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I. WSTĘP 
I.1. Temat opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia drogowego pt.: „Budowa 
Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/ mazowieckiego w km 
411+465,80 do węzła Konotopa (z w ęzłem) w km 456+239,67, odcinek D1 km 
431+500 – 441+143,53” – sporządzony na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

I.2. Skład zespołu opracowuj ącego raport 

� Kierownik Zespołu: mgr inż. Monika Kosecka, 
� mgr inż. Grzegorz Boczkaj, 
� mgr Magdalena Chojnacka, 
� mgr inż. Magdalena Elżanowska, 
� mgr Aleksandra Gutfrańska 
� mgr Alicja Kaczmarczyk, 
� mgr Michał Kowalczuk, 
� mgr Marta Mazurek-Hajduk, 
� mgr Arkadiusz Trzeciak, 

� Konsultant Zespołu:  
� mgr inż. Dagmara Andrzejewska, Biegły z listy Wojewody Pomorskiego 

w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 007, 

I.3. Podstawa merytoryczna realizacji pracy 

I.3.1. Obowiązujące akty prawne 

♦ Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 
627 – jednolity tekst ustawy Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r., poz. 902- z później-
szymi zmianami); 

♦ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227- z późniejszymi zmiana-
mi); 

♦ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) - z późniejszymi zmianami; 

♦ Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 – z późniejszymi zmiana-
mi); 

♦ Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym, (Dz.U. nr 127 z 1994 r., poz. 627 - tekst jednolity ustawy 
Dz.U. nr 256 z 2004r., poz. 2571 - z późniejszymi zmianami); 

♦ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 – tekst 
jednolity ustawy Dz.U. Nr 193 z 2008r, poz. 1194 - z późniejszymi zmianami); 

♦ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 –  
tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 151 z 2009 r. poz. 1220 – z późniejszymi zmia-
nami); 

♦ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007r. Nr 75, poz. 493- z późniejszymi zmianami); 
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♦ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) – tekst 
jednolity Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.-  z późniejszymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628 – 
jednolity tekst ustawy Dz.U. nr 39 z 2007 r., poz. 251– z późniejszymi zmiana-
mi); 

♦ Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U. nr 63, poz. 638) - z późniejszymi zmianami;  

♦ Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie de-
pozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) – jednolity tekst ustawy Dz.U. 2007 nr 90 
poz. 607- z późniejszymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. nr 162, poz. 1568) - z późniejszymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 
16, poz. 78) – jednolity tekst ustawy Dz.U. nr 121 poz. 1266 z 2004 r. – z póź-
niejszymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, 
poz. 96) – jednolity tekst ustawy Dz.U. nr 228 poz. 1947 z 2005 r.-  
z późniejszymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, 
poz. 351) – jednolity tekst ustawy Dz.U. nr 178 poz. 1380 z 2009 r – z później-
szymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 z 
1985 r.) – jednolity tekst ustawy Dz.U. nr 19 poz. 115 z 2007r.- z późniejszymi 
zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebez-
piecznych. (Dz.U. nr 199 poz. 1671 z 2002 r.– z późniejszymi zmianami); 

♦ Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. nr 101, poz. 444 ) – jednolity 
tekst ustawy Dz.U. Nr 45 poz. 435 z 2005 r. - z późniejszymi zmianami; 

♦ Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77  
poz. 335 z 1991 r. - jednolity tekst ustawy Dz.U. Nr 44 poz. 287 z 2007 r. - z 
późniejszymi zmianami); 

♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 
187 poz. 1446 z 2009 r.); 

♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci auto-
strad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz.1334 z 2004r. – z późniejszymi 
zmianami); 

♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raport o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573) – 
z późniejszymi zmianami; 
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♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105); 

♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu 
granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126, poz. 878); 

♦ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999 r.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towa-
rów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłosze-
nia (Dz.U. nr 107 poz. 742 z 2007 r.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 2002 
nr 12 poz. 116); 

♦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego (Dz.U. nr 111 poz. 1311 z 1999 r.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w 
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecz-
nego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. nr 216 poz. 1824 z 2005 r.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie za-
sadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w za-
kresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263, poz. 2202) - z późniejszymi 
zmianami; 

♦ Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 150, poz. 1579); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warun-
ków, 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) - z późniejszymi zmianami; 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji 
lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotni-
skiem, portem (Dz.U. Nr 192, poz. 1392); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wy-
magań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U. Nr 206, poz. 1291); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie ro-
dzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 
lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 
Nr 215, poz. 1366); 
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♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozio-
mów niektórych substancji w powietrzu, (Dz.U. Nr 47, poz. 281); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie war-
tości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie stan-
dardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie kata-
logu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwiecień 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fi-
zycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527) – z późniejszymi 
zmianami; 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony 
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie 
określania rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. Nr 
92, poz. 1029); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obsza-
rów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. 
Nr 179, poz. 1275); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
(Dz.U. Nr 198, poz. 1226);  

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1765); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 28 września 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 
220, poz. 2237); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryte-
riów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. Nr 82, poz. 501); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodza-
jów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. Nr 
103 poz. 664); 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz spo-
sobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1883 z 
2003r.). 
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I.3.2. Dyrektywy Wspólnot Europejskich i Konwencje 

♦ Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne; 

♦ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 
2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

♦ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 
2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i 
uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG; 

♦ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 
2002r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku; 

♦ Dyrektywa Rady 79/409/EEC z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony 
dziko żyjących ptaków; 

♦ Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC; 

♦ Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk natural-
nych (Konwencja Berneńska) z 10 września 1979. Konwencja ratyfikowana 
przez Polskę w 1996 roku. (Dz. U. nr 58, poz.263 i 264); 

♦ Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Boń-
ska) z dnia 23 czerwca 1979 roku (Dz. U. nr 2 poz. 17); 

♦ Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska) 
z dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.); 

♦ Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 
czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 6 listopada 2002 r.); 

