  Dla  jednolitych  części  wód,

będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie

tego  stanu/potencjału.  Ponadto,  ustalając  cele  uwzględniano  także  różnicę  pomiędzy  naturalnymi,  a  silnie

zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej
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dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału

ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla obszarów chronionych funkcjonujących na

obszarach  dorzeczy  nie  zostały  obecnie  podwyższone  cele  środowiskowe,  z  uwagi  na  częstokroć  wyższe

wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne

dla  dobrego stanu ekologicznego  bądź dla  dobrego lub powyżej  dobrego potencjału ekologicznego wód,  niż

w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie

obszarów  chronionych.  Wyjątkiem  w  tym  zakresie  będą  prawdopodobnie  wymagania  zgodne  z  wymogami

wynikającymi  z  planów  ochrony  dla  obszarów  Natura  2000,  wyznaczonych  na  podstawie  dyrektywy

79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów

ochrony ww. obszarów,  nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód,  na których takie obszary

zostały  wyznaczone.  Celem  środowiskowym  dla  tych  obszarów  będzie  zatem  osiągnięcie  lub  utrzymanie

co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja celów środowiskowych uwzględniająca ten zakres tematyczny będzie

miała miejsce w kolejnych cyklach planistycznych.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zestawiono (w ujęciu tabelarycznym)

informacje o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również

wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych

i  fizyko-chemicznych  wody.  Wskaźniki  stanu  hydrologicznego  i  morfologicznego  wód  obecnie  zostały

wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód, według rozporządzenia

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, zatem nie są one uwzględniane

dla  wskazania  wartości  odpowiadających  celowi  środowiskowemu.  Wskaźniki  stanu  chemicznego  zostały

określone  w  ramach  rozporządzenia  w  sprawie  sposobu  klasyfikacji  stanu  jednolitych  części  wód

powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości

wody. W tabelach tych podano również informację o ilościach części wód, w poszczególnych kategoriach wód na

obszarze  dorzecza,  dla  których  wymagane  jest  osiągnięcie  odpowiednich  wartości  wskaźników,

odpowiadających celom środowiskowym. Wskazano również ilości części wód w poszczególnych kategoriach,

dla których konieczne jest przedłużenie terminu osiągnięcia określonych celów środowiskowych,  z uwagi na

występujące specyficzne  uwarunkowania,  uniemożliwiające  osiągnięcie  tych  celów do roku  2015 (tabele  13

i 14). Jeśli  chodzi  o  cele  środowiskowe  dla  wód  podziemnych  ustalone  w  Planie  gospodarowania  wodami

dorzecza  Odry  na  mocy  art.  4  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej  wskazano,  że  zgodnie  z  definicją  umieszczoną

w Ramowej  Dyrektywie  Wodnej,  dobry  stan  wód  podziemnych  oznacza  stan  osiągnięty  przez  część  wód

podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Ramowa

Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

-  zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

-  zapobieganie  pogarszaniu  się  stanu wszystkich  części  wód  podziemnych  (z  zastrzeżeniami  wymienionymi

w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

-  wdrożenie  działań niezbędnych dla  odwrócenia  znaczącego i  utrzymującego  się rosnącego trendu stężenia

każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla  spełnienia  wymogu  niepogarszania  stanu  części  wód,  dla  części  wód  będących  w  co  najmniej

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
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Ocena  stanu  chemicznego  wód  podziemnych  prowadzona  jest  głównie  na  podstawie  wartości

progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych, odpowiadających

warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu według rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu

oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym, cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości

progowe,  określone  dla  klasy  III  jakości  wód  podziemnych,  przy  jednoczesnym  uwzględnieniu  przepisów

stanowiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla

dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów

lub ich wskaźników.

Dodatkowymi parametrami, uwzględnianymi przy wyznaczaniu celów środowiskowych, są:

-  brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna eksploatacja

wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),

- zmiany  przewodności  elektrolitycznej  właściwej  (PEW),  świadczącej  o  ogólnej  mineralizacji,  na  takim

poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych,

- wskaźniki  fizykochemiczne  wód  podziemnych  są  na  takim  poziomie,  że  nie  zagrażają  osiągnięciu  celów

środowiskowych przez wody powierzchniowe.

W tabeli  nr 18 Planu gospodarowania  wodami na obszarze dorzecza  Odry  przedstawiono (w ujęciu

tabelarycznym) informacje  o wartościach granicznych wybranych wskaźników jakości  fizykochemicznej  wód

ustalonych jako cele środowiskowe dla JCWPd. W tabeli nr 19 podano z kolei parametry dla ustalenia celów

środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza oraz informację o ilościach części wód wykazujących obecnie

dobry stan chemiczny i ilościowy.

Następnie  w  omawianym  Planie  wskazano  „Odstępstwa  od  osiągnięcia  celów  środowiskowych

(derogacje)”. Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do

2015 r. Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej

części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn. W myśl art. 4 Ramowej Dyrektywy

Wodnej, odstępstwa zdefiniowane są następująco:

-  odstępstwa  czasowe  -  dobry  stan  wód  może  zostać  osiągnięty  do  2021  r.  lub  najpóźniej  do  2027  r.

(art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej), które można wyznaczyć dla części wód ze względu na brak możliwości

technicznych  wdrażania  działań,  dysproporcjonalne  koszty  wdrożenia  działań,  warunki  naturalne

niepozwalające na poprawę stanu części wód;

- ustalenie celów mniej  rygorystycznych (art.  4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej)  -  dla tych części  wód,  które

zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału)

dobrego jest niemożliwe ze względu na brak możliwości  technicznych wdrożenia działań, dysproporcjonalne

koszty wdrożenia działań;

- czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 Ramowej Dyrektywy Wodnej);

- nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest w określonych

warunkach, wymienionych w art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dyrektywa ta dopuszcza realizację inwestycji

mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,

jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla

społeczeństwa. 
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W  załączniku  nr  2  Planu  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry  zaprezentowano

„CHARAKTERYSTYKĘ  JEDNOLITYCH  CZĘŚCI  WÓD  RZECZNYCH”,  która  została  przedstawiona  w  Raporcie

o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  (oczywiście  tylko  w odniesieniu  do  terenu  planowanego

przedsięwzięcia  - str. 153). W Raporcie, przytaczając odpowiednie zapisy Planu wyjaśniono, że projektowana

Aleja Wielkiej Wyspy przebiega w granicach dwóch JCWP: 

- PLRW600019133499 Oława od Gnojnej do Odry, która stanowi naturalną część wód o typie abiotycznym: rzeka

nizinna piaszczysto-gliniasta. W Planie gospodarowania wodami na obszarze  dorzecza Odry stan tej JCWP jest

określony jako zły i jest wykazana  jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem

środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego;

-  PLRW60002113399  Odra  w  granicach  Wrocławia,  która  stanowi  silnie  zmienioną  część  wód  o  typie

abiotycznym: wielka rzeka nizinna. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stan tej JCWP

jest  określony  jako  zły  i  jest  wykazana  jako  zagrożona  ryzykiem  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych,

z     derogacją z art.4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wprowadzoną z uwagi na „planowane działania w zakresie

realizacji  inwestycji  powodujących  zmiany  w  charakterystykach  fizycznych  JCW,  służące  wyższym  celom

społecznym,  tj.  ochrona  przeciwpowodziowa,  niemożliwe  jest  osiągnięcie  przez  JCW  założonych  celów

środowiskowych." Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego

i dobrego stanu chemicznego.

Północna część planowanego przedsięwzięcia położona jest w obrębie JCWPd (Jednolitych Części Wód

Podziemnych) – region wodny Środkowej Odry (PLGW 631093). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na

obszarze Odry, stan ilościowy i chemiczny wód określany jest jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów

środowiskowych  określana  jest  jako  niezagrożona.  Południowa  część  planowanej  inwestycji  położona  jest

w obrębie  JCWPd  –  region  wodny  Środkowej  Odry/region  wodny  Górnej  Odry  (PLGW  6220114).  Zgodnie

z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilościowy i chemiczny wód określany jest

jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określana jest jako niezagrożona.

W Raporcie  stwierdzono,  że  przedmiotowa  inwestycja  nie  przyczyni  się  do  pogorszenia  aktualnego

stanu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  ani  nie  stwarza  ryzyka  nieosiągnięcia

określonych dla nich celów środowiskowych. Posadowienie podpór mostowych poza nurtem rzeki przy wodach

średnich  i  niskich  nie  będzie  powodowało  oddziaływania  na  wody  powierzchniowe.  Przy  stanach wysokich

i powodziowych  filary  mostów  na  Oławie  i  Odrze  znajdą  się  w nurcie  rzeki.  Z  uwagi  na  fakt,  że  wszystkie

podpory mostowe  posadowione  będą  równolegle  w stosunku  do  nurtu  rzeki  istnieje  niewielkie  zagrożenie,

iż będą one utrudniać przejście wód powodziowych i lodów. Ponieważ prace będą wykonywane poza korytami

rzek Oławy i Odry, stąd w normalnych warunkach hydrologicznych (przepływ wody mieszczący się w korycie

rzeki) nie będzie wpływu na ryby i inne organizmy wodne w ciekach. Tym samym analizowane przedsięwzięcie

nie narusza celów środowiskowych określonych dla JCW, nie powoduje pogorszenia potencjału wód oraz nie

wpływa na ukształtowanie koryt rzek oraz ciągłość morfologiczną cieków. W związku z powyższymi ustaleniami,

w  tabelach  8.3  i  8.4  Raportu  (str.  155-156)  przedstawiono  wpływ  planowanej  inwestycji  na  poszczególne

elementy wód powierzchniowych na etapie realizacji i eksploatacji, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra

Środowiska  w  sprawie  klasyfikacji  stanu  ekologicznego,  potencjału  ekologicznego  i  stanu  chemicznego

jednolitych  części  wód  powierzchniowych,  stwierdzając  w  odniesieniu  do  wszystkich  parametrów  „brak”.

W kontekście powyższych wyjaśnień zarzut,  że tabela,  w której w każde pole wpisano brak oddziaływań bez

żadnego uzasadnienia nie stanowi oceny oddziaływania, Kolegium uznaje za bezzasadny. 
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 Jeśli chodzi o zarzut Doroty Serwecińskiej, że w Raporcie nie przeprowadzono analizy czasu trwania

odwodnienia terenu związanego z posadowieniem w dolinie dwóch rzek filarów podtrzymujących konstrukcje

mostów, a także wpływu tego odwodnienia na ekosystemy zależne od wód, Kolegium zauważa, iż na str. 151

Raportu wyjaśniono, że w odniesieniu do wód podziemnych most nie będzie miał wpływu zarówno na ich jakość,

jak i  hydrodynamikę.  Realizacja zadania wiązała się będzie jedynie z czasowym odwodnieniem wkopów pod

fundamenty  filarów  mostu  w  obrębie  pierwszego  przypowierzchniowego  poziomu  wodonośnego  (str.  151).

Dodać  trzeba,  że  w  rozdziale  2.5  (str.  25)  przedstawiono  szczegółowo  warunki  hydrogeologiczne

przedsięwzięcia, a w rozdziale 2.5.1 (str. 30) omówiono jakość wód podziemnych (w rozdziale 2.3.2 jakość wód

powierzchniowych, str. 22). Charakterystyka warunków hydrogeologicznych według opracowanej dokumentacji

przedstawiona została z kolei na str. 33 Raportu (rozdział 2.5.2). 

Nie  ulega  wątpliwości,  co  wyeksponowano w Raporcie,  że  przy  odprowadzeniu  wód opadowych do

odbiorników naturalnych musi być przestrzegane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

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

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, ze zm.).  Wody opadowe

i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne (pochodzące z dróg zaliczanych do

kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G), w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co

najmniej  15  l  na  sekundę  na  1  ha,  wprowadzane  do  wód  lub  do  ziemi,  nie  powinny  zawierać  substancji

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l  zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l  węglowodorów

ropopochodnych (art. 19). Zgodnie z Raportem, system odwodnienia należy zaprojektować w taki sposób, aby

nie były odprowadzane wody nieoczyszczone, a w razie sytuacji awaryjnych, mógł on przyjąć i przez krótki czas

retencjonować  rozlane  zanieczyszczenia.  Zastosowanie  osadników,  studzienek kanalizacyjnych  z  osadnikami

oraz  separatorów  ropopochodnych  zabezpieczy  środowisko  wodno-gruntowe  przed  negatywnym  wpływem

inwestycji  (str.  163  Raportu).  W  Raporcie  (na  str.  157  i  następnych)  przedstawiono  obliczenia  ładunku

zanieczyszczeń wprowadzanych w wodach deszczowych (m.in. stężenia zawiesin i ropopochodnych, dokonane

według dwóch metod, stosowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Polskiej Normy PN-S-

02204:1997, str. 160; przedstawiono również obliczenia dla pozostałych zanieczyszczeń). Na str. 162 Raportu

wyjaśniono,  że  wykonane  obliczenia  wykazały,  iż  w  wodach  opadowych  odprowadzanych  z  planowanej

inwestycji do odbiorników (ziemia lub wody) mogą być przekroczone wartości normatywne (w zależności od

przyjętej metody obliczeń) – stąd konieczność zastosowania systemów oczyszczania wód. Konieczność redukcji

substancji ropopochodnych w odpływie wynika również z faktu, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane

jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wód dla miasta Wrocławia i kilkaset metrów od granicy strefy

ochrony bezpośredniej.  Na odcinku od ul.  Krakowskiej  do ul.  Edwarda Dembowskiego trasa przebiega także

w granicach  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  nr  320.  Kolejną  przyczyną  konieczności  zastosowania

osadników  i  separatorów  jest  ograniczenie  wpływu  zanieczyszczonych  wód  na  środowisko  przyrodnicze

(ochrona ryb oraz wydry). W celu redukcji stężenia zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w odpływie

wód  deszczowych  przewiduje  się  zastosowanie  przed  wlotami  do  odbiorników  urządzeń  oczyszczających

w postaci:  osadników  i  separatorów.  Na  całym  zadaniu  wody  opadowe  wstępnie  zostaną  podczyszczone

w osadnikach wpustów deszczowych. 

Podkreślenia wymaga, że projekt systemu odwodnienia obiektów inżynierskich sporządzany będzie na

kolejnym etapie poprzedzającym realizację przedsięwzięcia, zgodnie z zasadami wskazanymi we wspominanych

już  rozporządzeniu  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
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inżynierskie i ich usytuowanie. Zawiera ono m.in. odrębny rozdział poświęcony warunkom technicznym, jakie

muszą spełniać urządzenia odprowadzania wód opadowych z obiektów mostowych (np. zgodnie z § 240 ust. 1,

woda  opadowa  z  nawierzchni  jezdni  i  chodników  powinna  być  ujęta  w  szczególności  do  wpustów

umieszczonych poza jezdnią, przy czym wpusty powinny być wyposażone m.in. w osadnik na zanieczyszczenia,

z tym  że  dopuszcza  się  rezygnację  z  osadników,  jeśli  woda  z  wpustów  nie  jest  ujęta  do  przewodów

odprowadzających,  § 242 ust. 1  pkt  2,  §  242 ust.  4),  a  także  rozdział  poświęcony izolacjom wodoszczelnym

pomostów obiektów mostowych (zgodnie z § 213, pomosty obiektów mostowych powinny być zabezpieczone

przed  oddziaływaniem  wód  opadowych  i  zawartych  w  nich  środków  chemicznych,  przenikających  przez

nieszczelności  w nawierzchni).  Również  rozporządzenie  w sprawie warunków  technicznych,  jakim powinny

odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  wskazuje  warunki  techniczne  dotyczące  urządzeń

odwadniających i  odprowadzających wodę (§ 101 i następne).

W decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. wskazano obowiązki środowiskowe, jakie musi spełniać dokumentacja

projektowa,  mające  zabezpieczyć  środowisko  wodne  przed  negatywnym  oddziaływaniem  przedsięwzięcia.

I tak, zgodnie z zaskarżoną decyzją (pkt III. 12), system odwodnienia drogi należy zaprojektować w taki sposób,

aby  poprzez  wykonanie  systemu  zasuw  mógł  przyjąć  i  przez  krótki  czas  zretencjonować  zanieczyszczenia,

a w pkt. III.  8  nakazano  odprowadzanie  wód  odpadowych  i  roztopowych  za  pomocą  wpustów  ulicznych,

w których  nastąpi  wstępne  oczyszczanie,  do  projektowanej  bądź  istniejącej  kanalizacji  deszczowej;  przed

wylotami do odbiorników nakazano zastosować urządzenia oczyszczające w postaci osadników i separatorów.

W pkt. III.19 zaskarżonej decyzji wskazano, że ze względu na bliskość inwestycji od ujęcia infiltracyjnego dla

miasta Wrocławia należy opracować „dokumentację hydrogeologiczną w związku z projektowaniem inwestycji

mogącej zanieczyścić wody podziemne” oraz opracować projekt monitoringu dla gleb, wód powierzchniowych

i podziemnych.  W pkt. II.B.6 zaskarżonej decyzji nałożono na Gminę Wrocław obowiązek prowadzenia stałych

kontroli  systemu  odwadniającego  obiekty  inżynierskie.  Dodać  trzeba,  że  w  pkt.  II.A.18  zaskarżonej  decyzji

zakazano  składowania  na  terenie  ochrony  pośredniej  ujęcia  wód  Wrocławia  jakichkolwiek  materiałów,

mogących być źródłem zanieczyszczenia gleb i  wód podziemnych,  a w pkt.  II.A.17 w rejonach przecięcia się

projektowanej drogi  z ciekami wodnymi nakazano maksymalnie ograniczyć prace z wykorzystaniem maszyn

i urządzeń  mogących  w  wyniku  awarii  spowodować  zagrożenie  spływu  substancji  niebezpiecznych.

