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Założenia 
Opracowanie wykonane na zlecenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan w lutym 2018 
polegało na:  

1. Określeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego dla planowanej 
drogi (zarówno emisji ze spalania w silniku jak i z unoszenia), 

2. Obliczeniu stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla wariantów przebiegu drogi 
proponowanych przez inwestora oraz mieszkańców metodą obłoku II generacji 
CALMET/CALPUFF. 

Warianty przebiegu drogi technicznej przyjęte do oszacowania zanieczyszczeń powietrza pokazano na 
rysunku: 

	
Rysunek	1Warianty	przebiegu	drogi	technicznej	

Wariant drogi proponowany przez inwestora przebiega zdecydowanie najbliżej linii zabudowy przy 
ul. Jana Kazimierza (100-160 metrów od zabudowy). 



Wariant A drogi proponowany przez mieszkańców zakłada większe odsunięcie drogi od zabudowy 
mieszkaniowej tak, aby odległość ta wyniosła przynajmniej 200 - 300 metrów.  

Proponowany przez mieszkańców wariant B drogi stanowi modyfikację wariantu A. Początek drogi 
poprowadzony został na poziomie linii kolejowej, w wykopie (wykorzystując barierę). Dalej droga 
przebiega na poziomie gruntu przyjmując ostatecznie przebieg wariantu A.  

Podstawa prawna 
Wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
z dn. 18 września 2012 r.). Analizę wykonano w odniesieniu do poziomów określonych w celu 
ochrony zdrowia. W przypadku wartości średnich rocznych, przekroczenie wartości danego poziomu 
dopuszczalnego wskazuje, że inwestycja zdecydowanie oddziałuje negatywnie na zdrowie. Dla pyłu 
zawieszonego PM10 poziomy dopuszczalne są jak w tabeli poniżej. 

Nazwa 
substancji 

(numer CAS) 

Okres 
uśredniania 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu w µg/m3 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
poziomu 

dopuszczalnego w 
roku kalendarzowym 

Pył zawieszony 
PM10 

24 godziny  50 35 razy 
Rok kalendarzowy  40 - 

 

Wyniki analizy 
Wyniki analizy przedstawiono przy założeniu pięcioprocentowego udziału cząstek o średnicy 
aerodynamicznej mniejszej niż 75 µm w materiale (s=5%)1. Wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 
wyznaczone modelowo wskazały na wystąpienie znacznych przekroczeń poziomów dopuszczalnych, 
zarówno dla stężeń średnich dobowych jak i średnich rocznych. W pewnych warunkach 
meteorologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi można spodziewać się znacznych przekroczeń 
poziomu alarmowego. Zasięg obszaru przekroczeń w każdym analizowanym wariancie drogi sięga 
zabudowy mieszkaniowej.  
 

  
Rysunek	2	Stężenia	pyłu	zawieszonego	PM10	–	wariant	inwestora	(s=5%)	

																																																													
1	 W	 analizie	 zawarto	 także	 wykresy	 dla	 s=1,8%,	 w	 przypadku	 których	 także	 następowało	 przekroczenie	 dopuszczalnych	
standardów	dla	wariantu	inwestora	i	wariantu	A	mieszkańców.	



  
Rysunek	3	Stężenia	średnie	dobowe	pyłu	zawieszonego	PM10	–	warianty	mieszkańców	(s=5%)	

  
Rysunek	4	Stężenia	średnie	roczne	pyłu	zawieszonego	PM10	–	warianty	mieszkańców	(s=5%)	

W tabeli poniżej przedstawiono maksymalne stężenia obliczone modelowo dla poszczególnych 
wariantów przebiegu drogi technicznej mające wpływ na zabudowę mieszkaniową.  
 

Parametr 
Wartość maksymalna w obszarze osiedli (µg/m3) 

Wariant inwestora Wariant A Wariant B 

PM10 24h, max36 344 226 110 

PM10 154 91 43 

PM25 16 10 4 
 

Najwyższe stężenia wyznaczono dla wariantu przebiegu drogi proponowanego przez inwestora. 
Zdecydowanie największe oddziaływanie zaznacza się dla stężeń pyłu zawieszonego PM10, zarówno 
średnich dobowych jak i rocznych. W obu przypadkach na terenie zabudowy możemy mieć do czynienia 
z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego. Najniższe stężenia pyłu PM10 zanotowano dla wariantu 
drogi B, proponowanego przez mieszkańców. Dla żadnego z wariantów przebiegu drogi modelowanie 
nie wykazało przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 w obrębie zabudowy. Jednak po 
uwzględnieniu tła zanieczyszczeń dla wariantu inwestora przy wyższym wskaźniku istnieje takie 
zagrożenie. 
 