♦ Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 paź-
dziernika 2000r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.); 

♦ Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. 
(Dz.U. nr 35 poz. 189 z 1975 r.); 

♦ Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicz-
nym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U. nr 96 poz. 1110 z 
1999 r.); 

I.3.3. Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie i pisma 

♦ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z dn. 14 listopa-
da 2008 r., znak: WŚR.I.BP.6613/15/08 wydana przez Wojewodę Mazowieckie-
go: 

� Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2008 roku, znak: DO-
OŚ-187D/2033/2008/EB, dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsię-
wzięcia; 

� Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2008 roku, znak: 
DOOŚ-1877D/2033/2008/EB, dot. sprostowania postanowienia z dnia 31 
lipca 2008 roku;  
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� Postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z 
dnia 22 kwietnia 2008 roku, znak: ZNS.713-613-1/08.EG, dot. uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia; 

♦ Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 
dn. 22 grudnia 2008 r., znak: RDOŚ-14-WOO-6613-11/08/bp, dot. sprostowania 
oczywistej omyłki w DoŚU z dn. 14 listopada 2008 r., znak: 
WŚR.I.BP.6613/15/08; 

♦ Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 
dn. 23 lutego 2009 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-011/08, dot. sprosto-
wania oczywistej omyłki w DoŚU z dn. 14 listopada 2008 r., znak: 
WŚR.I.BP.6613/15/08; 

♦ Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 18 czerwca 
2009 r., znak: DOOŚidk-452/893-2/443/09/LS-18, dot. stwierdzenia nieważności 
postanowienia RDOŚ z dn. 22 grudnia 2008 r., znak: RDOŚ-14-WOO-6613-
11/08/bp; 

♦ Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 18 czerwca 
2009 r., znak: DOOŚidk-452/893-1/444/09/LS-17, dot. stwierdzenia nieważności 
postanowienia RDOŚ z dn. 23 lutego 2009 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-6613-
11/08; 

♦ Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 19 czerwca 2009 r., 
znak: DOOŚidk-452/167/442/09, dot. uchylenia i zmian w zapisach DoŚU z dn. 
14 listopada 2008 r., znak: WŚR.I.BP.6613/15/08; 

♦ Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia z dnia 5 sierpnia 2008 r., znak: SR.VII-G/6617-2/d/762/2008 wydana przez 
Wojewodę Łódzkiego; 

♦ Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2150/05 o ustaleniu lokalizacji z dn. 
25.10.2005 r., znak: WRR.II-7047-D/39/05, dot. autostrady płatnej A2, odcinek II 
przebiegający przez województwo mazowieckie m. Wiskitki (węzeł "Wiskitki") do 
m. Grodzisk Mazowiecki (węzeł "Tłuste") - od km 420+710,00 do km 
439+230,00; 

♦ Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2163/05 o ustaleniu lokalizacji z dn. 
26.10.2005 r., znak: WRR.II-7047-D/157/05, dot. autostrady płatnej A2, odcinek 
III przebiegający przez województwo mazowieckie od węzła "Tłuste" (m. Gro-
dzisk Mazowiecki) od węzła "Pruszków" (m.Pruszków) - od km 439+230,00 do 
km 451+460,75; 

♦ Pismo Dyrektora Departamentu Studiów GDDKiA z dn. 15.01.2010r., znak: 
GDDKiA-DS-WPR/4083/028/10, dot. prognozy ruchu na potrzeby projektu auto-
strady A-2 Stryków - Konotopa; 

♦ Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dn. 18.01.2009 r., znak: I-
1/2220-58/10/579.57.08, dot. Budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazo-
wieckiego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 579; 

♦ Pismo Komendy Stołecznej Policji – Wydział Ruchu Drogowego z dnia 30 grud-
nia 2009r., znak: RdDp 21509/09, dot. statystyki wypadków i kolizji drogowych; 

♦ Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z dnia 
15.02.2010r., znak: WA 4171-16/29/09, dot. zabytków stałych i stanowisk ar-
cheologicznych; 
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♦ Pismo Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 15.12.2009r., znak: 
OŚ.6136-15/2009, dot. form ochrony przyrody i innych cennych przyrodniczo 
obszarów; 

♦ Pismo Urzędu Gminy Jaktorów z dnia 09.12.2009r., znak: ROŚ.6068/35/09, dot. 
form ochrony przyrody i innych cennych przyrodniczo obszarów; 

♦ Pismo Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2010r., 
znak: WPP 0114/28/2010 dotyczące zapisów dokumentów planistycznych na te-
renie gminy Grodzisk; 

♦ Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 
14.12.2010r., znak: PL-MO.gp.4401-60/09, dotyczące aktualnego stanu jakości 
powietrza w rejonie projektowanego odcinka autostrady A2 (odcinek D1 km 
431+500 - 441+143,53 - powiat grodzki); 

♦ Opinia nt. przejść dla zwierząt na projektowanym odcinku autostrady A2 Stry-
ków - Konotopa, odcinek D w granicach powiatu grodzkiego (km 
431+500÷441+143.53)  – Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,  
z dnia 18.01.2010r.; 

♦ Opinia nt. planowanych przejść dla zwierząt na projektowanym odcinku auto-
strady A2 Stryków - Konotopa, odcinek D w granicach powiatu grodzkiego (km 
431+500÷441+143.53) – Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, z dnia 
03.02.2010r.; 