Działania podejmowane  w  strefach  ochronnych  wałów  przeciwpowodziowych  należy  prowadzić  w  sposób

niezagrażający  stabilności  wałów,  ani  tworzyć  utrudnień  dla  ich  eksploatacji,  napraw  oraz  modernizacji

(pkt II.A.20, pkt. III.11), plac budowy w pobliżu rzek i terenów zielonych należy zorganizować z uwzględnieniem

zasady  minimalizacji  zajęcia  terenu;  drogi  dojazdowe  do  placów  budowy  w  dolinach  rzecznych  powinny

przebiegać  wzdłuż  linii  projektowanej  inwestycji  (pkt  II.A.21).  Jeśli  chodzi  o  same  mosty,  w  pkt.  II.B.1

zaskarżonej decyzji nakazano, aby przestrzenie pod mostami nad Odrą i Oławą utrzymywać w drożności, most

nad rzeką Odrą wykonać w taki sposób, aby obejmował cały teren międzywala, a minimalna wysokość przęseł

wynosiła  nie  mniej  niż  5  m  nad  dnem  doliny  poza  korytem  rzeki  (z  wyłączeniem  przęseł  przywałowych,

pkt III.1).  Most  nad rzeką  Oława wykonać  należy  z  kolei  w taki  sposób,  aby obejmował  całą  dolinę rzeczną

ograniczoną wysokim brzegiem lub wałem przeciwpowodziowym, a minimalna wysokość przęseł wynosiła nie

mniej niż 3m nad dnem doliny poza korytem rzeki (pkt III.2). Zgodnie z zaskarżoną decyzją, konstrukcja mostów

i estakad przecinających doliny rzek Oławy i Odry powinna umożliwiać swobodny przepływ wód, szczególnie

w okresach wezbraniowych (pkt III.9), a położenie filarów i ich kształt nie powinno powodować kumulowania

się spływających z prądem gałęzi oraz lodów, powodujących możliwość piętrzenia się wód (pkt III.10). 
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Jeśli  chodzi o podnoszony przez Dorotę Serwecińską zarzut braku szczegółowych obliczeń, Kolegium

wskazuje,  że zgodnie  z  art. 155a ust. 1  pkt  1 ustawy -  Prawo wodne,  to  monitoring wód prowadzony przez

wyspecjalizowane organy ma na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych i     podziemnych oraz

obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4,  na potrzeby planowania w     gospodarowaniu wodami

oraz  oceny  osiągania  celów  środowiskowych.  Jak  wspominano,  wyniki  tego  monitoringu  w  Raporcie

przedstawiono. Odnośnie zaś do braku odrębnej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na obszary chronione,

w świetle  przywołanych  wyżej  zapisów  Planu  gospodarowania  wodami  dorzecza  Odry,  w rozpatrywanej

sprawie  i  w  przedstawionych  uwarunkowaniach  brak  było  takiego  obowiązku,  chociażby  dlatego,  że  dla

obszarów  chronionych  funkcjonujących  na  obszarach  dorzecza  Odry  nie  zostały  obecnie  podwyższone  cele

środowiskowe.

Podsumowując  tę  część  rozważań  Kolegium  stwierdza,  że  brak  jest  jakichkolwiek  przesłanek  do

uznania, że z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż przedsięwzięcie może spowodować

nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zresztą wspominana wielokrotnie Dorota Serwecińska takiego zarzutu nie postawiła,  skupiając się na ocenie

poświęconej  tej  kwestii  części  Raportu  pod  kątem  przepisów  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej.  Jak  już  jednak

wskazywano, ten pryzmat w rozpatrywanej sprawie nie jest właściwy.           

              

9. Pozostałe kwestie 

Wśród  pozostałych,  dotychczas  jeszcze  nieomówionych  kwestii,  odwołujące  się  Stowarzyszenia

eksponują  zarzut  braku  w  Raporcie  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  analizy

oddziaływania  na  środowisko  „przebudowy  urządzeń  melioracyjnych  i  budowy  sieci  drenażowej”.

Uważają bowiem,  że  choć  z  Raportu  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko

i z zaskarżonej  decyzji  wynika,  iż  zakres  planowanego  przedsięwzięcia  obejmuje  przebudowę  urządzeń

melioracyjnych  oraz  budowę  i  przebudowę  sieci  drenażowej,  a  zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  88  lit.  a)-d)

rozporządzenia  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  jest  to

przedsięwzięcie potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,  ten element przedsięwzięcia „nie

został  jednak  opisany  w  sposób  pozwalający  dokonać  jego  kwalifikacji  w  świetle  powołanego  przepisu

rozporządzenia”.  Nie określono obszaru objętego przebudową urządzeń melioracyjnych,  długość planowanej

sieci drenażowej została określona w przybliżeniu, brak jest informacji o jej lokalizacji. Zdaniem Stowarzyszeń,

„z  rozdziału  podsumowującego  raport  OOŚ  wynika  wprost,  że  nie  przeprowadzono  analizy  systemu

melioracyjnego, w związku z czym nie przewidziano działań zapobiegających oddziaływaniu spowodowanemu

przez potencjalne kolizje z siecią drenażową lub urządzeniami melioracji wodnych”. Wskazany wyżej brak jest –

w  opinii  odwołujących  się  -  w  sposób  ścisły  związany  z  brakiem  informacji  dotyczących  istniejącej  sieci

hydrograficznej na obszarze realizacji i oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.               
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 W rozdziale 8.2.3 Raportu (str.161) wskazano, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje

się przebudowę istniejących i funkcjonujących urządzeń melioracyjnych, tj. rowów melioracyjnych O -14a i O-14,

które  służą  obecnie  do  odwodnienia  przyległego  terenu.  Wynika  to  z  faktu,  że  wody  opadowe  z  odcinka

pomiędzy mostami nad rzekami Odrą i Oławą zostaną odprowadzone rurociągiem do rowu O-14, a dalej do Odry

(przed  wlotem  do  rowu  zastosowany  zostanie   osadnik  i  separator),  zaś  odwodnienie  łącznic  w  rejonie

ul. Międzyrzeckiej i samej ul. Międzyrzeckiej zostanie sprowadzone kanałem (poprzez osadnik i separator) do

rowu O-14a (w rejonie ul. Międzyrzeckiej). W związku ze zrzutem wód opadowych do ww. rowów przewiduje

się również prace na samym rowie O-14a – oczyszczenie, profilowanie i odbudowę wylotu do rowu O-14 oraz na

połączeniach innych rowów z rowem O-14.  Powyższe czynności  mają na celu poprawę stosunków wodnych

w rejonie rowów O-14a i  O-14,  a także usystematyzowanie przepływu wód w ciekach. Układ komunikacyjny

pomiędzy ul. Krakowską i mostem nad rzeką Oławą zostanie skanalizowany, a wody opadowe odprowadzone

zostaną przez przebudowany kolektor do rowu O-14, na którym (przed wlotami do rowu) zostaną wybudowane

2 osadniki i 2 separatory (w tym jeden z „bypassem”). 

W  rozdziale  6.3  Raportu  (s.  114)  przedstawiono  z  kolei  „Charakterystykę  inwestycji”,  wskazując,

że w ramach opracowania projektowego przewiduje się m.in. „budowę i przebudowę sieci drenażowej”; długość

sieci drenażowej to „około 0,2 km”, średnica przewodów - 250 mm. Autorzy Raportu wyjaśnili w tym kontekście,

że  „Rzeczywiste  parametry  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  (długość,  średnica)  mogą  przewyższać

podane  powyżej  wartości  maksymalnie  o  20%”.  Uwzględniając  trudności  z  określeniem  sieci  drenażowej

w obszarze  inwestycji  i  kierując  się  zasadą  przezorności  założyli,  że  na  odcinkach  ok.  0,2  km  możliwa  jest

przebudowa/budowa sieci drenażowej spowodowana koniecznością usunięcia istniejących kolizji.  W związku

z tym na  str.  201  Raportu  sformułowano  następujące  zalecenie:  ,,Podczas  prowadzenia  prac należy  zwrócić

uwagę na mogącą istnieć sieć drenażową.  W przypadku jej uszkodzenia podczas prowadzonych prac,  należy

poinformować Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział  we Wrocławiu i działające na tym

terenie  spółki  wodne,  a  następnie  przedstawić  celem  uzgodnienia  w  DZMiUW  dokumentację  naprawy

powstałych szkód. Po uzgodnieniu należy dokonać naprawy sieci na koszt inwestora, pod nadzorem inspektora

z uprawnieniami  w zakresie  melioracji".  Powyższe  zalecenie  zostało następnie  nałożone na Gminę  Wrocław

w zaskarżonej decyzji (pkt II. A. 19: „"Podczas prowadzenia prac należy zwrócić uwagę na mogącą istnieć sieć

drenażową.  W  przypadku  jej  uszkodzenia  podczas  prowadzonych  prac  należy  poinformować  o  tym  fakcie

Dolnośląski  Zarząd Melioracji  i  Urządzeń Wodnych oddz.  we Wrocławiu,  jednocześnie naprawiając powstałe

uszkodzenia."). Takie zastrzeżenia w decyzjach środowiskowych są – jak wynika z doświadczenia orzeczniczego

Kolegium  - standardem.

W świetle powyższego, nie można zgodzić się z zarzutem odwołujących się Stowarzyszeń, że w Raporcie

nie przeanalizowano istniejącej sieci drenażowej. 

Formułując powyższy zarzut odwołujące się Stowarzyszenia powołują się na § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a)-d)

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z którym za

przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznaje się: „gospodarowanie wodą

w rolnictwie polegające na:

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,

b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa

w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a),
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c) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a) oraz b), jeżeli:

– w  odległości  nie  większej  niż  1  km  od  granicy  projektowanego  obszaru  meliorowanego  w  ciągu

ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz

– łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu

ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha,

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, innej niż wymieniona w lit. a)-c) (…)”.

Zdaniem Kolegium, trudno nie zgodzić  się ze stanowiskiem Gminy Wrocław,  która odpowiadając  na

zarzuty odwołujących się Stowarzyszeń w tym zakresie (w powoływanym już niejednokrotnie piśmie z dnia

14 października 2013 r.) stwierdziła, że regulacji urządzeń melioracyjnych, czy przebudowy lub budowy 0,2 km

sieci drenażowej związanej z realizacją inwestycji drogowej nie można zakwalifikować do żadnego z wskazanych

w  §  3  ust.  1  pkt  88  przedsięwzięć.  W  tym  zakresie  Gmina  Wrocław  przywołała  dostępny  na  stronach

internetowych  Ministerstwa  Środowiska  przewodnik  po  rozporządzeniu  kwalifikacyjnym  (www.gdos.gov.pl/

lfiles/Materialy-i-publikacje/Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko) .

Odnosząc się do omawianego zarzutu Kolegium przede wszystkim wyjaśnia, że zgodnie z art. 70 ust. 1

ustawy  Prawo  wodne,  melioracje  wodne  to  regulacje  stosunków  wodnych  w  celu  polepszenia  zdolności

produkcyjnej  gleby,  ułatwienia  jej  uprawy  oraz  ochrona  użytków  wodnych  przed  powodziami.  Melioracja

prowadzona jest za pośrednictwem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Te pierwsze,

to służące realizacji celów przypisanych melioracjom:

 - budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,

- stopnie wodne, zbiorniki wodne,

- kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,

- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

- stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.

  Drugą z grup tworzą – również przeznaczone do melioracji wodnych:

- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- drenowania,

- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

- stacje pomp o nawodnień ciśnieniowych,

- ziemne stawy rybne,

- groble na obszarach nawadnianych,

- systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Jeżeli budowa lub odtworzenie, a następnie funkcjonowanie jednego z wyżej wymienionych urządzeń,

doprowadzi do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej

uprawy  oraz  ochrony użytków  rolnych,  spełniając  przy  tym warunki,  o  których  mowa  w §  3  ust.  1  pkt  88

rozporządzenia  kwalifikacyjnego,  to w stosunku do takiego urządzenia  zaistnieje potrzeba uzyskania  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach (por. przywoływana przez Gminę Wrocław publikacja Generalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska: T.  Wilżak, Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik

po rozporządzeniu Rady Ministrów, 2011 r.).  Również w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się,

że aby przedsięwzięcie mogło zostać zaliczone do urządzeń melioracji wodnych jego realizacja musi mieć na celu

polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz służyć ochronie użytków rolnych przed
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powodziami  (wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia  21  maja  2009  r.,  VII  SA/Wa  867/09,  LEX  nr  602859).

W rozpatrywanym  przypadku  oczywiście  nie  mamy  do  czynienia  z  „gospodarowaniem  wodą  w  rolnictwie”,

polegającym na  regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej

uprawy oraz ochrony użytków wodnych przed powodziami. W świetle wyżej powiedzianego Kolegium nie widzi

żadnych podstaw, aby planowane przedsięwzięcie zakwalifikować jako mieszczące się (również)  w regulacji

§ 3 ust.1 pkt 88 rozporządzenia kwalifikacyjnego.

 Dodać trzeba, że w tabeli 6.1 na str. 122 Raportu przedstawiono zestawienie przedsięwzięć, których

budowa/przebudowa wymaga decyzji środowiskowej, wskazując ich rodzaj i dokonując opisu. Przedsięwzięcia

te obejmują przebudowę dwutorowej linii napowietrznej, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę trzech

dwutorowych linii tramwajowych, przebudowę magistrali wodociągowych, rurociągów magistralnych i budowę

jednej nowej sieci magistralnej oraz budowę kanalizacji deszczowej dla planowanej drogi z odprowadzeniem do

istniejących kolektorów deszczowych lub rzeki  Odry – wspominanym rowem O-14,  przebudowę istniejących

kolektorów  deszczowych  i  przebudowę  lub  budowę  kanalizacji  sanitarnej.  W załączniku  nr  6  do  Raportu

przedstawiono mapę planowanej inwestycji z uwzględnieniem planowanych sieci. 

Na marginesie można zauważyć, że kwestia zakresu i przebudowy kolidujących przedsięwzięć, w tym

również urządzeń wodnych, stanowiła przedmiot postępowania wyjaśniającego prowadzonego w postępowaniu

uzgodnieniowym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 Trudno również nie rozumieć zdziwienia Gminy Wrocław, że odwołujące się Stowarzyszenia zarzucają

brak  w  Raporcie  opisu  sieci  hydrograficznej  na  obszarze  realizacji  i  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia.  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko  planowanej  inwestycji  zawiera  odrębny  rozdział

pt. „Morfologia  i  hydrografia”,  w  którym  wskazano  m.in.  orientacyjną  lokalizację  inwestycji  na  tle  SCWP

(scalonych części wód powierzchniowych, str. 15), przebieg planowanej trasy na tle mapy zlewni rzek (str. 16),

strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wód oraz tereny zalewowe (str. 17), zbiorniki wodne w pobliżu

inwestycji (str. 18), charakterystyczne przepływy z lat 1961-2000 dla Odry i jej dopływów w obrębie Wrocławia,

przebieg planowanej trasy na tle terenów zalewowych (str. 19) i na tle elementów systemu ochrony przeciw

powodziowej  (str.  20),  przebieg  planowanej  trasy  oraz  rozmieszczenie  planowanych  inwestycji  w  ramach

Modernizacji  Wrocławskiego  Węzła  Wodnego  (str.  21).  Odrębnie  omówiono  jakość  wód  powierzchniowych

(rozdział  2.3.2,  str.  22),  przedstawiając  m.in.  wyniki  monitoringu  diagnostycznego  wód  powierzchniowych

w rejonie  przedsięwzięcia,  a  także  wyniki  monitoringu  operacyjnego  wód  powierzchniowych  w  rejonie

przedsięwzięcia (podano też lokalizację punktów monitoringu rzek w rejonie inwestycji, str. 24). Raport zawiera

również  odrębny  rozdział  (2.5),  pt.  „Warunki  hydrogeologiczne”,  a  dodatkowo  oddziaływanie  planowanego

przedsięwzięcia w tym zakresie opisano w Rozdziałach 7.2 (str. 134-135) i 8.2 (str. 150-162).      

Jako dowód zarzutów dotyczących omawianej kwestii odwołujące się Stowarzyszenia powołały się na

„Uwagi  dotyczące  potencjalnych  geozagrożeń  związanych  z  użytkowaniem  zasobów  doliny  Odry  na  terenie

Wrocławia”, autorstwa prof. dr. hab. Juranda Wojewody (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski,

załącznik nr 17 do odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”). Problem z tym „dowodem” polega na

tym,  że  jest  to  ogólna  analiza  tematu,  nieodnosząca  się  do  treści  Raportu  o  oddziaływaniu  planowanego

przedsięwzięcia  na  środowisko,  ani  w  ogóle  do  przedmiotu  prowadzonego  przez  Kolegium  postępowania

środowiskowego.  Jest  przy  tym niepodpisana przez autora.  Z  drugiej  z  powoływanych przez odwołujące się

w tym  zakresie  opinii  –  dr.  inż.  Przemysława  Bąbolewskiego  („Ocena  dendrologiczna  części   przyrodniczej

146



Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”) wynika,

że „Uwagi dotyczące potencjalnych geozagrożeń związanych z użytkowaniem zasobów doliny Odry na terenie

Wrocławia” to „referat prof. dr. hab. Juranda Wojewody”. Dr inż. Przemysław Bąbolewski swój zarzut, że „Raport

nie wspomina o melioracjach, czyli licznych rowach i kanałach, które przecinają trasę przebiegu Alei Wielkiej

Wyspy” uzasadnia powołaniem się na raport dla „Budowy Mostu Wschodniego we Wrocławiu” (bez żadnych

szczegółów, poprzestając na stwierdzeniu, że raport tamten „potwierdzał istnienie bogatej sieci melioracyjnej”)

i właśnie wspominany referat, który również ten fakt miał potwierdzać. Poza tym dr. Przemysław Bąbolewski

podniósł, że podczas prowadzonych prac ziemnych, które będą przebiegały w pobliżu Parku Szczytnickiego oraz

po  zrealizowaniu  inwestycji,  „może  dojść  do  zaburzeń  cyrkulacji  oraz  znacznych  wahań  poziomu  wód

gruntowych o trudnych do przewidzenia  amplitudach.  Zarówno obniżenie jak i  podwyższenie  poziomu wód

może  wywołać  katastrofalne  w  skutkach  konsekwencje  dla  już  osłabionego  zabytkowego  drzewostanu”.

Również  radca  prawny  Michał  Behnke,  autor  wspominanej  niejednokrotnie  „Ekspertyzy”,  twierdził,

że w raporcie  sporządzonym  w  2009  r.  dla  „Budowy  Mostu  Wschodniego”  wskazuje  się

„bezpośrednio na zidentyfikowanie kolizji z układem melioracyjnym” . Powołuje się w tym kontekście na cytat ze

str. 113, o treści: „Analizowany obszar pod budowę planowanej drogi  jest bogaty w sieć hydrograficzną (…).

Planowana droga przecinać będzie rzeki Oławę i Odrę oraz rowy melioracyjne”.