Modelowanie jakości powietrza wykonane na potrzebę Oceny Rocznej w 2015 roku dla WIOŚ w 
Warszawie wykazało, że osiedle Odolany znajduje się w obszarze przekroczeń poziomu 



dopuszczalnego dla PM10 dobowego, które w tej ocenie jest na poziomie 56,5 – 67,1 µg/m3 (PM10 24h 
36 max). Wszelkie dodatkowe ładunki emisji PM10 wprowadzane do atmosfery będą pogarszać 
obecną jakość powietrza.   
 

Rekomendacje 

Analiza proponowanych wariantów przebiegu drogi wyraźnie wskazuje, że z punktu widzenia 
sąsiadującego osiedla najkorzystniejszy byłby wariant B zaproponowany przez mieszkańców. Jednak w 
tym wariancie jak i w pozostałych występują przekroczenia wartości dopuszczalnych PM10. 
Zdecydowanie należy egzekwować od inwestora plandekowania pojazdów przewożących kruszywo i 
materiały sypkie, czyszczenia kół pojazdów w okresach wilgotnych oraz zraszania nawierzchni drogi w 
okresach suchych. Takie zapisy powinny znaleźć się raporcie oddziaływania na środowisko inwestycji 
oraz powinny być egzekwowane przez Straż Miejską i Policję.  

Powyższe jest również istotne biorąc pod uwagę fakt, że obszar osiedla Odolany już bez 
uwzględnienia drogi technicznej leży w obszarze przekroczeń średniodobowej wartości pyłu 
PM10, określonego w rocznej ocenie jakości powietrza dla roku 2015. Analiza wykonana na dobowych 
szeregach czasowych stężeń PM10 pochodzących z modelowania wykazała, że 36 wartość maksymalna 
w roku 2015 wystąpiła 29 sierpnia, obliczone stężenia całkowite wynosiły 75,7 µg/m3, poniższy wykres 
pokazuje jak kształtowałoby się stężenia na skrzyżowaniu ulic Studziennej i Jana Kazimierza. 

 

 
Rysunek	5	Stężenia	PM10	24	h	36	wartość	maksymalna	w	2015	roku	określona	na	podstawie	modelowania	do	Rocznej	Oceny	
Jakości	Powietrza	z	uwzględnieniem	stężeń	pochodzących	z	poszczególnych	wariantów	drogi	

Najniższe stężenia (przekraczające jednak poziom dopuszczalny) występują dla wariantu przebiegu 
drogi w wykopie przy torach, natomiast największe dla wariantu inwestora. 
 



 
Rysunek	 6	 Stężenia	 średnie	 roczne	 PM10	 w	 2015	 roku	 określone	 na	 podstawie	 modelowania	 do	 Rocznej	 Oceny	 Jakości	
Powietrza	z	uwzględnieniem	stężeń	pochodzących	z	poszczególnych	wariantów	drogi	

W przypadku analizy stężeń średnich rocznych na terenie osiedla pojawiłyby się przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego. Kolejne wykresy przedstawiają roczny przebieg stężeń PM10 średnich 
dobowych z uwzględnieniem stężeń tła. Wariant przebiegu drogi proponowany przez inwestora 
zdecydowanie pogorszy jakość powietrza na terenie osiedla.



 

	
Rysunek	7	Wpływ	drogi	technicznej	(wariant	inwestora,	s=5%)	na	dobowe	stężenia	PM10	z	uwzględnieniem	tła	w	2015	roku	



	
Rysunek	8	Wpływ	drogi	technicznej	(wariant	mieszkańców	A,	s=5%)	na	dobowe	stężenia	PM10	z	uwzględnieniem	tła	w	2015	roku	

	



	
Rysunek	9	Wpływ	drogi	technicznej	(wariant	mieszkańców	B,	s=5%)	na	dobowe	stężenia	PM10	z	uwzględnieniem	tła	w	2015	roku	

	