I.3.4. Materiały projektowe, opracowania branżowe 

♦ Projekt Budowlany – Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkie-
go/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 
456+239,67, odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 – opracowany przez Trans-
projekt Gdański Sp. z o.o., w skład którego wchodzą: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWNANIA TERENU (PZT)  
Tom I/1 PZT – część opisowa i rysunki 
Tom I/2 PZT – uprawnienia, zaświadczenia, załączniki, uzgodnienia 
Tom I/3 PZT – BIOZ Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE (PAB) 
Tom II PAB – roboty drogowe 
Tom III/1 PAB – wiadukt drogowy WD-290 
Tom III/2 PAB – wiadukt drogowy WD-291 
Tom III/3 PAB – wiadukt drogowy WD-292 
Tom III/4 PAB – wiadukt drogowy WD-293 
Tom III/5 PAB – wiadukt drogowy WD-295 
Tom III/6 PAB – wiadukt drogowy WD-296 
Tom III/7 PAB – wiadukt drogowy WD-298 
Tom III/8 PAB – most autostradowy MA-289 
Tom III/9 PAB – most drogowy MD-289A 
Tom III/10  PAB – most autostradowy MA-294 
Tom III/11  PAB – most drogowy MD-295A 
Tom III/12  PAB – most drogowy MD-295B 
Tom III/13  PAB – kładka dla pieszych KP-1 
Tom III/14 PAB – kładka dla pieszych KP-2 
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Tom III/15 PAB – most autostradowy MA-297 
Tom III/16 PAB – most drogowy MD-297A 
Tom III/17 PAB – przepusty żelbetowe 
Tom IV  PAB – kanalizacja deszczowa 
Tom V  PAB – kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa 
Tom VI  PAB – sieć gazowa średniego  ciśnienia 
Tom VII PAB – sieć gazowa wysokiego ciśnienia 
Tom VIII PAB – sieci elektroenergetyczne-usunięcie kolizji 
Tom IX  PAB – zasilanie elektryczne 
Tom X  PAB – oświetlenie autostrady 
Tom XI  PAB – łączność autostradowa 
Tom XII PAB – sieci telekomunikacyjne 
Tom XIII PAB – zewnętrzne przyłącze teletechniczne do SPO Tłuste 
Tom XIV PAB – zabezpieczenia akustyczne autostrady 
Tom XV PAB – kanał technologiczny 
Tom XVI PAB – wyspy dzielące 
Tom XVII PAB – melioracje 
tom XVIII PAB – roboty rozbiórkowe 
tom XIX PAB – szata roślinna 

♦ Dokumentacjach geologiczno – inżynierska, Jacobs Gibb, 2004r 
♦ Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód 

opadowych do odbiorników, wykonanie przejścia gazociągu, kabli teletechnicz-
nych i energetycznych pod rzekami oraz przełożenie cieków i budowę mostów, 
opracowany przez Transprojekt Gdański, marzec 2010 r.; 

♦  Operat wodoprawny na przebudowę i likwidację drenażu rolniczego, opracowany 
przez Inter - Projekt, marzec 2010 r.; 

♦ Modelowanie ruchu dla Autostrady A1 (Pyrzowice - Stryków), Autostrady A2 
(Stryków - Konotopa), Drogi Ekspresowej S1 (Lotnisko - Pyrzowice), TRANS-
PORT CONSULT, Wrocław 2007; 

♦ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa autostrady 
A-2 na odcinku granica woj. łódzkiego/mazowieckiego km 411+465,80 - węzeł 
Konotopa (z węzłem) km 456+239,67"- opracowany przez Biuro ekspertyz i pro-
jektów budownictwa komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o., Kraków 2008; 

I.3.5. Dokumenty planistyczne 

♦ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Grodzisk Mazowiecki zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim nr 588/2010 z dnia 3 marca 2010 roku.; 

♦ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Jaktorów zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Jaktorów nr XXX/153/2001 z dnia 
8 czerwca 2001r.; 

♦ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Warszawa 
2006; 

♦ Program Budowy Dróg krajowych 2008-2012, Załącznik do uchwały Rady Mini-
strów z dn. 25 września 2007 r., uchwała nr 163/2007; 
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♦ Polityka transportowa Państwa 2007-2020; 

I.3.6. Wytyczne metodyczne, literatura 

♦ Polska Norma PN-ISO 9613-2 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propa-
gacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania; 

♦ Norma PN-EN 1793-1 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda badania 
w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 1: Właściwa charaktery-
styka pochłaniania dźwięku; 

♦ Norma PN-EN 1793-2 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda badania 
w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 2: Właściwa charaktery-
styka izolacyjności od dźwięków powietrznych; 

♦ Adaptation and revision of the interim noise computation methods for the pur-
pose of strategic noise mapping. Final Report Part A, B4-
3040/2001/329750/MAR/C1, 2003 

♦ Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wraz 
z programem komputerowym AERO 2003; 

♦ Oprogramowanie do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń 
z silników spalinowych pojazdów w celu oceny oddziaływania na środowisko - 
opracował Prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek w kwietniu 2003r.; 

♦ Polska Norma – PN-S-02204 z grudnia 1997 roku – Odwodnienie dróg; 
♦ Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopo-

chodnych w ściekach dróg krajowych – załącznik do zarządzenia nr 29 Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, październik 2006; 

♦ Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w 
związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny, 
(red.). Andrzej Rodzoch. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006; 

♦ Sawicka-Siarkiewicz H., Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzch-
niowych z dróg. Inst. Ochr. Środ., W-wa 2003 rok; 

♦ Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (A.S. Kleczkowski, 1990). Skala 
1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2008 rok; 

♦ Klimaszewski M. „Geomorfologia Polski” T. 2, PWN Warszawa 1972, praca 
zbiorowa; 

♦ Mojski J.E. „Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy” Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa 2005; 

♦ Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”, PWN, Warszawa 2002; 
♦ Liro A. (red.) 1995, Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. 