W  tym  miejscu,  odnosząc  się  do  twierdzeń  dr.  Przemysława  Bąbolewskiego  oraz  radcy  prawnego

Michała  Behnke,  że  raport  w  sprawie „Budowy  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu”  „potwierdzał  istnienie

bogatej sieci melioracyjnej”, Kolegium zauważa, że w raporcie tym wskazano identyczną do podawanej wyżej

długość sieci drenażowej (str. 13 raportu w sprawie „Budowy Mostu Wschodniego we Wrocławiu”, załączonego

do odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki), identyczny warunek o treści ,,Podczas prowadzenia prac

należy zwrócić uwagę  (…)” (str. 77), identyczne wskazania odnośnie do rowów melioracyjnych  O-14a i O-14

(str. 113).  Twierdzenia dr. Przemysława Bąbolewskiego i radcy prawnego Michała Behnke, a w konsekwencji

też  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  budowane  na  podstawie  dwóch  słów użytych  w  raporcie  dotyczącym

„Budowy Mostu Wschodniego”, są więc niezrozumiałe. 

Ponieważ  w  swoich  zarzutach  dotyczących  „katastrofalnych  konsekwencji”  robót  budowlanych,

dr Przemysław  Bąbolewski  jest  co  najmniej  lakoniczny,  Kolegium  ograniczy  się  do  wskazania,  że  na

str. 33 Raportu przedstawiono charakterystykę warunków hydrologicznych według opracowanej dokumentacji

(J. Sowa, „Dokumentacja hydrologiczna określająca warunki hydrologiczne dla odcinka trasy Most Wschodni od

km 0+600 do km 1+625”, 2011 r.), która sporządzona została na podstawie badań geologicznych prowadzonych

w latach  2008-2011  (w tym kontekście,  uprzedzając  ewentualny  zarzut,  Kolegium wyjaśnia,  że  dla  potrzeb

sporządzenia  raportu  nie  jest  konieczne  w  każdym  przypadku  wykonywanie  odrębnych,  kolejnych  analiz

i opracowań. Możliwe jest odwołanie do opracowań wykonanych wcześniej, także do innych celów, o ile są one

merytorycznie przydatne i nie utraciły swojej aktualności).  Z kolei na str. 134-135 omówiono oddziaływanie

planowanego  przedsięwzięcia  na  wody  powierzchniowe  i  podziemne,  wskazując  m.in.,  że  na  etapie

projektowania i budowy należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne między

innymi na eksploatację urządzeń oczyszczających oraz zrzut spływów oczyszczonych do odbiorników, zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo wodne. 

Jeśli chodzi o „katastrofalne w skutkach konsekwencje dla już osłabionego zabytkowego drzewostanu”

Parku Szczytnickiego,  poza przypuszczeniem, że „może dojść”  do zaburzeń cyrkulacji  oraz znacznych wahań

poziomu wód gruntowych o trudnych do przewidzenia amplitudach,  dr Przemysław Bąbolewski nie wyjaśnił
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podstaw  takiego  przypuszczenia.  Trzeba  zauważyć,  że  planowana  Aleja  Wielkiej  Wyspy  przebiegać  ma

wprawdzie  przez  obszar  Parku  Szczytnickiego  (obszaru  wpisanego  do  rejestru  zabytków,  por.  rysunek

2.20 w Raporcie), jednak przy jego wschodniej granicy. Na terenie tym, ani jego pobliżu nie ma  zabytkowego

drzewostanu.  Po  minięciu  skrzyżowania  z  ul.  Karola  Olszewskiego,  planowana  droga  przebiega  przez  teren

ogródków  działkowych oraz  w pobliżu  budynków Uniwersytetu  Wrocławskiego  przy  ul.  Aleksandra  Kosiby.

Następnie trasa przecina ul. Edwarda Dembowskiego i biegnie wzdłuż ul. 9 Maja po terenie boiska sportowego,

ogródków działkowych, zakładu ogrodniczego oraz szkółki drzew i krzewów ozdobnych. 

              Do wspominanych „Uwag dotyczących potencjalnych geozagrożeń związanych z użytkowaniem zasobów

Doliny Odry na terenie Wrocławia” załączono - również niepodpisane przez autora - „Stanowisko przygotowane

na spotkanie z ekspertami UNESCO/ICOMOS” (misja UNESCO we Wrocławiu, listopad 2011 r.), którego autorem

ma  być  również  prof.  dr  hab.  Jurand  Wojewoda.  Jak  wynika  z  „tez  prezentacji”  ich  celem  nie  jest

„kwestionowanie,  ani  przeciwstawianie  się  celowości  jakichkolwiek  działań  inżynierskich,  czy  budowlanych,

związanych  z  zmianami  lub  rozbudową  istniejącej  infrastruktury.  Moim  celem  jest  wskazanie  na  złożoność

górotworu,  na  obszarze  którego  istnieje  Park  Szczytnicki  i  obecna  infrastruktura”.  Wskazawszy,  że  obszar

Wielkiej  Wyspy stanowił  kiedyś fragment naturalnego systemu dolinowego i  że grunt zbudowany z osadów

rzecznych,  zwłaszcza  z  osadów  rzeki  meandrującej,  jest  bardzo  zróżnicowany  litologicznie,  niejednorodny

i anizotropowy, prof. dr hab. Jurand Wojewoda wskazał, że wszelkie prace inżynierskie w gruntach nasyconych

i stale nasycanych wodą  ze strumienia wód podziemnych i  z  powierzchni  prowadzą  do lokalnego obniżania

zwierciadła  wody  i  tworzenia  się  tzw.  leja  depresji,  którego  zasięg  może  zostać  wyznaczony modelowo lub

teoretycznie. Dla gruntów o parametrach zbliżonych do tych z obszaru Parku Szczyutnickiego lokalne obniżenie

zwierciadła o 8-10 m może skutkować lejem depresji o zasięgu 100-300 m w osadach piaszczystych i nawet do

1 km w osadach żwirowych; może być jednak lokalnie znacznie większy i mieć nieprzewidywalne skutki. 

Wspominane  „stanowisko”,  opracowane  jeszcze  przed  wszczęciem  postepowania  w  rozpatrywanej

sprawie,  siłą  rzeczy  nie  zawiera  konkretnych  zarzutów  odnośnie  do  sporządzonego  dla  planowanego

przedsięwzięcia Raportu. Można jednak w tym kontekście wyjaśnić, że sporządzony w rozpatrywanej sprawie

Raport zawiera  odrębny rozdział (2.4, str. 24), pt.: Budowa geologiczna, a załącznikiem nr 4 do Raportu (tom II)

jest mapa geologiczna  rejonu drogi. Dodać trzeba, że w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Sposób przeprowadzania badań

geotechnicznych  i  określenia  warunków  gruntowo-wodnych  podłoża  nawierzchni),  wskazano  m.in.  zasady

projektowania drogi  ze względu na warunki  gruntowo-wodne podłoża nawierzchni,  w tym warunki  wodne.

Rozporządzenie to jest, jak wspominano, stosowane na etapie sporządzania projektu budowlanego drogi. 

W  Raporcie  (str.  26)  wyjaśniono,  że  na  analizowanym  terenie  można  wydzielić  jeden  podstawowy

poziom  wód  podziemnych  –  czwartorzędowy.  Zawodnienie  formacji  czwartorzędowej  związane  jest

z występowaniem  osadów  piaszczysto - żwirowych  pochodzenia  glacjalnego,  fluwioglacjalnego  i  rzecznego,

które stanowią najłatwiej dostępny zbiornik wód podziemnych. Miąższość tego piętra waha się od 5 do 30 m,

najczęściej od 5 do 10 m. Zwierciadło wody leży swobodnie na głębokości poniżej 5 m. Wydajność potencjalna

waha się od 10 do 90 m3/h, a przewodność od 285 do 300m2/d. W części południowej miasta występuje rejon

o mniejszej zasobności. Użytkowe piętro wodonośne jest tam położone na głębokości ponad 15 m, zwierciadło

wody ma charakter naporowy. Miąższość utworów zawodnionych wynosi 5–10 m, przewodność nie przekracza

120  m2/d.  W  obrębie  Wrocławia  wpływ  na  kształtowanie  się  warunków  hydrogeologicznych  mają  także

tzw. kopalne  trakty  korytowe,  stanowiące  strefy  o  największej  przepuszczalności  gruntów  (zbudowanych  z
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piasków i żwirów). Występowanie takich stref i wiążące się z tym warunki geotechniczne budowy drogi będą

musiały być brane pod uwagę na etapie prac projektowych. Na rys. 2.13 przedstawiono lokalizację przekroju

hydrogeologicznego  względem  podłoża  inwestycji,  a  na  rys.  2.14  przekrój  hydrologiczny  w  sąsiedztwie

przedsięwzięcia. Wyjaśniono także, że na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Międzyrzeckiej, łącznie z korytem

rzeki  Oławy,  zwierciadło  wody  podziemnej  występuje  w  przedziale  116  –  117  m  n.p.m.  Lokalne  wahania

zwierciadła związane są głównie z istniejącymi sieciami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu. Pomiędzy

ul. Międzyrzecką i korytem rzeki Odry poziom zwierciadła wody podziemnej systematycznie obniża się do 115 m

n.p.m.  Na  terenie zawartym pomiędzy  ul.  Bolesława  Biegasa  i  ul.  Józefa  Chełmońskiego,  ze  względu  na

występowanie w podłożu nasypów o znacznych miąższościach, waha się od 114,2 do 116,1 m n.p.m. Na odcinku

położonym na północ od ul. Karola Olszewskiego poziom pierwszego od powierzchni terenu zwierciadła wody

podziemnej ulega dalszemu obniżeniu do rzędnych 114,5 m n.p.m. Ze względu na okres prowadzonych badań

terenowych (pora letnia) autorzy Raportu uznali poziom zwierciadła wody podziemnej za średni. 

W kontekście argumentów prof. dr. hab. Juranda Wojewody trzeba jeszcze zauważyć, zgodnie z art. 124

pkt  6 ustawy Prawo wodne,  pozwolenia  wodnoprawnego nie wymaga  odwadnianie obiektów lub wykopów

budowlanych,  jeżeli  zasięg leja depresji  nie wykracza  poza granice terenu,  którego zakład jest  właścicielem.

A contrario,  jeśli  na  etapie  prac projektowych  okaże się,  że  zasięg  leja  depresyjnego wykraczać  będzie  poza

granice  terenu  planowanego  przedsięwzięcia  (drogi),  Gmina  Wrocław  będzie  musiała  uzyskać  pozwolenie

wodnoprawne. 

We wspominanym wyżej referacie prof. dr hab. Jurand Wojewoda przedstawił „Uwagi dotyczące genezy

doliny Odry i związane z tym geozagrożenia”, wskazując w tym zakresie, że aktywność sejsmiczna na Dolnym

Śląsku, a zwłaszcza na terenie Wrocławia, jest bardzo dobrze udokumentowana i nie może być pomijana przy

ewentualnym  planowaniu  zabudowy,  w  tym  urządzeń  hydrotechnicznych.  Z  kolei  w  „Uwagach  dotyczących

architektury  doliny  Odry  oraz  związanych  z  tym geozagrożeń”  stwierdził,  że  przy  projektowaniu  zabudowy

i infrastruktury  hydrotechnicznej  na  anastomozującym  odcinku  doliny  Odry  należy  uwzględniać  wszystkie

czynne koryta doliny i sztuczne trakty hydrauliczne. W „Uwagach dotyczących architektury osadów i podłoża

doliny,  oraz  związanych  z  tym  geozagrożeń”  prof.  dr  hab.  Jurand  Wojewoda  wyjaśnił,  że  wszelkie  zabiegi

geoinżynierskie bez pełnego rozpoznania przebiegu struktur hydraulicznie aktywnych mogą zaburzyć składową

strumienia bilansowego, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić przepływ fizyczny.  W sytuacji,  kiedy poziom

wodonośny  jest  tak  silnie  powiązany  z  wodami  powierzchniowymi,  intensywny  przepływ  i  infiltracja

z powierzchni, np. w stanach wezbrania dolinnego, może na tyle wzmóc filtracje w takich strukturach, że może

nastąpić zniszczenie budowli posadowionych w tym miejscu. 

W  tym  miejscu  należy  wyjaśnić,  że  ustalając  stosowne  wymagania  w  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach organy orzekające nie mają obowiązku określania szczegółowych warunków technicznych

realizacji  przedsięwzięcia.  Szczegółowe  warunki  techniczne  realizacji  inwestycji  powinny  zostać  bowiem

ustalone  dopiero  na  etapie  przygotowywania  projektu  budowlanego  (wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia

3 września  2008  r.,  IV  SA/Wa  937/08,  LEX  517965).  Szczegółowe  warunki  techniczne,  jakim  powinien

odpowiadać most i jego usytuowanie, określa - wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

i  już  w  niniejszym  uzasadnieniu  wspominane  -  rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 1 ust. 3 tego rozporządzenia, to w  arunki techniczne w nim wskazane, przy zachowaniu przepisów

Prawa budowlanego i przepisów o drogach publicznych oraz innych ustaw, a także wymagań Polskich Norm,
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zapewniają  w  szczególności  bezpieczeństwo  konstrukcji  w  aspekcie  zapewnienia  nośności  i  stateczności,

bezpieczeństwo  obiektów  inżynierskich,  w  szczególności  z  uwagi  na  możliwość  pożaru,  powodzi,  pochodu

lodów,  uderzenia  statków  i  pojazdów,  wpływu  ruchu  zakładu  górniczego,  bezpieczeństwo  użytkowania,

bezpieczeństwo  obsługi  i  bieżącego  utrzymania  obiektów  inżynierskich,  trwałość obiektów  inżynierskich,

ochronę środowiska przyrodniczego.  Co jednak szczególnie istotne,  przepisy rozporządzenia stosuje się  przy

projektowaniu i budowie obiektów inżynierskich, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz związanych z nimi urządzeń

budowlanych,  a  także  przy  odbudowie,  rozbudowie  i  przebudowie  obiektów  inżynierskich  (§2).

To w powoływanym  rozporządzeniu  zawarto  warunki  techniczne  dotyczące  osi  mostu  i  jego  usytuowania,

zastrzegając,  że  nie  mogą  być  usytuowane  na  terenie,  gdzie  występują  niesprzyjające  warunki  geologiczne

w postaci nienośnych gruntów, dużego upadu warstw, żył wodnych pod ciśnieniem, zjawisk krasowych (§14).  

Podnoszoną w referacie prof. dr. hab. Juranda Wojewody kwestię geozagrożeń w dolinie Odry Kolegium

omówi w części dotyczącej zarzutu nieuwzględnienia w Raporcie kwestii ruchów masowych ziemi. 

Poza licznymi,  omówionymi wyżej  zarzutami,  odwołujące się Stowarzyszenia  podniosły także zarzut

„braków”  Raportu  w  zakresie  opisu  oddziaływań  skumulowanych,  długoterminowych  i  pośrednich

planowanego przedsięwzięcia.

W tym kontekście Kolegium zauważa, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy o udostępnianiu informacji

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

środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać „opis” przewidywanych

„znaczących” oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie,

wtórne,  skumulowane,  krótko-,  średnio-  i  długoterminowe,  stałe  i  chwilowe  oddziaływania  na  środowisko,

wynikające  z  istnienia  przedsięwzięcia,  wykorzystywania  zasobów  środowiska  oraz  emisji.  Oczywiście,  jeśli

chodzi  o  oddziaływania  skumulowane,  obejmują  one  oddziaływania  generowane  przez  przedsięwzięcie

w połączeniu z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od sąsiadujących z nim przedsięwzięć.

W rozdziale 9 Raportu przedstawiono opis przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia

na  środowisko,  obejmujący  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,  stałe  i  chwilowe  oddziaływanie,  dokonując

charakterystyki  oddziaływań  bezpośrednich,  pośrednich  i  wtórnych,  charakterystyki  oddziaływań  krótko-,

średnio-  i  długoterminowych,  a  także  oddziaływań  skumulowanych  (str.  181-182).  Wskazano,  że  zmiany

powierzchni terenu, w tym rzeźby i gleb, będą zjawiskiem bezpośrednim, trwałym, i częściowo nieodwracalnym,

gdyż  czas  występowania  tych  przekształceń  będzie  uzależniony  od  wieloletniego  funkcjonowania

projektowanego  przedsięwzięcia.  Nie  należy  w  związku  z  projektowaną  inwestycją  wiązać  wyraźnych

pośrednich  zagrożeń  dla  obszarów  otaczających;  dotyczy  to  przede  wszystkim  ewentualnych  sytuacji

związanych  z  emisją  substancji  zanieczyszczających  do  środowiska  glebowo-wodnego  (opad  zanieczyszczeń

powietrza, rozproszony spływ wód deszczowych), gdyż prognozowane emisje nie będą występowały w ilościach,

które  powodowałyby  jakościowe  zmiany  okolicznych  siedlisk.  W  zakresie  oddziaływań  bezpośrednich

wymieniono również usuwanie drzew i krzewów. Zdaniem autorów Raportu, poprzez oddziaływanie pośrednie

i wtórne  należy  rozumieć  oddziaływanie  inwestycji  na  inne  tereny  lub  obiekty,  będące  źródłem  hałasu.

Oddziaływania o charakterze wtórnym będą nasilone na etapie prac budowlanych. Jeśli chodzi o charakterystykę

oddziaływań krótko-, średnio- i długoterminowych, wskazano, że oddziaływania krótkoterminowe występować

będą  wyłącznie  na  etapie  budowy  drogi.  Z  okresem  funkcjonowania  drogi,  a  więc  z  oddziaływaniem

długookresowym, należy wiązać emisje zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, które to oddziaływania należą do

odwracalnych; pod tym względem środowisko może być przywrócone do stanu pierwotnego po zakończeniu
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eksploatacji  drogi.  Odnośnie  do  oddziaływań  skumulowanych  w  Raporcie  wskazano,  że  skumulowane

oddziaływanie  odnosi  się  do  sumarycznego  oddziaływania  wszystkich  źródeł  znajdujących  się  w  rejonie

inwestycji,  do  których,  poza  projektowaną  Aleją  Wielkiej  Wyspy,  będzie  należał  w  szczególności  ruch

komunikacyjny  ul.  Krakowskiej,  ul.  Karola  Olszewskiego  i  ul.  Adama  Mickiewicza.  Poza  wskazanymi  wyżej

źródłami,  w rejonie  lokalizacji  inwestycji  nie  znajdują  się  żadne inne źródła  hałasu komunikacyjnego,  które

mogłyby w istotny sposób wpływać na kształt  klimatu akustycznego.  Funkcjonowanie  drogi  będzie  również

związane ze wzrostem stężenia substancji  emitowanych podczas spalania produktów naftowych w silnikach

pojazdów. W bezpośrednim otoczeniu analizowanego układu komunikacyjnego nie zinwentaryzowano innych

źródeł emisji mogących w sposób istotny wpłynąć na występowanie istotnych oddziaływań skumulowanych. 

