
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 

Analiza i ocena  

skumulowanego oddziaływania 

MPA na środowisko 

 

 

 

 



 

 

 
Tabela 1 Ocena oddziaływań skumulowanych MPA na środowisko 

Dokumenty Działania 

Cele ochrony 
środowiska, których 

realizacji działania nie 
służą lub z którymi 

pozostają w 
sprzeczności 

Wskaźniki 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 
Charakter 

oddziaływania 

Sposoby 
minimalizowania 

oddziaływania 

M
P

A
 

Działanie 22.A  

Kompleksowy program integracji 
niskoemisyjnego transportu publicznego w 
metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru 
do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni 
tramwajowych w Łodzi 

Cel nr 2: 

Tworzenie spójnego 
systemu 
przyrodniczego w 
mieście, zwiększanie 
powierzchni terenów 
pełniących funkcje 
przyrodnicze i 
zapewnienie 
powiązania terenów 
zielonych w mieście z 
jego przyrodniczym 
otoczeniem 

 

Cel nr 6: 

Zachowanie (lub 
odtwarzanie 
biologicznych funkcji 
powierzchni ziemi) 

Wzrost powierzchni 
terenów 

uszczelnionych. 

 

Udział powierzchni 
terenów biologicznie 
czynnych.  

Nastąpi zajęcie terenu, a wraz z 
nim przekształcenie gleb i 
zmiana stosunków gruntowo-
wodnych, uszczelnienie 
powierzchni. 

- bezpośrednie 

- długoterminowe 

- trwałe 

 

Kumulowanie się 
oddziaływania 
będzie 
następowało 
sukcesywnie wraz z 
przyrostem 
terenów pod nowe 
inwestycje.  

Istnieje możliwość 
złagodzenia oddziaływań 
już na etapie 
projektowania rozwiązań 
i uwzględniania obszarów 
cennych przyrodniczo w 
przebiegu inwestycji 



 

 

Działanie 34.B  

Budowa układu dróg rowerowych na 
terenie miasta z włączeniem elementów 
zielonej infrastruktury (uwzględnienie 
terenów zieleni i osiedli, rozdzielenie dróg 
rowerowych terenami zieleni) 

Cel nr 6: 

Zachowanie (lub 
odtwarzanie 
biologicznych funkcji 
powierzchni ziemi) 
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Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni 
wykorzystująca położenie w centrum 
Europy i kraju 

Poprzez: budowę wspólnego dla miast i 
gmin metropolii łódzkiej systemu 
transportowego, 

Włączenie się w budowę zdolnej do 
konkurencji w Europie policentrycznej sieci 
miast metropolitalnych (stolic 
województw) połączonej nowoczesną 
infrastrukturą drogową i kolejową, z 
dostępem do planowanych i rozwijających 
się polskich portów lotniczych, 

Zapewnienie wysokiej dostępności do 
pierścienia autostrad i dróg szybkiego 
ruchu powstającego wokół Łodzi, który 
umożliwi konkurencyjną działalność 
inwestycyjną, 

Wspieranie nowoczesnego 
multimodalnego systemu transportowego 
wraz z niezbędną infrastrukturą lotniczą i 
elementami portu cargo.  

Cele nr 2 i 6  

 



 

 
 

 
 
    
 

Instytut Ochrony Środowiska 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Krucza 5/11D 
00-548 Warszawa 
tel.: 22 375 05 25 
faks: 22 375 05 01 
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl 
www.ios.gov.pl 

 

Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Podleśna 61 
01-673 Warszawa 
tel.: 22 569 41 00 
faks: 22 834 18 01 
e-mail: imgw@imgw.pl 
www.imgw.pl 

 

Arcadis Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 142B 
02-305 Warszawa 
tel.: 22 203 20 00 
faks: 22 203 20 01 
e-mail: mpa@arcadis.com 
www.arcadis.com 

 

Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych 
ul. Kossutha 6 
40-844 Katowice 
tel.: 32 254 60 31 
faks: 32 254 17 17 
e-mail: ietu@ietu.pl 
www.ietu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