IUCN Warszawa, 1995; 
♦ Liro A. (red.) 1998, Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-

POLSKA. IUCN Warszawa, 1998; 
♦ Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K. 2006. Zwie-

rzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzi-
kich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 2006; 

♦ W. Jędrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, R.W. Mysłajek, K. Stachura, B. Zawadz-
ka, M. Pchałek 2009. Animals and Roads. Methods of mitigating the negative 
impact of roads on wildlife. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 2009; 
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♦ Jędrzejewski W., Ławerczuk D. 2009. Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. 
Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 2009; 

♦ Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. 
Wydawnictwo PWN Wrocław – Warszawa – Kraków;  

♦ Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Pol-
ski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 

♦ Głowaciński Z., Rafiński J. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; status – roz-
mieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa – Kra-
ków 2003; 

♦ "Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy 
Grodzisk Mazowiecki", Grodzisk Mazowiecki, czerwiec 2004; 

♦ „Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 
krajowych”, Ekkom, Kraków 2008; 

♦ G. Rąkowski (red.). Monografia – Parki krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony 
Środowiska, Warszawa 2004; 

♦ Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raporty za rok 
2008 i 2007, WIOŚ Warszawa; 

♦ Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w 2007 roku, WIOS Warszawa; 
♦ Update of noise database for prediction of noise on construction and open sites, 

Department for Environmental, Food and Rural Affairs, London 2006; 
♦ Wyników pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych oraz pomia-

rów hałasu w wybranych punktach na drodze krajowej nr 50 - informacje prze-
kazane pocztą elektroniczną dnia 15 stycznia 2010 r. przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie; 

♦ http://www.a2strykow-konotopa.pl; 
♦ http://siskom.waw.pl/a2.htm; 
♦ http://www.pois.gov.pl/; 

I.4. Klasyfikacja przedsi ęwzięcia inwestycyjnego 

 Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowa-
niem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 
Nr 257 z 2004r., poz.2573 i Dz.U. Nr 92 z 2005r., poz. 769) zmienionego Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. (Dz.U. Nr 158 z 2007r., poz. 1105) 
– planowane przedsięwzięcie pt. – „ Budowa Autostrady A2 na odcinku od grani-
cy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z w ę-
złem) w km 456+239,67, odcinek D1 km 431+500 – 441+ 143,53”  – kwalifikuje się 
do rodzajów przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Zgodnie z art.59 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) 
planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacz ąco od-
działywa ć na środowisko.  
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I.5. Cel i zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko 

Inwestor przewiduje zgodnie z art. 88 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1227) wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko w ramach wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku o przeprowadzenie ponownej oceny 
załączony zostanie obecnie opracowany ROŚ. 

Wobec powyższego podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedsta-
wienie oceny rozwiązań projektowych w zakresie ochrony środowiska zawartych w 
opracowanym Projekcie Budowlanym przedsięwzięcia drogowego pt. „ Budowa Au-
tostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/ma zowieckiego w km 
411+465,80 do w ęzła Konotopa (z w ęzłem) w km 456+239,67, odcinek D1 km 
431+500 - 441+143,53”  w odniesieniu do zapisów zawartych w decyzji „środowisko-
wej” i innych wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień i decyzji administra-
cyjnych.  

Raport zawiera szczegółową charakterystykę zaprojektowanego przedsię-
wzięcia drogowego w wariancie wskazanym do realizacji oraz przedstawia i ocenia 
rozwiązania projektowe w zakresie ochrony środowiska celem spełnienia wymagań i 
zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia i decyzjach uzyskanych w trakcie toczącego się procesu projek-
towania przedsięwzięcia od etapu koncepcji do opracowanego Projektu Budowlane-
go. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zakres raportu został opracowany w oparciu o 
zapisy: 

1. art. 67 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Ustawa OOŚ (Dz.U. Nr 
199, poz. 1227), 

2. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia nr WŚR.I.BP.6613/15/08 wydanej w dn. 14.11.08r. przez Wojewodę 
Mazowieckiego (zał. Nr 9.1.). 

3. Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚidk-
452/167/442/09 z dnia 19.06.09 uchylającej i korygującej pewne zapisy w/w 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (zał. Nr 9.3.). 

4. opracowanej dokumentacji projektowej, 
5. warunków technicznych gestorów istniejących sieci, 

Opracowany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) 
składa się z trzech tomów. Pierwszy z nich – TOM I zawiera część tekstową ROŚ, 
TOM II – streszczenie w języku niespecjalistycznym, TOM III – załączniki. 
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II.LOKALIZACJA PRZEDSI ĘWZIĘCIA, ISTNIEJĄCE 
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ORAZ WARIANTY ROZWIAZA Ń 
PROJEKTOWYCH 

II.1. Nazwa przedsi ęwzięcia  

Budowa Autostrady A2 na odcinku  
od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+46 5,80  

do w ęzła Konotopa (z w ęzłem) w km 456+239,67,  
odcinek D1 km 431+500 – 441+143,53 

 
Inwestor:   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

    ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa 

Wykonawca:  

Lider Konsorcjum: STRABAG Sp. z o. o.  
    ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 

Partner Konsorcjum:  MOTA-ENGIL Polska S.A. 
    ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków  

Partner Konsorcjum:  Mota-Engil Engeharia e Constru cao S.A. 
Casa da Calcada, Largo do Paco nr 6, Cepelos – 4600 - 
032 Amerante, biuro przy Rua do Rego Lameiro 38, 4300-
454 Porto, Portugalia 

II.2. Ogólna charakterystyka odcinka Autostrady A2 Stryków – Konotopa.  

Autostrada A2 przebiega równoleżnikowo przez centrum Polski. Leży ona w 
ciągu drogi międzynarodowej E30 (z Cork w Irlandii do Omska w Rosji), należącej do 
II-go transeuropejskiego korytarza transportowego (TEN-T), stanowiącego jeden z 15 
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 
(POIiŚ) w ramach VI osi priorytetowej (drogowa i lotnicza sieć TEN-T).  

Autostrada A2 docelowo będzie przebiegać od przejścia granicznego w 
Świecku przez Poznań, Łódź, Warszawę i Siedlce do przejścia granicznego z Biało-
rusią w Kukurykach. W ten sposób będzie ona łączyć Europę Środkową i Wschod-
nią, tworząc sprawny ciąg komunikacyjny Berlin - Warszawa - Moskwa.  