W poprzednich częściach niniejszego uzasadnienia Kolegium wskazywało już na zawarte w Raporcie

opisy oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia, niecelowe jest więc ich powtarzanie. Można

jednak wskazać, że w Raporcie przedstawiono m.in. (str. 107 załącznika nr 2) „Charakterystykę skumulowanego

oddziaływania akustycznego”, a więc sumarycznego oddziaływania wszystkich źródeł hałasu, znajdujących się

w rejonie  inwestycji.  Jak  już  wspomniano,  do  źródeł  takich  poza  planowaną  drogą,  będzie  należał

w szczególności ruch komunikacyjny ul. Krakowskiej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Karola Olszewskiego. Źródła te

uwzględniono  w modelu  obliczeniowym.  Autorzy  Raportu  stwierdzili,  że  na  żadnej  z  działek,  na  których

aktualnie dopuszczalne poziomy hałasu są nieprzekroczone, w związku z projektowanym przedsięwzięciem, na

skutek kumulacji oddziaływań nie dojdzie do ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.

Powtórzyć w tym kontekście trzeba, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien

zawierać  „opis”  przewidywanych  „znaczących”  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  m.in.  pośrednich,

skumulowanych,  długoterminowych,  wynikających  z  istnienia  przedsięwzięcia,  wykorzystywania  zasobów

środowiska oraz emisji, nie zaś opis wszystkich oddziaływań w tym zakresie. Podnoszony przez odwołujące się

Stowarzyszenia  zarzut  „braków”  w  zakresie  opisu  oddziaływań  skumulowanych,  długoterminowych

i pośrednich  planowanego przedsięwzięcia  budowany  jest  na  przyjmowanym  przez  nie  i  uznanym  przez

Kolegium za błędne (o czym szerzej w części niniejszego uzasadnienia dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia)

założeniu,  że  ocena  oddziaływania  na  środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  powinna  uwzględniać

„docelową funkcję planowanego przedsięwzięcia jako części OŚW”.

Zdaniem Kolegium, przedstawiony w Raporcie „opis” oddziaływań skumulowanych, długoterminowych

i pośrednich  planowanego  przedsięwzięcia,  polegającego  na  budowie  dwupasmowej  drogi  (nie  –  części

Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia), jest całkowicie wystarczający.

  Nie jest dla Kolegium zrozumiały zarzut odwołujących się, że „skoro Raport w zakresie strategicznym

oparto na Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia”, to konieczne jest

odniesienie  się  do  wyników  Prognozy  Oddziaływania  na  Środowisko  dla  tego  Studium  i  zweryfikowanie

jej oddziaływań  z  oddziaływaniami  przewidywanymi  w  Raporcie”.  Kolegium  nie  znajduje  żadnych  podstaw

prawnych  dla  takiego  żądania.  Kolegium  nie  widzi  również  podstaw  prawnych  dla  żądania  uwzględniania

w niniejszym postępowaniu środowiskowym faktu realizowania  osiedla  mieszkaniowego pn.  „Olimplia  Port",

przy ul. Krzysztofa Kolumba, ani „realizowanego obecnie odcinka OŚW”. Jeszcze raz bowiem powtórzyć trzeba,

że w niniejszym postępowaniu błędne jest założenie odwołujących się,  iż „pierwszorzędne znaczenie” należy

przypisać przedsięwzięciu polegającemu na „domknięciu” Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia, poprzez budowę

drogi łączącej ul. Adama Mickiewicza z al. Jana III Sobieskiego.  Powoływane w tym zakresie – jako dowody –

opinie dr. inż. arch. Marka Natusiewicza i dr. M. Krukowskiego, a także „opinia Polskiego Klubu Ekologicznego”,
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bazują  na  zupełnie  innym  niż  istniejące  w  rozpatrywanej  sprawie  założeniu  co  do  zakresu  planowanego

przedsięwzięcia i – w konsekwencji – jego oddziaływania skumulowanego (i innych). Polemika z nimi w tym

miejscu  musiałaby  opierać  się  na  powtarzaniu  po  raz  kolejny  ustaleń  wskazanych  już  w  części  dotyczącej

kwalifikacji  przedsięwzięcia  i  niejednokrotnie  powtarzanych  w  niniejszym  uzasadnieniu.  Kolegium  uznało

takie działanie za zbędne. 

Kolegium jedynie jeszcze raz podkreśla,  że z  treści  art.  66 ust.  1 ustawy o udostępnianiu informacji

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

środowisko wynika, iż przy sporządzaniu raportu oceny oddziaływania na środowisko bierze się pod uwagę stan

faktyczny  istniejący  w  dacie  jego  sporządzenia.  Z  tego  względu  organy  administracji  rozstrzygając  sprawę

w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia nie mogą brać pod uwagę faktów,

które  ewentualnie  zaistnieją  w  przyszłości. Kolegium  nie  może  więc  analizować  oddziaływania  na

środowisko  domniemanego  przedsięwzięcia.  Rodzaj  planowanego  przedsięwzięcia  wskazuje  bowiem

wnioskodawca, nie zaś inne strony postępowania (pomioty na prawach strony).

Kolejny zarzut odwołujących się Stowarzyszeń to „brak programu zabezpieczenia istniejących zabytków,

w tym Hali Stulecia, przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu

kulturowego”. Również  i  ten  zarzut  oparty  jest  na  przyjmowanym  przez  odwołujące  się  Stowarzyszenia

i konsekwentnie powtarzanym założeniu, że „Przyjęcie powiązania technologicznego pomiędzy przedmiotowym

przedsięwzięciem a realizacją  OŚW powoduje  zaliczenie  tego pierwszego do kategorii  przedsięwzięć zawsze

znacząco  oddziałujących  na  środowisko”.  Takie  założenie  stało  się  niewątpliwie  podwaliną  zarzutu,

że sporządzony w rozpatrywanej sprawie Raport powinien spełniać wymagania art.  66 ust.  1 pkt 10 ustawy

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

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Planowane  przedsięwzięcie,  co  szczegółowo  już  uzasadniono,  jest  przedsięwzięciem  mogącym

potencjalnie znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Zgodnie  z  powoływanym  art.  66  ust.  1  pkt  10  ustawy,

określenie  założeń  do  ratowniczych  badań  zidentyfikowanych  zabytków  znajdujących  się  na  obszarze

planowanego  przedsięwzięcia,  odkrywanych  w  trakcie  robót  budowlanych  oraz  programu  zabezpieczenia

istniejących  zabytków  przed  negatywnym  oddziaływaniem  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  ochrony

krajobrazu  kulturowego  zawierać  powinien  raport  sporządzany  „dla dróg  będących  przedsięwzięciami

mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” (podkr. Kolegium).

Stowarzyszenia zauważają, że Raport zawiera rozdział odpowiadający tytułem brzmieniu art. 66 ust. 1

pkt 10 ustawy, jednakże „założenia przedstawione w raporcie OOŚ są ogólnikowe i ograniczają się do wskazania

na konieczność dokonania stosownych uzgodnień i/lub uzyskania zgody właściwego konserwatora zabytków.

Inwestor  całkowicie  pominął  fundamentalną  w  przedmiotowym  postępowaniu  kwestię  zabezpieczenia  Hali

Stulecia jako obiektu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO - w szczególności nie przedstawiono

działań minimalizujących zagrożenie wykreślenia Hali Stulecia z tej Listy”. Zarzucają też, że Raport nie zawiera

żadnej „propozycji zabezpieczenia unikalnego krajobrazu kulturowego Wielkiej Wyspy”.

Jeśli chodzi o kwestię Hali Stulecia jako obiektu wpisanego na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO

i oddziaływania  na  ten  obiekt  planowanego  przedsięwzięcia  Kolegium  poprzestanie  na  wskazaniu,

że szczegółowo  omawiana  ona  była  w  odrębnej  części  niniejszego  uzasadnienia.  Z  kolei  zamieszczenie

w Raporcie  określenia  sposobu  zabezpieczenia  istniejących  zabytków  przed  negatywnym  oddziaływaniem
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planowanego przedsięwzięcia nie oznacza, że można ten jego element analizować, biorąc pod uwagę wymagania

wskazane w art. 66 ust. 1 pkt 10 ustawy. 

Trzeba w tym kontekście pamiętać, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 11 ustawy o ochronie

zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  prowadzenie  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru,

wykonywanie  robót  budowlanych  w  otoczeniu  zabytku  oraz  podejmowanie  innych  działań,  które  mogłyby

prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stosownie do art. 36 ust. 3 tej ustawy, to pozwolenia, o których mowa

w  art.  36  ust.  1,  mogą  określać  warunki,  które  zapobiegną  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  zabytku.  Ustawa

o ochronie zabytków nie zabrania bowiem prowadzenia inwestycji  w pobliżu,  czy w obrębie samego obiektu

zabytkowego. Zadaniem organu konserwatorskiego jest jednak ocena, czy przewidziane przez inwestora roboty

budowlane  mają  być  zrealizowane bez zagrożenia  dla  chronionych zabytkowych obiektów (por.  wyrok NSA

z dnia 13 sierpnia 2009 r., II OSK 1472/08, LEX nr 555839). 

 W  postępowaniu  środowiskowym,  zgodnie  z  art. 62  ust. 1  ustawy o  udostępnianiu  informacji

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

środowisko, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia

m.in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na zabytki. W powoływanym przez odwołujące się

Stowarzyszenia  rozdziale  10.2  Raportu  (str.  184),  zatytułowanym  „Określenie  założeń  ratowniczych  badań

archeologicznych  i  programu  zabezpieczenia  istniejących  zabytków”  wskazano,  że  w  związku  z  lokalizacją

inwestycji  na  obszarze stanowisk archeologicznych  oraz  w  pobliżu  obiektów  i  obszarów  zabytkowych

niezwłocznie  po  uzyskaniu  zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej,  ale  przed  rozpoczęciem  robót

ziemnych, inwestor złoży wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytkowym. Sposób prowadzenia badań

zostanie  określony  na  etapie  pozwolenia  konserwatorskiego. Badania  uwolnią  teren  przeznaczony  pod

lokalizację  przedmiotowej  inwestycji  od  archeologicznej  substancji  zabytkowej,  umożliwiając  jednoczesną

realizację  inwestycji.  W  Raporcie  określono  również  sposób  postępowania  w  przypadku  odkrycia  nowych

zabytkowych  stanowisk  archeologicznych  i  wskazano  na  konieczność  uwzględnienia  podczas  planowania

inwestycji sezonowości  prac archeologicznych (w Polsce okres ten przypada na wiosnę i  jesień).  Wyjaśniono

także, że w związku z koniecznością wyburzenia jednego budynku ujętego w Wykazie Zabytków we Wrocławiu

organ wydający zezwolenie na realizację inwestycji będzie musiał wystąpić do Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków o uzgodnienie. 

Dodać trzeba, że na str. 41 Raportu zamieszczono rozdział pt. „Opis zabytków i obszarów kulturowych

podlegających  ochronie”,  wskazując  znajdujące  się  w  granicach  i  w  bliskim  sąsiedztwie  planowanego

przedsięwzięcia obiekty i obszary podlegające ochronie prawnej (w ten sposób zrealizowano wymóg wskazany

w art. 66 ust. 1 pkt 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko).  Analizując  z  kolei  warianty

przedsięwzięcia,  w  odniesieniu  do  każdego  z  nich  wymieniano  zabytki,  na  które  konkretny  wariant

przedsięwzięcia może mieć wpływ. 

W  rozdziale  8.8  Raportu  (str.  168)  omówiono  oddziaływanie  przedsięwzięcia  w  wariancie

proponowanym na zabytki i krajobraz kulturowy (stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy, raport powinien

zawierać uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na

środowisko, w szczególności na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
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rejestrem  lub  ewidencją  zabytków).  W  tym  kontekście  wskazano  m.in.,  że  na  etapie  budowy  niekorzystne

oddziaływanie  planowanej  inwestycji  na  substancję  zabytkową  może  być  spowodowane  niewłaściwym

prowadzeniem prac, szczególnie przy użyciu sprzętu mechanicznego. Natomiast przy ścisłym stosowaniu się do

zaleceń właściwych służb ochrony zabytków i zminimalizowania w pobliżu tych obiektów stosowania ciężkiego

sprzętu  budowlanego  oddziaływanie  to  nie  powinno  być  znaczące.  Zakłada  się  ponadto,  że  w  przypadku

prowadzenia prac zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we

Wrocławiu  oraz  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków  nie  powinna  zostać  dokonana  szkodliwa  ingerencja

w obiekty i obszary zabytkowe. W związku z realizacją przedsięwzięcia wyburzony zostanie jednak jeden obiekt

wpisany do Wykazu Zabytków we Wrocławiu (o czym wspominano wyżej - chodzi o budynek mieszkalny przy

ul.  9  Maja  13).   Ponadto,  projektowana  trasa  wkracza  nieznacznie  na obszary zabytkowych osiedli Biskupin

i Sępolno. Ze względu jednak na fakt, iż droga przebiegać będzie na granicy ww. obszarów, to zarówno budowa,

jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje - zdaniem autorów Raportu - naruszenia i nie będzie oddziaływać

znacząco  na  zabytkowe  obiekty  będące  przedmiotem  ich  ochrony.  Planowana  trasa  wkracza  ponadto  przy

granicy  na  zabytkowe  tereny  olimpijskie  oraz  wyznaczony  chroniony  obszar  zajezdni  tramwajowej  Dąbie.

Podobnie jak w przypadku zabytkowych osiedli, zdaniem autorów Raportu, realizacja inwestycji nie spowoduje 

znaczącego oddziaływania na ww. tereny. Oddziaływanie trasy na zabytkowy Park Szczytnicki wiązać się będzie

z  zajęciem części  jego  terenu przez  planowaną drogę.  Realizacja  inwestycji  nie  będzie  wiązać się  jednak ze

znaczną  ingerencją  w przedmiot  ochrony  Parku,  ponieważ  konieczność  wycinki  drzew  stwierdzono  jedynie

w przypadku kilku sztuk rosnących przy jego granicy. Biorąc pod uwagę substancję zabytkową w granicach lub

sąsiedztwie planowanej trasy w Raporcie stwierdzono, iż Aleja Wielkiej Wyspy wpłynie pozytywnie na obiekty

i obszary zabytkowe, ponieważ w wyniku jej realizacji nastąpi zmniejszenie (w stosunku do stanu obecnego)

niekorzystnej  emisji  hałasu,  drgań  oraz  zanieczyszczeń  pyłowo-gazowych  mających  wpływ  na  ww.  dobra.

Tak optymalna  sytuacja  możliwa  będzie  m.in.  dzięki  znacznemu  zmniejszeniu  ruchu  na  ulicach:  Zygmunta

Wróblewskiego  oraz  Adama  Mickiewicza  (sąsiadujących  bezpośrednio  z  Zespołem  Hali  Stulecia),  poprzez

skierowanie  części  ruchu  planowaną  drogą.  Realizacja  projektowanej  trasy  przyczyni  się  ponadto  do

zmniejszenia ruchu na zabytkowym Moście Zwierzynieckim, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na jego stan. 

Jak wspomniano, do rejestru zabytków wpisany jest również Park Szczytnicki (nr rejestru A/2791/194

z dnia  15  lutego  1962  r.).  W  załączniku  nr  32  do  Raportu  (tom  II)  znajduje  się  pismo  Dolnośląskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 7 września 2012 r. (WriD.5135.167.2012.BL),

stanowiące  odpowiedź  organu  ochrony  zabytków  w  kwestii  wskazania  obszarów  wpisanych  do  rejestru

zabytków  oraz  zaleceń  konserwatorskich  dotyczących  realizacji  inwestycji.  Wskazano  w  nim,  że  zakres

inwestycji obejmuje fragmenty trzech zabytków wpisanych do rejestru: Parku Szczytnickiego, osiedla Sępolno,

Osiedla Biskupin. Ponadto na obszarze objętym wnioskiem znajdują się obiekty zabytkowe:  dawny cmentarz

protestancki „Na Dąbiu”, aleja przy ul. Karola Olszewskiego. W związku z tym organ ochrony zabytków wskazał

na  obowiązujące  na  przedmiotowym  terenie  wymogi,  których  należy  przestrzegać  przy  przygotowywaniu

i realizacji inwestycji. W załączniku nr 33 do Raportu (tom II) znajduje się z kolei pismo Zarządu Zieleni Miejskiej

z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotyczące informacji na temat granic Parku Szczytnickiego (wraz z wykazem działek).

Na rysunku 2.20 na str.  42 Raportu, jak wspominano, przedstawiono granice obszaru wpisanego do rejestru

zabytków „Park Szczytnicki we Wrocławiu”. 

Trzeba  w  tym  kontekście  pamiętać,  że  decyzja  środowiskowa  nie  jest  formą  ochrony  zabytków.

W postępowaniu środowiskowym, jak wspominano,  określa się,  analizuje oraz ocenia bezpośredni i  pośredni
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wpływ danego przedsięwzięcia  na zabytki,  co w rozpatrywanej  sprawie uczyniono.  Zgodnie  z  art.  7 ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jedną z form ochrony zabytków jest ustalenie ochrony w decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o szczególnych

zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych,  wniosek  o  wydanie  decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in. opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora

zabytków  -  w  odniesieniu  do  dóbr  kultury  chronionych  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  Opinia  taka

zastępuje  uzgodnienia,  pozwolenia,  opinie  bądź  stanowiska  właściwych  organów  wymagane  odrębnymi

przepisami (art. 11 d ust. 3). Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację

inwestycji  drogowej  zawiera w szczególności  warunki  wynikające m.in.  z  potrzeb ochrony zabytków  i  dóbr

kultury  współczesnej. Przepis  ten  koresponduje  z  art. 18  ust. 1  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad

zabytkami, zgodnie z którym ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się m.in. przy sporządzaniu

decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej.  W  świetle  art. 82  ust. 1  pkt  1  lit.  b)  ustawy

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

o ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  właściwy  organ

określa  jedynie  warunki  wykorzystywania  terenu w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  lub  użytkowania

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony m.in. zabytków. 

W rozdziale 8.5 Raportu (str. 164) przedstawiono oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie wibracji,

podkreślając, że będzie ono występowało wyłącznie na etapie prac budowlanych (praca środków transportu,

maszyn i urządzeń budowlanych, takich jak: koparki, spycharki, pompy do wody i betonu, zagęszczarki gruntu

czy  walce  wibracyjne).  W  załączniku  nr  24  do  Raportu  zamieszczono  sprawozdanie  z wykonania  badań

prognostycznych  wpływu  oddziaływań  dynamicznych  pochodzących  od  projektowanej  drogi  kołowej  na

otoczenie  w  rejonie  zabudowy  mieszkaniowej  w  ramach  inwestycji  pn.  „Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we

Wrocławiu”,  sporządzone  w  lutym  2012  r.  przez  prof.  dr.  hab.  inż.  Jana  Adamczyka,  wraz  z  zespołem.