W rejonie m. Stryków (pod Łodzią) zaplanowano przecięcie Autostrady A2 z 
Autostradą A1. Budowa Autostrady A2 została wpisana do Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Mazowieckiego uchwalonej w 2001 roku (zaktualizowanej w 2006 r.).  

Inwestycja ta stanowi również jeden z priorytetowych elementów Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012, wpisującego się w Politykę Transpor-
tową Państwa na lata 2007 - 2020.  

Istniejący i eksploatowany odcinek Autostrady A2 ma ok. 252 km i przebiega 
od Nowego Tomyśla do Strykowa.  

Odcinek Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, rozpoczyna się w km 
365+261,42 na węźle „Stryków I" (węzeł nie jest objęty inwestycją) i biegnie do węzła 
„Konotopa" w km ok. 456+239 (węzeł jest objęty inwestycją). Odcinek ten przebiega 
przez teren dwóch województw - Łódzkiego i Mazowieckiego.  
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W zawiązku z tym dla opisywanego przedsięwzięcia wydano dwie decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji: 
� Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-

cia z dnia 5 sierpnia 2008 r., znak: SR.VII-G/6617-2/d/762/2008 wydaną przez 
Wojewodę Łódzkiego, dla odcinka od węzła Stryków-I (bez węzła) w km 
365+261,42 do granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 

� Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia z dn. 14 listopada 2008 r., znak: WŚR.I.BP.6613/15/08 wydana przez Woje-
wodę Mazowieckiego dla odcinka od granicy województwa łódzkie-
go/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 
456+239,67. 

Jak wynika z zapisów decyzji „środowiskowej” dla przebiegu autostrady A2 na 
odcinku od Strykowa do Konotopy o długości ok. 91 km zaplanowano m.in. budowę 
węzłów drogowych - 6 szt., Stacji Poboru Opłat (SPO) - 4 szt., Placów Poboru Opłat 
(PPO) - 2 szt., Obwodów Utrzymania Ruchu - 2 szt., Miejsc Obsługi Podróżnych 
(MOP) - 10 szt. 
 W celu minimalizacji oddziaływania opisywanego odcinka autostrady A2 na 
środowisko, w tekście powyższych Decyzji zapisano szereg koniecznych do wyko-
nania obiektów i działań, w tym m.in.: budowę przejść dla zwierząt dużych, średnich i 
małych - odpowiednio 12 szt., 19 szt., 81 szt., przejść (przepustów) dla płazów - 21 
szt., ekranów i wałów akustycznych o sumarycznej długości odpowiednio ok. 89,937 
km i 7,240 km, wykonania płotków naprowadzających dla małych zwierząt, nasadzeń 
zieleni o funkcji izolacyjno-osłonowej. 

Budowa autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa jest realizowana w 
systemie "Projektuj i Buduj" w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 - tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194 - z 
późniejszymi zmianami). System ten ma na celu skrócenie czasu realizacji inwestycji. 
Zakłada on zastąpienie dwóch odrębnych przetargów na projektowanie i realizację 
inwestycji jednym przetargiem - na projekt i wykonanie łącznie. W celu usprawnienia 
prac przedsięwzięcie zostało podzielone na 5 odcinków, realizowanych w ramach 
odrębnych kontraktów: 
� Odcinek A – od km 365 + 261,42 do km 394+500 (od węzła „Stryków I” bez wę-

zła), 
� Odcinek B – od km 394+500 do km 411+465,  
� Odcinek C – od km 411+465 do km 431 +500,  
� Odcinek D – od km 431+500 do km 449+100  
� Odcinek E – od km 449 +100 do km 456 + 239,67 (do węzła Konotopa włączając 

węzeł).   

W celu przyspieszenia procesu projektowania, a tym samym skrócenia okresu 
realizacji przedsięwzięcia, odcinek D autostrady A2 realizowany przez Strabag Sp. z 
o.o. został podzielony na dwa odcinki: 
� odcinek D1 od km 431+500,00 do km 441+143,53, o długości 9643,53 m, 
� odcinek D2 od km 441+143,53 do km 449+100,00, o długości 7956,47 m 
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 Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczy odcinka D1 –  
od km 431+500 do 441+143,53, dlatego w dalszej cz ęści opracowania odcinek 
oznacza si ę jako D1.  

II.3. Lokalizacja przedsi ęwzięcia obj ętego niniejszym RO Ś 

Jak już wyżej wspomniano przedsięwzięcie inwestycyjne oceniane w niniej-
szym ROŚ dotyczy budowy odcinka D1 autostrady A2 Stryków – Konotopa w km 
431+500 ÷ 441+143,53 wraz z obiektami towarzyszącymi oraz węzłem "Tłuste".  

Jest ono zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego. Tereny na przebiegu 
analizowanego odcinka autostrady administrowane są przez Starostwo Grodzisk 
Mazowiecki: gmina Jaktorów i gmina Grodzisk Mazowiecki. 

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji. 

 
II.4. Opis zagospodarowania terenów wokół inwestycj i 

II.4.1. Opis stanu istniejącego 

Zaprojektowany odcinek rozpoczyna się na granicy gminy Jaktorów i Grodzisk 
Mazowiecki w km 431+500. Na początkowym przebiegu trasy przeważają grunty or-
ne, zajęte głównie przez uprawy zbożowe. Sporadycznie występują użytki zielone o 
niewielkich powierzchniach. Występują tu również zadrzewienia zlokalizowane głów-
nie wzdłuż niektórych rowów melioracyjnych oraz starszych zabudowań mieszkal-
nych.  

Autostrada ok. km 432+240 przecina rzekę Basinkę. W km 432+790 autostra-
da przecina drogę gminną relacji Izdebno Kościelne - Jaktorów, a w km 433+765 
drogę powiatową 1507W. Na otaczającym terenie występują również sady. 
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W km 435+133 autostrada przecina drogę powiatową 1508W, a w km 
437+921 drogę gminną relacji Stare Kłudno - Kraśnicza Wola. Niewielką część tere-
nu w rejonie autostrady stanowią nieużytki - największe wokół PGR w Dąbrówce (ok. 
km 435+700) oraz na terenie pomiędzy cegielnią Władysławów a trasą autostrady 
(ok. km 437+550).  

W km 437+595 trasa przecina rzekę Mrownę. Na dalszym odcinku udział 
gruntów ornych maleje, dużą część obszaru zajmują łąki. W km ok. 438+150 auto-
strada przebiega nieopodal skupionej zabudowy miejscowości Natolin i Tłuste.  

W km 438+436 przecina drogę wojewódzką nr 579. Na dalszym przebiegu 
trasa w km 438+864 przecina rzekę Rokitnicę Starą. Dalej od km 439+400 przebiega 
w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkalnej m. Henryków i Adamów. W km 
440+210 autostrada przecina drogę powiatową 1509W.  

Następnie trasa ok. km 440+500 mija m. Żuków (po stronie północnej trasy). 
Analizowany odcinek D1 autostrady A2 kończy się w km 441+143,53 na wysokości 
wsi Milanówek (na południe od trasy autostrady). 

II.4.2. Zagospodarowanie terenów według dokumentów planistycznych 

Dla odcinka D1 autostrady A2 w kilometrażu 431+500÷441+143,53 obowiązu-
ją dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji wydane przez Wojewodę Mazowieckiego: Nr 
2150/05 z dnia 25.10.2005 r. dla odcinka od m. Wiskitki do m. Grodzisk Mazowiecki 
oraz Nr 2163/05 z dnia 26.10.2005r. od m. Grodzisk Mazowiecki do m. Pruszków 
(zał. nr 9.4 i 9.5). 

W ramach niniejszego ROŚ ponownie przeprowadzono analizę zapisów do-
kumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 
MPZP oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 
SUiKZP) gmin, przez tereny których przebiega przedmiotowy odcinek autostrady A2. 

Jak wyżej wspomniano analizowany odcinek autostrady A2 przebiega przez 
tereny gminy Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki. Obie gminy nie posiadają obowiązują-
cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenów 
przyautostradowych, posiadają natomiast studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego (SUiKZP). 

Gmina Jaktorów 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Jaktorów zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Jaktorowie nr XXX/153/2001 z dnia 
8 czerwca 2001 roku. 

Autostrada A2 na omawianym odcinku D1 przecina tereny gm. Jaktorów na 
długości jedynie 88m. Jest to obszar rolny zainwestowany przez AR SGGW. Dla tych 
terenów ustala się utrzymanie istniejącej funkcji i użytkowania terenu oraz możliwość 
realizacji zabudowy produkcyjnej w zakresie obsługi rolnictwa w tym przetwórstwa. 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 
Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 

(pismo z nr WPP 0114/28/2010 z dnia 12.03.2010r. -zał. nr 7.6) na obszarze projek-
towanego węzła "Tłuste" gmina posiadała obowiązujący miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Jednakże plan ten (dla m. Tłuste) zatwierdzony uchwałą nr 
543/2006 z dnia 25.01.2006r. Rady Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki stracił waż-
ność. Plan ten dotyczył m.in. powiązań komunikacyjnych projektowanego węzła au-
tostradowego „Tłuste” w ciągu autostrady A2 i planowanego przebiegu drogi woje-
wódzkiej nr 579. 
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Gmina Grodzisk Mazowiecki posiada aktualne Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w 
Grodzisku Mazowieckim nr 588/2010 z dnia 3 marca 2010 r.  

Studium…. posiada zapis o przebiegu przez północną część gminy planowa-
nej autostrady A2 o przebiegu: granica z Niemcami - Poznań – Łódź – Warszawa – 
granica z Białorusią. Na terenie gminy znajdzie się węzeł autostradowy łączący auto-
stradę z drogą nr 579. 

Tereny gm. Grodzisk Mazowiecki w sąsiedztwie autostrady A2 w km od po-
czątku trasy w km 431+500 do km 437+700 to obszary głównie rolnicze, tereny zie-
leni urządzonej i zieleni ciągów ekologicznych. Od km 437+700 rozpoczynają się te-
reny zurbanizowane: obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej miejskiej (MU.1), 
podmiejskiej (MU.2) i układów ulicowych (MU.3) oraz tereny istniejącej zabudowy 
narażonej na uciążliwości powodowane projektowaną lub istniejącą infrastrukturą 
przylegające bezpośrednio do pasa zarezerwowanego pod autostradę A2. 

II.5. Analiza wariantów przedsi ęwzięcia 

II.5.1. Wstęp 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 roku 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych auto-
strada A2 przebiegać będzie od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku przez 
Poznań, Łódź, Warszawę, Białą Podlaską do przejścia granicznego z Białorusią w 
Kukurykach.  
 Projektowany odcinek autostrady będący przedmiotem niniejszego opracowa-
nia ma długość 9 643,53m (km 431+500÷441+143,53) i przebiega przez gminy Jak-
torów i Grodzisk Mazowiecki w województwie mazowieckim. 

W wyniku dokonanych uzgodnień z zainteresowanymi władzami terenowymi 
oraz po przeprowadzonych konsultacji z zespołem specjalistów w latach 70-tych wy-
tyczono trasę autostrady A-2, a nawet rozpoczęto prace przy realizacji inwestycji, 
która miała stanowić połączenie międzynarodowe w związku ze zbliżającymi się w 
owym czasie igrzyskami olimpijskimi w Moskwie (rok 1980). Jednakże prace te zo-
stały wstrzymane z powodu braku funduszy. W ramach wspomnianych robót wyko-
nano fragmenty korpusu drogi oraz niektóre obiekty, które zachowały się na terenie 
obecnego województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na odcinku analizowanym w 
ramach niniejszego ROŚ nie zachowały się żadne pozostałości tamtych prac. 