W sprawozdaniu  zalecono  m.in.  opracowanie  ekspertyzy  obiektów  zabytkowych,  obejmującej  szczegółowe

rozpoznanie rodzaju i stanu konstrukcji obiektu, określenie dopuszczalnych deformacji podłoża spowodowane

realizacją  inwestycji,  a  w  przypadku  potrzeby  -  sporządzenie  projektu  zabezpieczeń  konstrukcji  obiektów

i budowli  zabytkowych  wraz  z  projektem  monitoringu.  Zalecenie  to  zostało  zawarte  w  zaskarżonej  decyzji,

zgodnie z  art. 82 ust. 1 pkt 1 lit.  b)  ustawy -  w części określającej  warunki wykorzystywania terenu w fazie

realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia (II.A.38b).  

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. b) i c) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

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

o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  powinien  zawierać  uzasadnienie  proponowanego  przez

wnioskodawcę  wariantu,  ze  wskazaniem  jego  oddziaływania  na  środowisko,  w  szczególności  na  krajobraz,

a także  dobra  materialne.  W tym  kontekście  odwołujące  się  Stowarzyszenia  wskazały  na  konieczność

przeprowadzenia  odrębnej,  analogicznej  jak  w  odniesieniu  do  pozostałych  elementów  środowiska,  „oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz”; powołały się przy tym na literaturę, w której zwraca się uwagę na

konieczność „diagnozy dalszej ewolucji krajobrazu, czy prognozy dalszych zmian zachodzących w krajobrazie”,

ze  wskazaniem  kierunków  użytkowania  i  zagospodarowania.  Powoływana  publikacja  dotyczy  jednak

planowania  przestrzennego,  a  więc  zupełnie  odrębnej  dziedziny  (U.  Myga-Piątek  [w:]  red.  M.  Kistowski,

B. Korwel-Lejkowska,  „Waloryzacja  środowiska  przyrodniczego  w  planowaniu  przestrzennym",  Gdańsk-

Warszawa 2007).  Trzeba bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska,
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to  przede  wszystkim  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin  oraz

miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  zapewnia  się  warunki  utrzymania  równowagi

przyrodniczej  i  racjonalną  gospodarkę  zasobami  środowiska,  w  szczególności  przez  zapewnianie  ochrony

walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych.

Nie  jest  prawdą,  co  w  tym  kontekście  podnoszą  odwołujące  się  Stowarzyszenia,  że  w ramach

planowanego przedsięwzięcia przewiduje się „ekrany akustyczne” silnie ingerujące w układ przestrzenny oraz

krajobraz („tworząc wizualne oraz funkcjonalnie wysokie pionowe przegrody,  skutecznie dzielące przestrzeń

w krajobrazie, modyfikujące, a najczęściej niszczące, dotychczasowe relacje przestrzenne”, m. in. ograniczające,

a miejscami całkowicie zamykające osie widokowe Wielkiej Wyspy). Nie można oprzeć się wrażeniu, że zarzut,

iż krajobraz  Wielkiej  Wyspy  (kameralny  zespół  mieszkaniowy  na  Wielkiej  Wyspie)  zostanie  przedzielony

„szerokim pasem komunikacyjnym obudowanym wysokimi  ekranami” powstał  w odniesieniu do poprzednio

planowanego  przez  Gminę  przedsięwzięcia,  funkcjonującego  w  postępowaniu  administracyjnym  pod  nazwą

„Budowa Alei Wielkiej Wyspy”. Podobne stwierdzenia zawarte są bowiem w powoływanym wcześniej  artykule

z 2011  r.,  wykorzystanym  w  opinii  dr.  inż.  arch.  Marka  Natusiewicza,  który  dotyczył  „Budowy  Mostu

Wschodniego we Wrocławiu”. 

W rozpatrywanej  sprawie  -  w  punkcie  III.14  zaskarżonej  decyzji  -  nakazano  zapewnienie  „rezerwy

terenowej pod ewentualną budowę ekranów akustycznych na ewentualne posadowienie ekranów akustycznych,

zgodnie z poniższą tabelą”. Jak już wspominano w części dotyczącej oddziaływania akustycznego planowanego

przedsięwzięcia, są to trzy miejsca na trasie przebiegu ponad 3 km drogi, a ewentualne ekrany miałyby mieć

łączną  długość  400  m.  Zgodnie  z  pkt.  VI.4.2  zaskarżonej  decyzji,  po  upływie  roku  od  oddania  obiektu  do

użytkowania sporządzona zostanie analiza akustyczna, w ramach której dokona się analizy potrzeby budowy

ekranów akustycznych na terenie zarezerwowanym pod ich budowę. 

Załącznikiem  nr  22  do  odwołania  jest  „Stanowisko  przygotowane  na  spotkanie  z  ekspertami

UNESCO/ICOMOS”,  mające zostać sporządzone przez prof.  dr.  hab. arch. Leszka Malugę (załącznik nie został

podpisany);  prof.  dr  hab.  arch  Leszka  Maluga  był  już  wspominany w kontekście  opinii  dr.  inż.  arch.  Marka

Natusiewicza.  Wśród  „zagadnień  do  dyskusji”,  w  „Stanowisku”  -  sporządzonym  jeszcze  przed  wszczęciem

niniejszego postępowania (skoro przygotowane zostało na spotkanie w dniu 15 listopada 2011 r.) - wskazano,

że najważniejsze jest „widzenie Hali Stulecia jako integralnego elementu układu przestrzennego i środowiska

Wielkiej  Wyspy”  oraz  „konieczność  postrzegania  Wielkiej  Wyspy  jako  całości  kulturowej  (krajobraz

kulturowy/cultural  landscape  wg  definicji  UNESCO”.  Ze  względu  na  wyjątkowe  wartości  Wielkiej  Wyspy,

prof. dr hab.  arch.  Leszek  Maluga  miał  proponować  rozszerzenie  działań  ochronnych  przysługujących  Hali

Stulecia, jako obiektowi UNESCO, „na cały obszar Wyspy”. 

                Przypomnieć więc trzeba, że planowana droga nie będzie sąsiadować z Halą Stulecia, nie wkracza nawet

w strefę buforową tego obiektu UNESCO, a po minięciu skrzyżowania z ul. Karola Olszewskiego, przebiegać ma

przez teren ogródków działkowych oraz w pobliżu budynków Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Aleksandra

Kosiby.  Następnie  trasa przecina ul.  Edwarda  Dembowskiego  i  biegnie  wzdłuż  ul.  9  Maja  po terenie  boiska

sportowego, ogródków działkowych, zakładu ogrodniczego oraz szkółki drzew i krzewów ozdobnych. Nie jest

przy  tym,  jak  wskazywano  we  wspomianym  już  artykule  pt.  „Budowa  Mostu  Wschodniego  we  Wrocławiu.

Tak, ale  jak?”,  zamieszczonym  w  2011  r.  w  dwumiesięczniku  Okręgu  Dolnośląskiego  Polskiego  Klubu

Ekologicznego, którego jednym z autorów był  prof. dr hab. arch.  Leszek Maluga, obudowana na niemal całym

odcinku ekranai akustycznymi. 
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Niesporne  jest,  że  sporządzony  w  postępowaniu  środowiskowym  raport  powinien  zawierać

uzasadnienie  proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu,  ze  wskazaniem  jego  oddziaływania na

środowisko,  w szczególności  na krajobraz.  Taki  element  -  wbrew zarzutom odwołujących się -  sporządzony

w rozpatrywanej sprawie Raport zawiera (por. str. 166). Nie jest to jednak jedyne miejsce, w którym omawiano

oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na  krajobraz.  Na  str.  130  Raportu  wskazano,  że  wariant

inwestycyjny  pośrednio  -  poprzez  zmiany  w  środowisku  naturalnym  -  zostanie  „odebrany  na  poziomie

oddziaływania  na  krajobraz”,  a  konkretnie  morfologię/gleby,  świat  roślinny,  świat  zwierzęcy  i  sieć  dróg

(tabela 7.2,  Arkusz  oddziaływania  na  środowisko  naturalne,  wariant  inwestycyjny).  Na  str.  138  Raportu,

w części,  w której  omawiano oddziaływanie  przedsięwzięcia na etapie budowy i sposoby jego minimalizacji,

wskazano, że podczas projektowania inwestycji należy dążyć do tego, aby obiekty związane z inwestycją były,

o ile to możliwie, właściwie wkomponowane w otaczający krajobraz; duże znaczenie będzie tutaj miała jakość

materiałów budowlanych użytych do budowy i sposób wykonywania prac.  W związku z realizacją inwestycji

planuje się wykonanie na dość długich odcinkach nasypów. W celu minimalizacji wpływu tych przekształceń na

otaczający krajobraz krawędzie nasypów i ich okolice obsadzone będą zielenią, co zmniejszy ekspozycję drogi.

Ogólnie  dla  całego  ciągu  planowanego  odcinka  Alei  (wraz  ze  skrzyżowaniami)  proponuje  się  w  możliwych

lokalizacjach  kompozycje  z  zieleni  wysokiej  w  postaci  szpalerów  drzew,  jako  sekwencje  poszczególnych

gatunków.  Przy  doborze  nasadzeń  zwrócona  zostanie  uwaga,  aby  przeważały  rodzime  gatunki  odporne  na

warunki miejskie. Rozwiązanie projektowe dotyczące układu drogowego będzie uzupełniała zieleń niska. Z kolei

kolorystyka  obiektów  inżynierskich  będzie  nawiązywać  do  otoczenia  i  będzie  wymagać  uzgodnienia

z Plastykiem Miejskim. Jeśli chodzi o „wskazanie” oddziaływania wariantu proponowanego na krajobraz należy

też zwrócić uwagę na treść rozdziału 4.5 Raportu (str. 87), w którym zawarto analizę wariantów ze względu na

kryteria  zagospodarowania  terenu,  zawierającą  charakterystykę  wariantu  proponowanego  przez  Gminę

Wrocław. Podano tam, że ocenia się, iż realizacja wariantu będzie powodowała „drobne zaburzenia w spójności

struktury funkcjonalno-przestrzennej Wielkiej Wyspy” oraz że realizacja wariantu nie spowoduje ograniczenia

dostępności do rzeki mieszkańców przyległych osiedli;  stwierdzono również, że realizacja inwestycji spowoduje

nieznaczne zaburzenie walorów widokowych makrownętrza Odry. 

W piśmie z dnia 4 listopada 2013 r. Stowarzyszenie „Akcja Park Szczytnicki” – podając wiele aspektów,

w  jakich  powinna  zostać  przeprowadzona  ocena  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  krajobraz  (str.  11)  –

powołało  się  na  publikację  pt.  „Oceny  środowiskowe  w  ochronie  zasobów  turystycznych  i  rekreacyjnych

przestrzeni”  (A.  Sas-Bojarska,  Nauka  Przyroda  Technologie  2009,  t.  3,  z.  1);  podobną  argumentację

zaprezentowało Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”. Kolegium zapoznało się z tą publikacją i pragnie zauważyć,

że  bazuje  ona  na  znanym  powszechnie  przedsięwzięciu  polegającym  na  budowie  obwodnicy  Augustowa.

Kończąc  swoje  rozważania  autorka  zadaje  pytanie:  „Czy  rzeczywiście  nowa  trasa  powinna  pojawić  się

w niewielkiej  dolinie,  którą  przepływa  się  kajakiem  w  ciągu  zaledwie  2-3  godzin?  Czy  wobec  istnienia

możliwości  przesunięcia  drogi  można  pozwolić  na  zniszczenie  tej  wyjątkowej  w  skali  kraju  jednostki

krajobrazowej,  nie  zakłóconej  działaniami  człowieka?  Praktyki  krajów  zachodnich  wskazują,  że  w  wyborze

najmniej konfliktowego wariantu brane są pod uwagę wyniki OOŚ. Architekci krajobrazu pełnią w OOŚ ważną

rolę  i  mają  duży  wpływ  na  decyzje.  Decyzje,  które  wpływają  na  jakość  przestrzeni  i  jak  najlepsze  obecnie

i przyszłe wykorzystanie, również dla celów turystyki i rekreacji”.

Przywoływanie tez opracowania dotyczącego doliny Rospudy i wymaganie przeprowadzania podobnych

analiz  odnośnie  do  oceny krajobrazu w postępowaniu  środowiskowym  dotyczącym  dwupasmowej  drogi  na
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obszarze  kilkusettysięcznego  miasta,  jest  –  zdaniem  Kolegium  –  nieuzasadnione.  Drogi  są  przecież

nierozerwalnie związane z krajobrazem miasta i nie stanowią w nim elementu „obcego”, jak to ma miejsce np.

w przypadku  doliny  Rospudy.  Również  same  mosty  nad  Odrą  i  Oławą  nie  są  na  terenie  Wrocławia  czymś

wyjątkowym.  Żądanie  posługiwania  się  w  ocenie  oddziaływania  na  krajobraz  „niektórymi  narzędziami

stosowanymi  w  procesie  strategicznej  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  po  ich  odpowiednim

dostosowaniu do rodzaju  i skali  przedsięwzięcia” mogłoby być uzasadnione w przypadku, gdyby planowana

droga przechodzić  miała np. przez rezerwat  przyrody,  nie zaś przez część aglomeracji  miejskiej.  Niezależnie

bowiem  od  tego,  że  tereny  osiedli  położonych  na  obszarze  Wielkiej  Wyspy  mają  charakter  kameralny

i zabytkowy, pozostają częścią miasta, przez którą przebiegają dwie ruchliwe drogi i wiele innych, o mniejszym

natężeniu ruchu. 

Niewątpliwie planowane przedsięwzięcie przebiega przez obszar Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego. Kwestii tej poświęcono odpowiednio dużo miejsca w uzasadnieniu zaskarżonej i też niniejszej

decyzji.  Warto  jednak  dodać,  że  zgodnie  z  art. 43  ustawy  o  ochronie  przyrody,  zespołami  przyrodniczo-

krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich

walory widokowe lub estetyczne. W stosunku do m.in. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, zgodnie z art. 45

ust.  1  tej  ustawy,  mogą  być  wprowadzone  wymienione  tam  zakazy,  m.in.  niszczenia,  uszkadzania  lub

przekształcania obiektu lub obszaru. Stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, zakazy, o których

mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2, nie dotyczą jednak realizacji inwestycji celu publicznego. Planowane przedsięwzięcie

jest zaś niewątpliwie inwestycją celu publicznego. Dodać jeszcze można, że jak stwierdził NSA w wyroku z dnia

1 czerwca  2012  r.  (II  OSK 471/11,  LEX nr  1215566),  zakazów  przewidzianych  dla  zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych „nie można interpretować rozszerzająco i  w konsekwencji  zrównywać tego rodzaju zespołu

z takimi formami ochrony przyrody jak parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty”. 

Powracając  w  tym  miejscu  do  postanowienia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we

Wrocławiu z dnia 8 marca 2013 r., uzgadniającego realizację planowanego przedsięwzięcia, Kolegium zauważa,

że  również  ten  organ  stwierdził,  iż  „Realizacja  inwestycji  spowoduje  zajęcie  nowych  terenów  w  granicach

Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, lecz będzie miało to tylko nieznaczny wpływ na przyrodę

i krajobraz Zespołu. W wyniku realizacji drogi zostanie wprawdzie zmieniona proporcja między terenami zieleni

a terenami zurbanizowanymi,  jednakże inwestycja została zaplanowana na terenach wcześniej  wydzielonych

i przeznaczonych  pod  drogi,  a  poza  okolicami  grobli  Szczytnicko-Bartoszowickiej  nie  wkracza  w  zabudowę

i tereny wymagające ochrony”. 

Odwołujące  się  Stowarzyszenia  argumentują  także,  że  ustawodawca  polski,  wyodrębniając  dobra

materialne  od  zabytków  i  krajobrazu  kulturowego,  „jednoznacznie”  wskazuje  na  konieczność  dokonania

„osobnych analiz” dotyczących wpływu na takie dobra, jak działki, budynki mieszkalne, budynki użyteczności

publicznej. Ich zdaniem, w Raporcie nie przeprowadzono oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

dobra materialne. Odwołujące się stwierdzają, że „Ustalenia w tym zakresie są fragmentaryczne, rozrzucone po

całym raporcie, a zakres analizy nie został jasno zdefiniowany”. 

W  odniesieniu  do  tej  argumentacji  Kolegium  podkreśla,  że  w ocenie  oddziaływania  na  środowisko,

przeprowadzanej  na podstawie przepisów  ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uwzględnić

jedynie  te  skutki  dla  dóbr  materialnych,  które  ze  względu  na  swój  charakter  mogą  być  także  istotne  dla

środowiska.  Ustawa  ta  jest  instrumentem nakierowanym  stricte na  ochronę  interesu publicznego w postaci
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stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. To w tym kontekście ocenia się skutki środowiskowe wywierane

przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. W konsekwencji

ocena oddziaływania na środowisko powinna być ograniczona wyłącznie do skutków istotnych dla środowiska.

Nie  może  natomiast  uwzględniać  potencjalnego  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  wartość  dóbr

materialnych.  Ustawa  nie  jest  instrumentem  ochrony  interesów  majątkowych,  takich  jak  np.  wartość

nieruchomości,  nie  jest  też  narzędziem  ochrony  interesów ekonomicznych  (majątkowych)  w  toku  realizacji

przedsięwzięć budowlanych. W polskim porządku prawnym obowiązują w tym zakresie odpowiednie, odrębne

środki  prawne.  Procedura  oceny  oddziaływania  na  środowisko  powinna  natomiast  zachować  swój  ściśle

środowiskowy  wymiar.  W  postępowaniu  środowiskowym  ocena  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  dobra

materialne przeprowadzana jest więc w sposób odpowiedni dla danego przypadku.

Wbrew twierdzeniom odwołujących się Stowarzyszeń, w Raporcie wskazano oddziaływanie wariantu

proponowanego  na  dobra  materialne.  Całkowicie  wystarczająca  jest  w tym  względzie,  zawarta  w  rozdziale

4.5 Raportu  (str.  87),  analiza  wariantów  ze  względu  na  kryteria  zagospodarowania  terenu,  zawierająca

charakterystykę wariantu proponowanego (inwestycyjnego). Wskazano w niej budynki, które planowane są do

wyburzenia w związku z realizacją wariantu nr 1 (proponowanego):

-  niezamieszkałe  budynki  mieszkalne  stanowiące  własność  Gminy Wrocław  (budynek  przy  ul.  Jana  Jerzego

Urbańskiego 6, przy ul. Wilczej 17, przy ul. 9 Maja 13);

-  budynek  mieszkalny  przy  ul.  9  Maja  13  obecnie  użytkowany  jako  biuro  (właścicielem  działki  jest  Gmina

Wrocław);

- budynek mieszkalny w częścią gospodarczą położony przy ul. Na Grobli 50 (dz. nr 3/2 i nr 3/1, AM 3, obręb 10

– Bierdzany), należący do kompleksu stajni „Ranczo na Grobli”; właścicielem działki nr 3/2 jest osoba prywatna,

właścicielem działki nr 3/1 jest Gmina.