W latach 90-tych ponownie rozpoczęto prace koncepcyjne i planistyczne doty-
czące przedmiotowej autostrady A2. W roku 1994 Transprojekt Warszawa opracował 
materiały do wskazań lokalizacyjnych „Autostrada A2 Świecko – Poznań – Łódź – 
Warszawa, Odcinek II Września (granica województwa poznańskiego) – Łódź – 
Warszawa, etap I, Koncepcja”. Na tym etapie opracowano także Oceny oddziaływa-
nia autostrady A2 na m.in. środowisko, dobra kultury, grunty rolne i leśne oraz na 
zdrowie ludzi. 

W dniu 14 stycznia 2003r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzie-
lił wskazań lokalizacyjnych Nr 11/03 na budowę autostrady płatnej A2 na odcinku 
Stryków - Brwinów znak: AP/8621-6/44/2002/KW.  
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We wskazaniach lokalizacyjnych zobowiązano Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz właściwe organy administracji państwowej do uwzględnienia 
na kolejnym etapie prac uwag zgłaszanych przez: Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju 
Miast, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruk-
tury oraz Ministerstwo Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W roku 2004 na zlecenie GDDKiA, konsorcjum firm: Jacobs Gibb, Mosty Ka-
towice oraz Geodigital wykonało Projekt Wstępny dla odcinka od granicy wojewódz-
twa łódzkiego do Warszawy (Konotopa). W Projekcie Wstępnym rozważano 2 wa-
rianty: wariant zerowy – polegający na niepodejmowaniu inwestycji oraz wariant in-
westycyjny – polegający na budowie Autostrady A2 na odcinku Stryków - Konotopa 
wg założeń projektu wstępnego.  

Dodatkowo przeprowadzono wariantowanie rozwiązań projektowych autostra-
dy. Rozważano zastosowanie nawierzchni bitumicznej (wariant 1) lub betonowej (wa-
riant 2).  

W dniu 25 października 2005 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o 
ustaleniu lokalizacji nr 2150/05 znak: WPR.II-7047-D/39/05 dla autostrady płatnej A2 
dla odcinka II przebiegającego od m. Wiskitki (węzeł „Wiskitki”) do m. Grodzisk Ma-
zowiecki (węzeł „Tłuste”) od km 420+710,00 do km 439+230,00. Następnie Wojewo-
da Mazowiecki w dniu 26 października 2005 roku wydał decyzję o ustaleniu lokaliza-
cji nr 2163/05 znak: WPR.II-7047-D/157/05 dla autostrady płatnej A2 dla odcinka III 
przebiegającego od węzła „Tłuste” (m. Grodzisk Mazowiecki) do węzła „Pruszków” 
(m. Pruszków) od km 439+230,00 do km 451+460,75 (zał. nr 9.4 i 9.5). Na podstawie 
obu wydanych decyzji Wojewoda zatwierdził także podział nieruchomości na potrze-
by budowy autostrady na powyższych odcinkach.  

W 2008r. Biuro ekspertyz i projektów budownictwa komunikacyjnego EKKOM 
Sp. z o.o. opracowało Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przebiegu autostra-
dy A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego / mazowieckiego w km 411+465,80 do 
węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67, który miał stanowić załącznik do 
wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsię-
wzięcia. Z uwagi na wydane dla tego odcinka autostrady A2 decyzje o ustaleniu loka-
lizacji, w Raporcie tym nie analizowano wariantów lokalizacyjnych, a jedynie rozwa-
żano wariant inwestycyjny oraz wariant „0” polegający na niepodejmowaniu przed-
sięwzięcia. 

Wojewoda Mazowiecki w dniu 14 listopada 2008 wydał Decyzję o Środowi-
skowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia znak: 
WŚR.I.BP.6613/15/08 dla odcinka autostrady A2 od granicy woj. łódzkiego / mazo-
wieckiego do węzła Konotopa (z węzłem). W wydanej Decyzji organ ustalił warunki 
wykorzystania terenu w fazie realizacji oraz eksploatacji drogi, podał wymagania ko-
nieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz określił zakres monitoringu i 
analizy porealizacyjnej. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w War-
szawie wydał dwa Postanowienia prostujące oczywiste omyłki we wspomnianej po-
wyżej Decyzji Wojewody Mazowieckiego: 

• z dnia 22 grudnia 2008 roku znak: RDOŚ-14-WOO-6613-11/08/bp – prostują-
ce omyłkę polegającą na nie umieszczeniu uwzględnionych przez Organ 
wniosków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sentencji decyzji 
(zał. nr 9.2) 
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• z dnia 23 lutego 2009 roku znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-011/08 - pro-
stujące omyłkę dotyczącą braku lokalizacji zbiorników retencyjno – infiltracyj-
nych oraz przejść dla małych zwierząt (zał. nr 9.2) 

W dniu 18.06.2009r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał Posta-
nowienia (zał. nr 9.2) stwierdzające nieważność wspomnianych powyżej postano-
wień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 grudnia 
2008 oraz 23 lutego 2009 jako wydanych z rażącym naruszeniem art. 113 K.p.a. 
(poprzez zmianę merytorycznej treści Decyzji Środowiskowej). 

Po rozpatrzeniu odwołań od zapisów Decyzji „środowiskowej” złożonych przez 
Zielone Mazowsze, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Burmistrza miasta 
Piastowa, Stowarzyszenia „Zielony Ursynów” oraz Stowarzyszenia Ekologicznego 
„Światowid”, 19 czerwca 2009 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał 
Decyzję, w której odniósł się do uwag zgłoszonych przez wymienione organizacje. 
GDOŚ uwzględnił niektóre z uwag, a pozostałą treść decyzji „środowiskowej” utrzy-
mał w mocy. 