Wymieniono też obiekty ważne historycznie i kulturowo, na które pośrednio i bezpośrednio oddziałuje

przedsięwzięcie. 

Na  wadliwość  „oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  dobra  materialne”,  która  powinna  zostać

„wyodrębniona”,  zwraca  uwagę  Polski  Klub  Ekologiczny,  którego  opinia  z  dnia  20 sierpnia  2013  r.  ma  być

„dowodem” twierdzeń odwołujących się. Organizacja ta podnosi również, że autorzy Raportu nie odnieśli  się

„do wąsko pojętej ochrony wyjątkowo cennych walorów środowiskowo-kulturowych SZPK, jak i występującego

na jego terenie obiektu UNESCO-Hala Stulecia we Wrocławiu, ale przede wszystkim nie przeanalizowali wpływu

planowanych  działań  na  możliwość  zrównoważonego  rozwoju  tego  obszaru”.  Jak  dobitnie  świadczy  o  tym

uzasadnienie niniejszej decyzji, Kolegium z uwagą podeszło do opinii ekspertów Stowarzyszeń.  Uznawanie za

„dowód”  odwołań  dwóch  organizacji  społecznych,  dopuszczonych  do  postępowania  środowiskowego,  opinii

trzeciej  organizacji  społecznej  jest  jednak,  w  opinii  Kolegium,  zbyt  daleko  idące.  Zgodzić  się  jednak  trzeba

z poglądem Polskiego Klubu Ekologicznego, że - jak wskazano w pkt. 14 preambuły do dyrektywy 2011/92/UE -

„Skutki przedsięwzięcia w środowisku powinny być oceniane ze względu na ochronę zdrowia ludzi, poprawę

jakości  życia poprzez poprawę warunków środowiska oraz zachowanie różnorodności  gatunków i  zdolności

reprodukcyjnyjnej  ekosystemów  jako  podstawy  utrzymania  życia”.  W  taki  właśnie  sposób  oceniano

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w rozpatrywanej sprawie. 

Konkludując  tę  część  rozważań  Kolegium  stwierdza,  że  Raport  zawiera  wskazanie  oddziaływania

proponowanego przez wnioskodawcę wariantu na krajobraz i  dobra materialne,  w tym przyrodę i  krajobraz

Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.
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Kolejny  zarzut  odwołujących  się  Stowarzyszeń  to  zarzut  „braków  w  zakresie  opisu  wpływu

planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi”.  Zauważając,

że  art.  66  ust.  1  pkt  7  lit.  b)  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obliguje, aby uzasadnienie

proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu  zawierało  określenie  oddziaływania  tego  wariantu  na

powierzchnię  ziemi,  z  uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,  Stowarzyszenia  zarzucają,  że  Raport takich

informacji nie zawiera, „pomimo, że aktywność sejsmiczna na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza aktywność sejsmiczna

na terenie Wrocławia, jest bardzo dobrze udokumentowana i nie może być w żaden sposób pomijana”.  W tym

aspekcie  jako  dowód  przywołano  wspominaną  już  opinię  prof.  Juranda  Wojewody,  „Uwagi  dotyczące

potencjalnych geozagrożeń związanych z użytkowaniem zasobów Doliny Odry na terenie Wrocławia", do której

Kolegium obiecało powrócić. Kwestię braku w Raporcie informacji o „ewentualnych ruchach masowych ziemi

odnoszących się do przedmiotowego przedsięwzięcia” podnosi również radca prawny Michał Behnke w swojej

„Ekspertyzie”. 

Kolegium  wyjaśnia  więc  przede  wszystkim,  że  zgodnie  z  art.  3  pkt  25  ustawy  Prawo  ochrony

środowiska, przez powierzchnię ziemi rozumie się naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się

pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie "gleba" oznacza górną warstwę litosfery,

złożoną  z  części  mineralnych,  materii  organicznej,  wody,  powietrza  i  organizmów,  obejmującą  wierzchnią

warstwę gleby i podglebie. Z kolei stosownie do art. 3 pkt 32a tej ustawy, przez ruchy masowe ziemi rozumie się

powstające  naturalnie  lub  na  skutek  działalności  człowieka  osuwanie,  spełzywanie  lub  obrywanie

powierzchniowych  warstw  skał,  zwietrzeliny  i  gleby.  Ochrona  powierzchni  ziemi  polega  na  zapewnieniu

jak najlepszej  jej  jakości  oraz  zapobieganiu  ruchom  masowym  ziemi  i  ich  skutkom  (art.  101  ustawy  Prawo

ochrony środowiska). 

   W ramach dokonywanej w Raporcie analizy wariantów przedsięwzięcia analizowano 5 wariantów,

w tym proponowany przez Gminę Wrocław, ze względu na kryteria gruntowo-wodne. W tym zakresie wskazano

m.in.  przebieg wariantu w kontekście mapy rolniczo-glebowej, pod względem geologicznym podzielono trasę

wariantu proponowanego na 3 odcinki,  opisując  każdy z  nich.  Raport  zawiera odrębny rozdział  pt.  Budowa

geologiczna  (str.  24),  w  którym  przedstawiono  charakterystykę  geologiczno-inżynierską  proponowanego

wariantu, a w rozdziale 8.7 (str. 166) omówiono oddziaływanie przedsięwzięcia na gleby.  

Jeśli chodzi o ruchy masowe ziemi, Raport istotnie ten element pomija. Takie działanie jest – zdaniem

Kolegium – całkowicie uzasadnione.

Trzeba  w  tym  aspekcie  wyjaśnić,  że  Minister  Środowiska  w  dniu  20  czerwca  2007  r.  wydał

rozporządzenie  w  sprawie  informacji  dotyczących  ruchów  masowych  ziemi  (Dz.  U.  Nr  121,  poz.  840),

określające sposób  ustalania  terenów  zagrożonych  ruchami  masowymi  ziemi  oraz  terenów,  na  których

występują  te  ruchy,  metody,  zakres  i  częstotliwość  prowadzenia  obserwacji  terenów  zagrożonych  ruchami

masowymi  ziemi  oraz  terenów,  na  których  występują  te  ruchy,  informacje,  jakie  powinien  zawierać  rejestr

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Zgodnie §  4 ust. 1

tego rozporządzenia, rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych, w powszechnie dostępnym

formacie, która powinna zawierać dane graficzne w formie map terenów, na których występują ruchy masowe

ziemi,  oraz terenów zagrożonych możliwością wystąpienia ruchów masowych ziemi oraz karty rejestracyjne

terenu  zagrożonego  ruchami  masowymi  ziemi  i  osuwiska.  Stosownie  do  § 5  ust. 1  rozporządzenia,  dane

graficzne, o których mowa w § 4 ust. 1, są gromadzone w formie mapy terenów zagrożonych występowaniem
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ruchów masowych ziemi sporządzonej  w systemie informacji  przestrzennej  (GIS),  wykonanej  na podkładzie

topograficznym w skali 1:10 000, na której są zaznaczone tereny, na których występują ruchy masowe ziemi,

tereny, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi i są znane na podstawie badań geologicznych lub z przekazów

historycznych, tereny zagrożone wystąpieniem ruchów masowych ziemi wynikających z budowy geologicznej.

 Na  stronie  internetowej  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  (www.pgi.gov.pl)  wyjaśniono,

że w ramach  realizacji  Projektu  SOPO  (System  Ochrony  Przeciwosuwiskowej,  lata  2013-2016)  Instytut

przygotował wstępne informacje dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze Polski Pozakarpackiej.

Na  mapach  poszczególnych  województw  zostały  przedstawione  zasięgi  obszarów  predysponowanych  do

występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich

30-40 lat. W ten sposób zostały wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych.

Prace terenowe na tych obszarach,  zakończone opracowaniem map osuwisk i  terenów zagrożonych w skali

1:10 000  oraz  wypełnieniem  kart  rejestracyjnych,  będą  prowadzone  w  trakcie  realizacji  kolejnych  etapów

Projektu SOPO. Informacje przedstawione na stronie internetowej Instytutu są przeznaczone dla administracji

samorządowej (przede wszystkim starostów), odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych

ruchami  masowymi  oraz  terenów,  na  których  takie  ruchy  występują,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra

Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. 

Na  stronie  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  znajduje  się  link  do  map  osuwisk  i  obszarów

predysponowanych  do  występowania  ruchów  masowych  w  poszczególnych  województwach,  m.in.

województwie  dolnośląskim,  z  podziałem  na  powiaty,  w  tym  powiat  wrocławski

(www.geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_dolnosl.jpg). Na mapie województwa dolnośląskiego, na terenie

oznaczonym  jako  WR,  obejmującym  też  Wrocław,  nie  wskazano  żadnego  miejsca  predysponowanego  do

występowania ruchów masowych ziemi. Fakt ten potwierdza praca Dariusza Grabowskiego z Zakładu Geologii

Środowiskowej  Państwowego  Instytutu  Geologicznego,  również  dostępna  na  stronach  Instytutu,

pt. „Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania obszarów predysponowanych do występowania

i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej” (powoływana także jako dowód przez Gminę Wrocław

w piśmie z dnia 14 października 2013 r.). Podano w niej, że obszary predysponowane do występowania ruchów

masowych  w  Polsce  Pozakarpackiej  są  związane  w  zdecydowanej  przewadze  (około  75-80%  osuwisk)  ze

zboczami współczesnych dolin  rzecznych.  Największe zagrożenia  ruchami masowymi występują  w dolinach:

Wisły,  Sanu,  Bugu,  Narwi,  Kamiennej,  Warty,  Noteci,  rzek Pojezierzy  Mazursko-Warmińskiego  i  Suwalskiego

(m.in.: Pasłęka, Łyny, Rospudy). Pozostała część ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej (20-25 % osuwisk)

jest związana ze zboczami klifów na wybrzeżu Bałtyku, zboczami jezior rynnowych w młodoglacjalnej rzeźbie

północnej  Polski,  zboczami  dolin  denudacyjnych  i  wąwozów  rozwiniętych  w  obrębie  miąższach  pokryw

lessowych  (w  województwach:  lubelskim,  świętokrzyskim  i  małopolskim)  w  południowej  i  południowo-

wschodniej  Polsce,  stokami  form  glacjalnych  (przeważnie  morenowych),  zwłaszcza  w  strefach  zaburzeń

glacitektonicznych, stokami Gór Świętokrzyskich i Sudetów, zwłaszcza przykrytych miąższymi zwietrzelinami

i pokrywami  zboczowymi  (soliflukcyjnymi  i  peryglacjalnymi).  W  województwie  dolnośląskim  stwierdzono

występowanie 185 osuwisk w 13 powiatach, wśród których Dariusz Grabowski nie wymienił Wrocławia. 

W tym świetle stawiany Raportowi zarzut „w zakresie opisu wpływu planowanego przedsięwzięcia na

powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi” jest nieuzasadniony. Skoro brak jakichkolwiek

danych  faktycznych,  że  teren objęty  planowanym przedsięwzięciem jest  predysponowany do  występowania

ruchów masowych ziemi, omawianie tej kwestii w Raporcie było całkowicie zbędne. 
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Stowarzyszenia  mają  również  zastrzeżenia  co  do  wskazanych  w  Raporcie  propozycji  środków

minimalizujących  i  kompensujących.  W  tym  zakresie  twierdzą,  że  wadliwość  zaproponowanych  środków

minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest

skutkiem  wskazanych  w  odwołaniu  „braków”  w  opisie  planowanego  przedsięwzięcia,  opisie  elementów

środowiska oraz w analizie oddziaływań tego przedsięwzięcia.

Odwołujące się uważają, że zaproponowanie w odniesieniu do potencjalnych kolizji z siecią drenażową

lub  urządzeniami  melioracyjnymi  jako  środka  minimalizującego  obowiązku  poinformowaniu  DZMiUW  oraz

spółek wodnych o uszkodzeniu sieci drenażowej i uzgodnieniu z nimi dokumentacji do naprawy można uznać za

wystarczające jedynie w przypadku, gdyby informacja o przedmiotowym terenie wskazywała na nieistnienie na

nim  sieci  melioracji  wodnych.  Jednak  w  raporcie  sporządzonym  w  2009  r.  -  na  potrzeby  przedsięwzięcia

pn. Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu, dotyczącego tej samej trasy - „wskazuje się bezpośrednio na

zidentyfikowanie kolizji z systemem melioracyjnym wskazując na bogatą sieć hydrograficzną obszaru realizacji

i obszaru oddziaływania przedsięwzięcia”. W tym zakresie Kolegium odwołuje się do czynionych już wcześniej

wyjaśnień  w  tej  kwestii,  dodając,  że  zgodzić  się  trzeba,  iż  w  tym  kontekście  informacja  o  obowiązku

poinformowaniu  DZMiUW  oraz  spółek  wodnych  o  uszkodzeniu  sieci  drenażowej  i  uzgodnieniu  z  nimi

dokumentacji do naprawy jest wystarczająca.

Odnośnie do oddziaływań planowanego przedsięwzięcia w zakresie wibracji Stowarzyszenia twierdzą,

że  w  Raporcie  „brak  wiarygodnych  rozwiązań  dotyczących  tłumienia  drgań  od  planowanej  drogi”  i  że

poprzestano  na  zastosowaniu  „czysto  teoretycznych  i  niczym  nieweryfikowalnych  metod  redukcji  wibracji”

(stwierdzono  jedynie,  że  „Dodatkowo  należy  zauważyć,  iż  na  odcinkach,  gdzie  droga  będzie  przebiegała

w najmniejszej odległości od zabudowy mieszkalnej, zastosowane zostaną specjalne, nowatorskie, rozwiązania

eliminujące przenoszenie drgań z drogi"). Nie podano, jakie konkretnie metody zostaną zastosowane oraz jaki

efekt praktyczny będą miały na poziom tłumienia oraz samą strukturę (podbudowę) drogi.

Jak  już  wcześniej  nadmieniano,  załącznikiem  nr  24  do  Raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko

planowanego przedsięwzięcia  jest  sprawozdanie  z  wykonania  badań  prognostycznych  wpływu  oddziaływań

dynamicznych pochodzących od projektowanej drogi kołowej na otoczenie w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w  ramach  inwestycji  pn.  Budowa  Alei  Wielkiej  Wyspy  we  Wrocławiu,  sporządzone  przez  zespół  pod

kierownictwem  prof.  dr.  hab.  inż.  Jana  Adamczyka.  W  ramach  badań  dokonano  analizy  stanu  istniejącego

(oceny geologicznej  i  reologicznej  gruntu  w  otoczeniu  drogi,  symulacji  komputerowej  propagacji  drgań),

pomiarów  propagacji  drgań  na  wyznaczonych  przekrojach  pomiarowych  w  otoczeniu  planowanej  drogi

(uzasadniając wybór lokalizacji przekrojów pomiarowych, analizując wyniki pomiarów i oceniając je w oparciu

o normatywy budowlane i Prawo ochrony środowiska), a także opracowano koncepcję techniczną ograniczenia

oddziaływań  dynamicznych  na  podstawie  przeprowadzonych  badań.  Podano,  że  oceny  wpływu  drgań  na

budynki i ludzi dokonywano na podstawie pomiarów drgań w dniu 25 listopada 2011 r., wymuszonych (z uwagi

na fakt, że inwestycja jest dopiero planowana) walcem wibracyjnym. Ocena symulacyjna rozprzestrzeniania się

drgań została przeprowadzona w oparciu o wymienione w opracowaniu Polskie Normy i dokonana została na

podstawie symulacji komputerowej w fazie realizacji i eksploatacji drogi. W załączniku nr 24 podano sposoby

ograniczania  wpływu  drgań  na  budynki,  wskazując  3  metody:  wibroizolacja  drogi,  stosowanie  ekranów

(przegród)  przeciwdrganiowych  oraz  rozwiązania  zabezpieczające  budynki  przed  drganiami.  Skuteczność

stosowania  układów  wibroizolujących,  jako  metody  ograniczania  drgań,  wykazały  30-letnie  doświadczenia

(już w latach siedemdziesiątych w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki AGH podjęto  badania nad problemem
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ograniczania  oddziaływań  dynamicznych  od  pojazdów  samochodowych  i  szynowych  -  szerzej  str.  83-87

załącznika  nr  24  do  Raportu).  Metodę  ograniczania  rozchodzenia  się  drgań  pochodzących  od  komunikacji

samochodowej, polegającą na stosowaniu przegród pionowych (ekranów przeciwdrganiowych), omówiono na

str. 87-88, z kolei rozwiązania zabezpieczające budynki przed drganiami - na str. 89-92 omawianego załącznika.

W  załączniku  nr  1  do  omawianego  opracowania  przedstawiono  lokalizację  odcinka  projektowanej  drogi,

na którym  zalecono  zaprojektowanie  wibroizolacyjnej  konstrukcji.  Dodać  można,  że  kwestię  lokalizacji

specjalnych mat wibroizolacyjnych, w toku postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska, doprecyzowano w Aneksie do Raportu ze stycznia 2013 r. 

W  decyzji  z  dnia  31  lipca  2013  r.  nałożono  obowiązek  zastosowania  mat  wibroizolacyjnych

ograniczających emisję drgań z drogi, które powinny stanowić część konstrukcji  jezdni w km 2+120 - 2+460

(pkt III.15),  nakazano  zapewnić  rezerwę  terenową  umożliwiającą  w  razie  potrzeby  wykonanie  przegród

antywibracyjnych na ww. odcinku drogi,  po stronie zachodniej  wzdłuż  zabudowań  przy ul.  Ludwika  Pugeta

(pkt III.16)  oraz  nakazano  opracować  projekt  konstrukcji  jezdni  w  oparciu  o  konsultacje  ze  specjalistami

oddziaływań  dynamicznych,  których  wynikiem  winna  być  ocena  konstrukcji  w  postaci  analizy  (pkt  III.17).

Ponadto, po upływie roku od oddania drogi  do użytkowania  nakazano przeprowadzić  analizę porealizacyjną

w zakresie rozprzestrzeniania się drgań, porównać jej wyniki z prognozowanymi w Raporcie oraz przedstawić

jej wyniki Prezydentowi Wrocławia (pkt VI.1, 2,3,5).

Jak  niejednokrotnie  wspominano,  ponieważ  postępowanie  środowiskowe  dotyczy  przedsięwzięcia

dopiero  planowanego,  jego  oddziaływanie  na  środowisko  można  jedynie  prognozować,  używając  przede

wszystkim  symulacji  komputerowych.  Celem  analizy  porealizacyjnej  jest  porównanie  ustaleń  zawartych

w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

z rzeczywistym  oddziaływaniem  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  działaniami  podjętymi  w  celu  jego

ograniczenia. Analiza porealizacyjna pozwoli więc stwierdzić, „jaki efekt praktyczny” będą miały zastosowane

rozwiązania. Podkreślić należy, że analiza porealizacyjną ma na celu ograniczenie rzeczywistych uciążliwości dla

nieruchomości sąsiednich i jej sporządzenie leży przede wszystkim w interesie stron postępowania (wyrok NSA

z dnia 8 grudnia 2011 r., II OSK 2169/11, LEX nr 1152144). 

W  tym  świetle  podnoszony  przez  odwołujące  się  Stowarzyszenia  zarzut  braku  propozycji  środków

minimalizujących i kompensujących w zakresie rozpowszechniania się drgań Kolegium uznało za bezpodstawny.

Jeśli  chodzi  o kolejny zarzut,  że rozwiązania zaproponowane w zakresie oddziaływania na biotyczne

elementy  środowiska  są  nieadekwatne  nawet  w  odniesieniu  do  zagrożeń  zidentyfikowanych  w  Raporcie

Kolegium  poprzestanie  na  odesłaniu  do  części  przyrodniczej  niniejszego  uzasadnienia,  tym  bardziej,

że Stowarzyszenia odwołują się do omawianych tam opinii ekspertów. Podobnie odnośnie do zarzutu wydania

decyzji  „w  oparciu”  o  raport  niezawierający  programu  monitoringu  wpływu  na  wody  powierzchniowe

i podziemne,  Kolegium  odwoła  się  do  części  niniejszego  uzasadnienia  omawiającej  cele  środowiskowe

w kontekście planów gospodarowania wodami.  

Kolejny zarzut odwołujących się to nieprecyzyjność nałożonych w decyzji obowiązków.

Zdaniem odwołujących się Stowarzyszeń, zawarte w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. warunki i wymagania

zostały sformułowane przy użyciu wyrażeń nieprecyzyjnych, a często w sposób „pozostawiający inwestorowi

niedopuszczalny zakres swobody”:

1. decyzja obliguje inwestora do prowadzenia prac „w porze dziennej”, bez określenia, czy przez „porę dzienną”

organ rozumie czas w godzinach 6 - 22, czy czas od wschodu do zachodu słońca, który przecież ulega istotnym
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zmianom  w  zależności  od  pory  roku  (zob.  pkt  II.  A.  5  zaskarżonej  decyzji).  Kolegium  wyjaśnia,  że  zgodnie

z art. 112 a pkt 2 ustawy Prawo ochrony  środowiska, pora dnia rozumiana jest jako przedział czasu od godz. 600

do godz. 2200,  pora nocy - jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600;

2. w pkt. II.A.3 decyzji obowiązek sformułowany został przy użyciu wyrażenia „przede wszystkim", co wskazuje,

że organ dopuszcza prowadzenie prac również poza „porą dzienną”, nie określa jednak w tym zakresie bliższych

warunków,  a  w  pkt.  IIA.5  organ  obowiązek  prowadzenia  prac  wyłącznie  w  porze  dnia  ograniczył  do  prac

„powodujących  uciążliwy  hałas"  oraz  zobowiązał  inwestora  do  „odpowiedniego  zaplanowania  i  rozłożenia

w czasie prac budowlanych". Kolegium nie widzi w tych warunkach żadnej nieprecyzyjności. Poza porą dzienną

mogą być prowadzone wyjątkowo prace niepowodujące uciążliwego hałasu;

- w pkt. II.A.19 organ zobowiązał inwestora do tego, aby „podczas prowadzenia prac zwrócić uwagę na mogącą

istnieć sieć drenażową". Ten aspekt omawiany był już wcześniej i same odwołujące się uznały takie zalecenie za

zrozumiałe w pewnych warunkach; 

-  warunek  nałożony  w  pkt  II.A.37  decyzji  nie  pozwala  –  zdaniem  odwołujących  się  -  na  weryfikację

prawidłowości  przeprowadzonych  badań.  Nie  wiadomo  również,  jaki  status  prawny  i  znaczenie  mają  mieć

przedmiotowe badania, zwłaszcza biorąc pod uwagę obowiązek przeprowadzenia oceny drgań w ramach analizy

porealizacyjnej. Kolegium zauważa,  że obowiązku zawartego w powoływanym punkcie nie można analizować

bez uwzględnienia treści pkt.  II.A.  36 i  39 decyzji  z dnia 31 lipca 2013 r.  Prezydent Wrocławia,  kierując się

zaleceniami  wynikającymi  ze  wspominanej  już  „analizy  w  zakresie  drgań”,  sporządzonej  przez  zespół  pod

kierownictwem prof.  dr.  hab.  inż.  Jana Adamczyka,  nałożył  bowiem na Gminę przede wszystkim obowiązek

wykonania  inwentaryzacji  źródeł  drgań  (maszyn  i  urządzeń  budowlanych)  oraz  określenia  ich  zasięgu

(pkt II.A.36), następnie nakazał wykonać ocenę wpływu tych drgań na budynki i ewentualnie ludzi budynkach

położonych  w  określonym  zasięgu  stref  wpływów  dynamicznych  poszczególnych  drgań  budowlanych

(pkt. II.A.37). Dla budynków objętych oddziaływaniem wskazanym w wyniku sporządzenia oceny, o której mowa

w pkt. II.A.37, przed rozpoczęciem prac budowlanych nakazał wykonać inwentaryzację  uszkodzeń w budynkach

oraz  szczegółową  inwentaryzację  w  przypadku  obiektów  i  budowli  zabytkowych,  opracować  ekspertyzę

obiektów zabytkowych, znajdujących się w strefie wpływów dynamicznych, przeprowadzić pomiary kontrolne

w pierwszej  fazie  prac  budowlanych  w celu  określenia  strefy   oddziaływania  oraz  określić  te  przypadki,  w

których  konieczne  jest  wykonanie  pomiarów  drgań  w  budynkach  i  na  tej  podstawie  określić  możliwości

wykonania robót budowlanych oraz ewentualnych sposobów ochrony budynków przed drganiami wywołanymi

tymi robotami (np. dobór parametrów pracy urządzeń w celu zminimalizowania wpływu drgań na konstrukcję

budynków);

- zdaniem odwołujących się Stowarzyszeń, szczególną uwagę należy zwrócić na nałożony w pkt. III.19

zaskarżonej  decyzji  obowiązek  opracowania  projektu  monitoringu  dla  gleb,  wód  powierzchniowych

i podziemnych, zwłaszcza w kontekście uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Otóż na str. 56 decyzji stwierdzono,

że „Obowiązek  wykonania  projektu  monitoringu  dla  gleb,  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  wynika

z rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  15  grudnia  2011  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań

dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656)”. Z kolei na str. 49 organ

stwierdził, że w pkt. III.19 decyzji „nałożono warunek opracowania dokumentacji hydrogeologicznej w związku

z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne oraz opracowania projektu monitoringu dla

gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a wyniki należy przedstawić w innej dokumentacji geologicznej".

W rezultacie – w opinii  odwołujących się - należy stwierdzić,  że sporządzenie projektu monitoringu wpływu
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planowanego przedsięwzięcia, przebiegającego przecież przez tereny ochrony pośredniej wód dla Wrocławia,

zostało  pozostawione  „do  całkowitego  uznania  inwestora”.  Wbrew twierdzeniom  organu pierwszej  instancji

ze str.  46  decyzji,  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dotyczących  innych  dokumentacji

geologicznych nie zawiera bowiem wymagań dotyczących konstruowania programu monitoringu, nie obliguje

również do przedłożenia w dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej wyników monitoringu. 

Zgodzić się trzeba w tym zakresie z Gminą Wrocław, która w piśmie z dnia 14 października 2013 r.

zauważyła, że na etapie decyzji środowiskowej organ właściwy nie precyzuje wymagań dotyczących konstrukcji

projektu  monitoringu.  Prawidłowość  sporządzonej  dokumentacji  hydrogeologicznej  w  związku

z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne oraz projektu monitoringu dla gleb, wód

powierzchniowych  i  podziemnych,  które  –  zgodnie  z  obowiązkiem  nałożonym  w  decyzji  środowiskowej

(pkt III.19)   - powinny zostać załączone do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

będzie  kontrolowana  przez  właściwy  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej.  Nie  ma  więc  mowy

o jakiejkolwiek  dowolności  inwestora  w  tym  zakresie.   Zgodzić  się  jednak  należy  z  odwołującymi  się,

że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano niewłaściwe rozporządzenie. Stosownie do przepisów § 12 ust.

1  pkt  9-12  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji

hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej (Dz. U.  Nr 291,  poz.  1714 ze zm.),  część opisowa

dokumentacji  hydrogeologicznej,  określającej  warunki  hydrogeologiczne  w  związku  z  zamierzonym

wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich

zanieczyszczenie,  zawiera  opis  rodzaju,  charakteru  i  stopnia  zagrożeń  dla  środowiska  na  etapie  realizacji

projektowanego  przedsięwzięcia,  jego  eksploatacji  i  likwidacji  oraz  w  przypadku  awarii,  ze  wskazaniem

możliwości  zanieczyszczenia  gruntów  i  wód  podziemnych  oraz  czasu  i  zasięgu  migracji  potencjalnych

zanieczyszczeń,  wskazania  i  zalecenia  dotyczące  konieczności  ograniczenia  rozmiarów  projektowanego

przedsięwzięcia lub wprowadzenia rozwiązań w celu ograniczenia jego wpływu na środowisko, wskazania co do

zabezpieczenia przed oddziaływaniem projektowanego przedsięwzięcia na środowisko podczas likwidacji tego

przedsięwzięcia,  a  także  zalecenie  dla  podmiotu,  który  zamówił  dokumentację,  dotyczące  prowadzenia

monitoringu  jakości  wód  podziemnych.  Skoro  w  decyzji  środowiskowej  nałożono  obowiązek  sporządzenia

dokumentacji hydrogeologicznej oraz projektu monitoringu nie tylko dla wód podziemnych, ale również dla gleb

i  wód  powierzchniowych,  dokumentacja  hydrogeologiczna  powinna  zawierać  zalecenie  dla  podmiotu,  który

zamówił dokumentację, dotyczące prowadzenia monitoringu nie tylko wód podziemnych, ale również gleb i wód

powierzchniowych.  Jak  jednak  wspominano,  dokumenty  te  będą  kontrolowane  przez  właściwy  organ

administracji architektoniczno-budowlanej. 

Następny zarzut to pominięcie warunków z uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

we Wrocławiu. Zauważając, że uzgodnienie wiąże organ decydujący w postępowaniu głównym, Stowarzyszenia

stwierdziły,  że w pkt.  1.9 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia

8 marca  2013  r.  nałożono  na  inwestora  obowiązek  zabezpieczenia  sypkich  materiałów  przed  pyleniem

i prowadzenia ich transportu w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi. Obowiązek ten nie został

przez organ transponowany do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odnosząc się  do  tego zarzutu  Kolegium zwraca  uwagę na dwie kwestie.  Po pierwsze,  w pkt.  II.A.15

zaskarżonej  decyzji  wskazano,  że  podczas  realizacji  inwestycji  należy  zastosować  środki  techniczne

i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji,  powstające podczas prowadzenia

prac  budowlanych,  jak  i  podczas  transportu  materiałów  budowlanych.  Po  drugie,  wskazany  przez

165



Stowarzyszenie  warunek  wynika  wprost  z  przepisów powszechnie  obowiązującego  prawa.  Zgodnie  bowiem

z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),

ładunek  sypki  może  być  umieszczony  tylko  w  szczelnej  skrzyni  ładunkowej,  zabezpieczonej  dodatkowo

odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.  Zamieszczenie takiego lub

podobnego warunku  w decyzji,  będącej  przejawem woli,  nie wiedzy (co do treści  przepisów prawa) organu

prowadzącego postępowanie środowiskowe, było więc niecelowe. 

Odwołujące  się  podnoszą  także  zarzut niedopuszczenia  dowodów  przez  nie  wnioskowanych.

Zdaniem odwołujących  się  Stowarzyszeń,  oddalając  wnioski  dowodowe  o  dopuszczenie  dowodów  z  zeznań

świadków  oraz  z  artykułów  prasowych,  zmierzające  do  udowodnienia  powiązania  technologicznego

przedsięwzięcia  z  Obwodnicą  Śródmiejską  Wrocławia  oraz  do  podważenia  ustaleń  Raportu  (opartych  na

charakterystyce  przedsięwzięcia  nieuwzględniającej  jego  powiązań  funkcjonalnych  i  technologicznych

z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia), Prezydent Wrocławia naruszył art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. 

W odniesieniu  do  tego  zarzutu  Kolegium powtórzy,  że  przy  sporządzaniu  raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko bierze się pod uwagę stan faktyczny istniejący w dacie jego sporządzania i że

organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej nie ma swobody kwalifikacji przedsięwzięć jako mogących

zawsze  lub  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Nie  może  również  prowadzić  postępowania

w sprawie „domniemanego przedsięwzięcia”, ponieważ rodzaj przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie

środowiskowe,  wskazuje  wnioskodawca.  Rozumiejąc,  że  udowodnienie  stawianej  konsekwentnie  przez

odwołujące się Stowarzyszenia tezy o „prawdziwym” obliczu planowanego przedsięwzięcia jest dla nich sprawą

priorytetową,  skoro  na  niej  budują  pozostałe  zarzuty,  Kolegium  –  w  szczególności  w  świetle  dotychczas

poczynionych wyjaśnień – stwierdza, że wnioskowane „dowody” nie mają znaczenia dla sprawy. O kwalifikacji

przedsięwzięcia nie decydują bowiem zeznania świadków i ani artykuły prasowe, ale wskazane w postępowaniu

środowiskowym parametry planowanego przedsięwzięcia. Tym samym podnoszony przez odwołujące się w tym

kontekście argument, że „Uszczerbku doznały zatem nie tylko reguły postępowania dowodowego, ale również

zasada prawdy materialnej i zasada oficjalności”, jest chybiony.

Konsekwencją wskazanego wyżej, jest kolejny zarzut odwołujących się Stowarzyszeń - dowolnej oceny

dowodów, a konkretnie art. 80 k.p.a., w związku z art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy  o udostępnianiu informacji

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

środowisko.  Naruszenie  zasady  swobodnej  oceny  dowodów  polegać  miało  na  niedopuszczeniu  dowodów

wnioskowanych  przez  Stowarzyszenia  i  -  zdaniem  odwołujących  się  -  ma  istotny  wpływ  na  ocenę  analiz

i wniosków  z  Raportu.  W  uzasadnieniu  niniejszej  decyzji  Kolegium  przeanalizowało  powoływane  przez

odwołujące się dowody, również te pominięte przez organ pierwszej instancji.  Kolegium nie stwierdziło,  aby

mogły  one  podważyć  prawidłowość  zaskarżonej  decyzji,  o  czym  była  już  mowa  wyżej.  Podawane  w  tym

kontekście pominięcie przez organ pierwszej instancji w analizach dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia

na Halę Stulecia jako obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO decyzji Komitetu nr 36 również

zostało obszernie przez Kolegium omówione. 

Dodać w tym miejscu trzeba, że organy administracji publicznej niewątpliwie mają obowiązek podjęcia

wszelkich  kroków  niezbędnych  do  dokładnego  wyjaśnienia  stanu  faktycznego  oraz  załatwienia  sprawy

i zobowiązane są w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Pamiętać jednak należy,

że celem powyższego jest dokonanie ustaleń pozwalających na prawidłowe zastosowanie prawa materialnego.

Tym samym to normy prawa materialnego, nie zaś przekonania stron postępowania (podmiotów na prawach
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strony),  decydują  o  tym,  jakie  fakty  mają  znaczenie  dla  sprawy,  wyznaczając  zakres  ustaleń  faktycznych

koniecznych do jej  załatwienia (por.  wyrok NSA z dnia 17 września  2008 r.,  II  GSK 335/2008,  LexPolonica

nr 1990463). 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  nieprzeprowadzenia  rozprawy  administracyjnej,  mającej  stanowić  „próbę

wyjaśnienia pewnych kwestii i zagadnień dotyczących raportu i jego uzupełnienia”, Kolegium zauważa, na co

zwracano już uwagę zarówno w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jak i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji,

że  przeprowadzenie  rozprawy  nie  jest  obowiązkiem  organu  prowadzącego  postępowanie  środowiskowe.

W świetle opisanego szczegółowo w zaskarżonej  decyzji  przebiegu postępowania prowadzonego w pierwszej

instancji,  treści  odwołań  oraz  przedkładanych  przez  odwołujące  się  i  Gminę  Wrocław  materiałów

w postępowaniu  odwoławczym,  przeprowadzenie  rozprawy  administracyjnej  z  udziałem  autorów  raportu,

inwestora  i  organizacji  społecznych,  zdaniem  Kolegium,  niczego  by  w  sprawie  nie  zmieniło  i  niczego  nie

wyjaśniło. Jeśli dodać do tego fakt, że poza odwołującymi się Stowarzyszeniami, postępowaniem odwoławczym

nie  była  zainteresowana  żadna  z  kilkuset  stron  postępowania,  podnoszony  zarzut  nie  znajduje  –  w  opinii

Kolegium – żadnego uzasadnienia. 

Odwołujące  się  stawiają  również  zarzut niezapewnienia  stronom  możliwości  wypowiedzenia  się

w sprawie po zakończeniu postępowania dowodowego. Powiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie,

o możliwości  zapoznania się z aktami sprawy  i  zgłaszania uwag z dnia 22 maja 2013 r.  nie zostało bowiem

umieszczone na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Przedmieście Oławskie. 

W tym kontekście Kolegium wyjaśnia, że  przepisy kodeksu postępowania administracyjnego mają na

celu zagwarantowanie stronom postępowania, że będzie ono prowadzone z ich udziałem, że będą w nim mogli

podnieść wszelkie okoliczności  faktyczne i  prawne,  które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia (co oceni

organ  administracyjny)  i  że  organ  pierwszej  instancji  zrobi  wszystko,  aby  materiał  dowodowy  w  sposób

wyczerpujący  uzasadniał  podjęte  przez  niego  rozstrzygnięcie.  Zarzut  naruszenia  przepisów  postępowania

administracyjnego  może odnieść skutek w przypadku istnienia związku przyczynowego między naruszeniem

przepisów postępowania a wynikiem sprawy (por.  m.in.  wyrok NSA z dnia 2 lutego 2011 r.,  I  OSK 575/10,

LEX nr 1070853, wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r., II OSK 1279/09, LEX nr 746442). Z kolei przepisy

ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  dotyczące  udziału  społeczeństwa  przy  podejmowaniu  decyzji

środowiskowej, mają zagwarantować, aby mogło ono przedstawić swoje stanowisko w sprawie.  Jak stwierdził

NSA „zarzut naruszenia przepisu art. 10 § 1 k.p.a. może odnieść skutek wówczas, gdy strona wykaże, iż zarzucane

uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych” (postanowienie z dnia 22 marca

2012 r.,  II GSK 431/12, LEX nr 1145527).   Zarzutu tego nie może zatem skutecznie podnosić nikt inny, poza

bezpośrednio zainteresowanym. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, to strona powinna

wskazać okoliczności powodujące, że niedochowanie wymogu określonego w przepisie art. 10 k.p.a. mogło mieć

wpływ na treść rozstrzygnięcia, poprzez podnoszenie zastrzeżeń co do kompletności materiału dowodowego;

wskazywanie wniosków dowodowych oraz na ich znaczenie w sprawie (wyroki NSA z dnia 2 września 2009 r.,

II OSK  1316/08,  z  dnia  23  października  2008  r.,  I  OSK  1757/07;  uchwała  składu  7 sędziów  NSA  z  dnia

25 kwietnia 2005 r., FPS 6/04, ONSAiWSA 2005/4/66,  wyrok NSA z dnia 2 lutego 2011 r., I OSK 575/10, LEX

nr 1070853,  wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r.,  II  OSK 1279/09,  LEX nr 746442).  Przez możliwość

istotnego wpływania na wynik sprawy należy rozumieć prawdopodobieństwo oddziaływania naruszeń prawa

procesowego na treść decyzji lub postanowienia, a więc ukształtowane nimi stosunki administracyjnoprawne

materialne  lub  procesowe.  Organ  odwoławczy  uchylając  z  tych  powodów  decyzję  lub  postanowienie  musi
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wykazać,  że  gdyby  nie  doszło  do  stwierdzonego  w  postępowaniu  naruszenia  przepisów  postępowania,  to

rozstrzygnięcie  sprawy  najprawdopodobniej  mogłoby  być  inne  (wyrok  NSA  z dnia  18  grudnia  2012  r.,

II OSK 1490/11, LEX nr 1286271). 

Podnosząc zarzut, że powiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie (możliwości zapoznania

się z materiałem dowodowym, zgłoszenia uwag itp.) nie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla

Przedmieście Oławskie, odwołujące się Stowarzyszenia – po pierwsze – nie wskazują, aby fakt ten uniemożliwił

im dokonanie jakichś czynności procesowych. Ze zgromadzonych przez organ pierwszej instancji akt sprawy

wynika zresztą, że Stowarzyszenia taką informację uzyskały z innych źródeł (tablica Rady Osiedla Przedmieście

Oławskie nie była więc ich „źródłem informacji”). Konsekwentnie i po drugie, formułując ten zarzut odwołujące

się nie wskazały, jakich konkretnych czynności procesowych z tego powodu nie mogły dokonać. 

Podkreślić w tym miejscu trzeba, że po kilkumiesięcznym postępowaniu odwoławczym, w którym brały

udział odwołujące się Stowarzyszenia oraz Gmina Wrocław (wnosząca kilkukrotnie o przedłużenie terminu do

wypowiedzenia  się w sprawie),  Kolegium zawiadomiło strony postępowania (i  podmioty na prawach stron)

o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy, w tym obszernymi materiałami postępowania

odwoławczego. Zawiadomienia obwieszczone zostały w ten sam sposób, w jaki czynił to Prezydent Wrocławia

w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. Z uprawnienia do czynnego udziału

w postępowaniu  odwoławczym  nie  skorzystała  żadna  strona  postępowania.  Z  prawa  tego  skorzystały  zaś

odwołujące się Stowarzyszenia i Gmina Wrocław. 

Podsumowując  Kolegium  stwierdza,  iż  odwołujące  się  Stowarzyszenia  nie  przedłożyły

żadnego dokumentu, popartego badaniami, analizami, referencyjnymi metodami obliczeń, które wskazywałyby,

że przeprowadzona w - stanowiącym podstawę ustaleń zaskarżonej decyzji - Raporcie analiza oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest nieprawidłowa merytorycznie, a przedłożone wyniki obliczeń

są niezgodne z obowiązującymi normami i że nie zostaną dotrzymane standardy środowiska. 

Kolegium  poddało  -  w  płaszczyźnie  normatywnej  i  płaszczyźnie  faktycznej  -  szczegółowej  analizie

i ocenie postępowanie wyjaśniające organu pierwszej instancji, w tym - co przed chwilą podkreślono - kluczowy

dla sprawy Raport i nie znalazło podstaw do sformułowania wniosków odmiennych od zawartych w zaskarżonej

decyzji,  też zresztą  szczegółowo przeanalizowanej  i  ocenionej.  A że  uczyniło to głównie na tle  argumentacji

i zarzutów  odwołujących  się  Stowarzyszeń,  wynikało  z  obszerności  tej  argumentacji  i  tych  zarzutów,

odnoszonych do całości pierwszoinstancyjnego postępowania. 

Kolegium  odniosło  się  do  wniosków  dowodowych  i  przedstawianych  przez  odwołujące  się

Stowarzyszenia opinii ich ekspertów, mających związek z rozpatrywaną sprawą. Mimo że, jak zapowiadano na

wstępie, Kolegium podeszło do wskazanych opinii jak do dokumentów sporządzonych przez osoby posiadające

wiedzę specjalistyczną w opiniowanej dziedzinie, dokonawszy ich oceny (a także oceny wniosków dowodowych)

nie znalazło żadnych podstaw prawnych, aby stwierdzić, że mogą one podważyć prawidłowość decyzji z dnia 31

lipca  2013  r.  Owszem,  obszerność  przedkładanych  materiałów,  w  tym  opinii,  jak  wspominano,  jest  rzadko

spotykana.  Skupiają  się  one  na  krytykowania  właściwie  każdego  elementu  Raportu,  który  -  zdaniem

odwołujących  się  -  został  opracowany  wadliwie  lub  w  sposób  niepełny,  żeby  nie  powiedzieć  świadomie

wprowadzający w błąd. Zasadność części  tych zarzutów w postępowaniu odwoławczym została skutecznie -

przy  użyciu  konkretnych  dowodów  -  podważona  przez  samą  wnioskodawczynię  (m.in.  kwestia

„nadinterpretacji” opinii  prof.  Marii  Rabiegi,  innego niż rzeczywiste opisywania dokumentów załączonych do

odwołania  Stowarzyszenia  „Akcja  Park  Szczytnicki”  co  do  kwestii  natężenia  ruchu).  Inne  kwestie  Kolegium
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przeanalizowało  przede  wszystkim  odnosząc  je  do  faktycznej  zawartości  Raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia  na  środowisko   z  listopada  2012  r.,  ale  także  korzystając  z  powszechnie  dostępnych

(w internecie) danych i dokumentów (w tym m.in. publikowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

Środowiska we Wrocławiu).

Jest  niewykluczone,  że  niezależnie  od  obszerności  niniejszego  uzasadnienia,  nie  zmieni  się

przeświadczenie  odwołujących się  Stowarzyszeń,  że  władze  miasta  Wrocławia,  planując  opisane na wstępie

przedsięwzięcie, tak naprawdę chcą przeprowadzić przez Wielką Wyspę Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia i że

Aleją Wielkiej Wyspy będzie się odbywał tranzyt z Warszawy/na Warszawę. Pokłosiem tego przeświadczenia

jest zaprezentowana wyżej krytyka właściwie wszystkich elementów sporządzonego w rozpatrywanej sprawie

Raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Jest  jednak  oczywiste,  że  skoro  odwołujące  się

postrzegają planowaną inwestycję w kategoriach mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko drogi

o charakterze  obwodnicowym (tranzytowym),  która ma w niedalekiej  przyszłości  zostać  „przemalowana”  na

drogę czteropasmową, Raport takich warunków spełniać nie będzie. Sporządzony on został bowiem - zgodnie

z wnioskiem Gminy Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla dwupasmowej drogi

o  charakterze  międzydzielnicowym,  której  celem  jest  połączenie  Wielkiej  Wyspy  z  południem  Wrocławia,

poprzez stworzenie dodatkowej przeprawy mostowej. Dokonując oceny Raportu w postępowaniu odwoławczym

Kolegium nie znalazło żadnych podstaw faktycznych i prawnym, aby patrzyć na niego przez pryzmat wymagań

stawianych przez odwołujące się Stowarzyszenia, co obszernie uzasadniło. 

Ponieważ  zaskarżona  decyzja  spełnia  wszelkie  wymogi  prawne  stawiane  decyzjom  środowiskowym

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzone przez organ pierwszej  instancji  postępowanie

respektowało  wszelkie  wymogi  materialne  i  procesowe,  a  Kolegium  –  mimo  zaprezentowanych  wyżej,

szczegółowych i obszernie opisanych analiz wszystkich aspektów oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na środowisko -  nie znalazło dowodów,  że  będzie  ono oddziaływać  na środowisko w sposób niedozwolony

i że przewidziane w decyzji z dnia 31 lipca 2013 r. środki minimalizujące i zapobiegawcze są niewystarczające,

musiało utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. 

Decyzja jest ostateczna.

Pouczenie:  Na  decyzję  służy  skarga  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu,  za

pośrednictwem Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  we  Wrocławiu,  w  terminie  30  dni od  dnia

doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 49 k.p.a., w przypadku zawiadomienia o decyzji przez obwieszczenie

lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej  miejscowości  sposób publicznego ogłaszania,  zawiadomienie  bądź

doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Skarga  powinna  czynić  zadość  wymaganiom  pisma  w  postępowaniu  sądowym,  a  ponadto  zawierać

wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy, oraz  określenie naruszenia

prawa lub interesu prawnego.

Kolegium  przekazuje  niniejszą  decyzję  wymienionym  w  rozdzielniku  podmiotom  jedynie  do

wiadomości,  ponieważ  doręczenie  tej  decyzji  -  również  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  -  następuje  na

podstawie art. 49 k.p.a.

Otrzymują:

1.   Strony postępowania i podmioty na prawach strony – poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.
(również w  Biuletynie Informacji Publicznej SKO we Wrocławiu)
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2.    Prezydent Wrocławia
       Urząd Miejski Wrocławia
       Wydział Środowiska i Rolnictwa
       ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10
       50-031 Wrocław
      (akta zostaną zwrócone w terminie późniejszym)

Do wiadomości  :

3.  Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki
     Aleja Ignacego Padarewskiego 20a
     51-612 Wrocław

 4.  Stowarzyszenie „Przyjazna Wyspa”
       
  5. Paweł Rychel – pełnomocnik Gminy Wrocław
       Wrocławskie Inwestycje Spółka z o.o.
       Ofiar Oświęcimskich 36
       50-059 Wrocław

6. Marcin Pchałek - pełnomocnik Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki”

Na oryginale podpisy członków Kolegium
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	D E C Y Z J A
	- bobra europejskiego - występowanie w granicach obszaru Natura 2000: SDF obszaru podaje 10-20 osobników, jednak - zdaniem dokonującego analizy - jest to ocena zaniżona. Obecnie znamy co najmniej 5 stałych miejsc bytowania gatunku, najbliższe na terenach wodonośnych koło Świątnik. Zagrożenie ze strony planowanego przedsięwzięcia to możliwość wpływu na integralność sieci Natura 2000, poprzez ewentualne upośledzenie roli korytarza ekologicznego doliny Odry (budowla liniowa powodująca fragmentację) i wpływ wód odprowadzanych z drogi na naturalne akweny i siedliska hydrogeniczne (zasolenie, ewentualność skażenia);
	- analiza bioakustyczna nagrań – aktywność wokalna nietoperzy była rejestrowana za pomocą szerokopasmowych detektorów ultrasonicznych. Na podstawie porównania parametrów zarejestrowanych sygnałów z wartościami kluczowymi klasyfikowano poszczególne przeloty do gatunków lub grup gatunków akustycznie zbliżonych. Określona w wyniku analizy liczba przelotów nietoperzy nie jest równia liczbie osobników. Ze względu na specyfikę nocnych badań nie było możliwe określenie dokładnej liczby osobników. Pojedynczy nietoperz może bowiem przemieszczać się na większym obszarze i w związku z tym mógł zostać kilkukrotnie zarejestrowany. Wyniki podane zostały w postaci wartości rzeczywistych (liczba przelotów) oraz w postaci indeksów aktywności (liczba zarejestrowanych przelotów nietoperzy w przeliczeniu na 1 godzinę nasłuchu lub 1 km transektu, str. 29).
	Jeśli chodzi o zarzut Doroty Serwecińskiej, że w Raporcie nie przeprowadzono analizy czasu trwania odwodnienia terenu związanego z posadowieniem w dolinie dwóch rzek filarów podtrzymujących konstrukcje mostów, a także wpływu tego odwodnienia na ekosystemy zależne od wód, Kolegium zauważa, iż na str. 151 Raportu wyjaśniono, że w odniesieniu do wód podziemnych most nie będzie miał wpływu zarówno na ich jakość, jak i hydrodynamikę. Realizacja zadania wiązała się będzie jedynie z czasowym odwodnieniem wkopów pod fundamenty filarów mostu w obrębie pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego (str. 151). Dodać trzeba, że w rozdziale 2.5 (str. 25) przedstawiono szczegółowo warunki hydrogeologiczne przedsięwzięcia, a w rozdziale 2.5.1 (str. 30) omówiono jakość wód podziemnych (w rozdziale 2.3.2 jakość wód powierzchniowych, str. 22). Charakterystyka warunków hydrogeologicznych według opracowanej dokumentacji przedstawiona została z kolei na str. 33 Raportu (rozdział 2.5.2).

	W rozdziale 8.2.3 Raportu (str.161) wskazano, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę istniejących i funkcjonujących urządzeń melioracyjnych, tj. rowów melioracyjnych O -14a i O-14, które służą obecnie do odwodnienia przyległego terenu. Wynika to z faktu, że wody opadowe z odcinka pomiędzy mostami nad rzekami Odrą i Oławą zostaną odprowadzone rurociągiem do rowu O-14, a dalej do Odry (przed wlotem do rowu zastosowany zostanie osadnik i separator), zaś odwodnienie łącznic w rejonie ul. Międzyrzeckiej i samej ul. Międzyrzeckiej zostanie sprowadzone kanałem (poprzez osadnik i separator) do rowu O-14a (w rejonie ul. Międzyrzeckiej). W związku ze zrzutem wód opadowych do ww. rowów przewiduje się również prace na samym rowie O-14a – oczyszczenie, profilowanie i odbudowę wylotu do rowu O-14 oraz na połączeniach innych rowów z rowem O-14. Powyższe czynności mają na celu poprawę stosunków wodnych w rejonie rowów O-14a i O-14, a także usystematyzowanie przepływu wód w ciekach. Układ komunikacyjny pomiędzy ul. Krakowską i mostem nad rzeką Oławą zostanie skanalizowany, a wody opadowe odprowadzone zostaną przez przebudowany kolektor do rowu O-14, na którym (przed wlotami do rowu) zostaną wybudowane 2 osadniki i 2 separatory (w tym jeden z „bypassem”).
	W rozdziale 6.3 Raportu (s. 114) przedstawiono z kolei „Charakterystykę inwestycji”, wskazując, że w ramach opracowania projektowego przewiduje się m.in. „budowę i przebudowę sieci drenażowej”; długość sieci drenażowej to „około 0,2 km”, średnica przewodów - 250 mm. Autorzy Raportu wyjaśnili w tym kontekście, że „Rzeczywiste parametry budowanych i przebudowywanych sieci (długość, średnica) mogą przewyższać podane powyżej wartości maksymalnie o 20%”. Uwzględniając trudności z określeniem sieci drenażowej w obszarze inwestycji i kierując się zasadą przezorności założyli, że na odcinkach ok. 0,2 km możliwa jest przebudowa/budowa sieci drenażowej spowodowana koniecznością usunięcia istniejących kolizji. W związku z tym na str. 201 Raportu sformułowano następujące zalecenie: ,,Podczas prowadzenia prac należy zwrócić uwagę na mogącą istnieć sieć drenażową. W przypadku jej uszkodzenia podczas prowadzonych prac, należy poinformować Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział we Wrocławiu i działające na tym terenie spółki wodne, a następnie przedstawić celem uzgodnienia w DZMiUW dokumentację naprawy powstałych szkód. Po uzgodnieniu należy dokonać naprawy sieci na koszt inwestora, pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji". Powyższe zalecenie zostało następnie nałożone na Gminę Wrocław w zaskarżonej decyzji (pkt II. A. 19: „"Podczas prowadzenia prac należy zwrócić uwagę na mogącą istnieć sieć drenażową. W przypadku jej uszkodzenia podczas prowadzonych prac należy poinformować o tym fakcie Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oddz. we Wrocławiu, jednocześnie naprawiając powstałe uszkodzenia."). Takie zastrzeżenia w decyzjach środowiskowych są – jak wynika z doświadczenia orzeczniczego Kolegium  - standardem.
	W świetle powyższego, nie można zgodzić się z zarzutem odwołujących się Stowarzyszeń, że w Raporcie nie przeanalizowano istniejącej sieci drenażowej.
	Formułując powyższy zarzut odwołujące się Stowarzyszenia powołują się na § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a)-d) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z którym za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznaje się: „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:
	W tym miejscu, odnosząc się do twierdzeń dr. Przemysława Bąbolewskiego oraz radcy prawnego Michała Behnke, że raport w sprawie „Budowy Mostu Wschodniego we Wrocławiu” „potwierdzał istnienie bogatej sieci melioracyjnej”, Kolegium zauważa, że w raporcie tym wskazano identyczną do podawanej wyżej długość sieci drenażowej (str. 13 raportu w sprawie „Budowy Mostu Wschodniego we Wrocławiu”, załączonego do odwołania Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki), identyczny warunek o treści ,,Podczas prowadzenia prac należy zwrócić uwagę (…)” (str. 77), identyczne wskazania odnośnie do rowów melioracyjnych O-14a i O-14 (str. 113). Twierdzenia dr. Przemysława Bąbolewskiego i radcy prawnego Michała Behnke, a w konsekwencji też odwołujących się Stowarzyszeń, budowane na podstawie dwóch słów użytych w raporcie dotyczącym „Budowy Mostu Wschodniego”, są więc niezrozumiałe.