II.5.2. Wariant „0” (zerowy) – skutki w przypadku n iepodejmowania przedsięwzięcia 

Podstawowym wariantem rozpatrywanym przy analizie uwarunkowań komuni-
kacyjnych i środowiskowych jest tzw. wariant „0” – bez realizacji inwestycji. Jak po-
kazuje doświadczenie, w większości przypadków wariant bezinwestycyjny jest wa-
riantem najmniej korzystnym. Związane jest to z pozostawieniem istniejącego układ 
komunikacyjnego bez zmian. W konsekwencji układ drogowy, który projektowano 
wiele lat wcześniej nie spełnia współczesnych wymagań w zakresie przepustowości, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz nie jest dostosowany do uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych regionu. Wzrastający ruch drogowy odbywa się w dalszym 
ciągu w istniejącej sieci dróg i skrzyżowań bez możliwości wprowadzenia znaczą-
cych zmian związanych z poprawą jakości i komfortu jazdy i ochroną środowiska na 
przyległych terenach. 

Analiza wariantu zerowego pozwala na ocenę oddziaływania istniejącego 
układu komunikacyjnego na ludzi i środowisko. Wykonane analizy są punktem od-
niesienia, pozwalającym na rzeczywistą ocenę pozytywnych i negatywnych oddzia-
ływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia drogowego. 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia wariant bezinwestycyjny za-
kłada brak realizacji odcinka autostrady A2 i dalsze prowadzenie ruchu w istniejącej 
sieci dróg publicznych. Do najważniejszych dróg na analizowanym obszarze zalicza-
ją się drogi krajowe Nr 2 (DK2), Nr 8 (DK8) i Nr 50 (DK50).  

Z uwagi na fakt, iż istniejący układ komunikacyjny nie jest dostosowany do 
wzrastających natężeń ruchu, w konsekwencji nastąpi wzrost zatłoczenia dróg, co 
niesie za sobą pogorszenie ich stanu technicznego oraz rosnące negatywne oddzia-
ływania na środowisko, a także uciążliwości dla mieszkańców pobliskich miejscowo-
ści. Na istniejących odcinkach dróg, problem stanowi również, brak adekwatnych 
rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. 

W Raporcie wykonanym na etapie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 
(EKKOM Sp. z o.o., 2008), wykonano prognozy i analizy zmian natężenia ruchu dla 
dróg krajowych dla wariantu bezinwestycyjnego (brak realizacji autostrady) i inwesty-
cyjnego (wybudowanie autostrady A2 na odcinku Stryków-Konotopa).  
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Z przeprowadzonych analiz wynikało, że już w roku oddania autostrady do 
eksploatacji (w zależności od analizowanego odcinka) natężenie ruchu na DK2 
zmniejszy się od 6 do 55% (w tym spadek natężenia pojazdów ciężkich od 69,4 do 
91,1 %), a na DK8 zmniejszy się od 26,5 do 32,5% (w tym spadek natężenia pojaz-
dów ciężkich od 39,3 do 51,9 %).  

Podsumowując negatywne skutki w przypadku niepodejmowania decyzji o re-
alizacji przedsięwzięcia to przede wszystkim: dalszy spadek bezpieczeństwa ruchu 
użytkowników drogi, pogarszający się stan aerosanitarny i stan klimatu akustycznego 
na terenach wokół istniejących dróg, niemożność zapewnienia właściwych warunków 
dla znajdujących się na tym terenie ścieżek migracji zwierząt, degradacja terenów 
położonych bezpośrednio przy drodze ze względu na brak uregulowania sposobu 
odprowadzania wód opadowych oraz brak możliwości zastosowania odpowiednich 
urządzeń podczyszczających, szczególnie w sytuacji wystąpienia awarii na drodze. 

Wobec powyższego podstawowym celem inwestycyjnym winno być wybudo-
wanie drogi o wysokich parametrach technicznych wyposażonej we wszelkie wyma-
gane środki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.  

Takim wymaganiom odpowiada na pewno budowa drogi klasy autostrady wraz 
z obiektami jej towarzyszącymi. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu 
dla użytkowników dróg w tym rejonie i jego znaczne usprawnienie oraz poprawa sta-
nu środowiska na terenach przyległych do istniejących ciągów komunikacyjnych. 

II.5.3. Wybrany wariant inwestycyjny 

Jak wyżej opisano budowa autostrady A2 spowoduje przeniesienie większości 
ruchu (w tym bardzo dużą ilość transportu ciężkiego) z głównych dróg krajowych na 
analizowanym terenie (DK2 i DK8) na autostradę, co skutkować będzie znaczącą 
poprawą stanu środowiska na terenach przyległych do istniejącego ciągu komunika-
cyjnego oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu na tej drodze. 

Zgodnie z decyzją UEFA Polska wraz z Ukrainą w roku 2012 będą gospoda-
rzami mistrzostw Europy w piłce nożnej. Istnienie drogi o wysokich parametrach ru-
chu (jak autostrada) do granicy z Ukrainą umożliwi bezpieczne, sprawne i płynne 
przemieszczanie się zarówno zespołów jak i kibiców w czasie trwania turnieju. 

Podsumowując analizę istniejącego zagospodarowania i funkcji terenów przy-
ległych do istniejących dróg krajowych oraz prognoz związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego wskazuje między innymi na następujące pozytywne skutki budowy 
autostrady A2: 
1. poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi dzięki budowie autostrady o 

wysokich parametrach technicznych i odpowiedniemu jej kształtowaniu; 
2. poprawa stanu aerosanitarnego i stanu klimatu akustycznego wokół istniejących 

dróg krajowych dzięki: 
� przejęciu znaczącej części ruchu drogowego przez autostradę – w szcze-

gólności dotyczyć to będzie ciężkiego ruchu tranzytowego, 
� upłynnieniu ruchu, rozładowaniu zatłoczeń, zlikwidowaniu problemów z 

przepustowością istniejących dróg; 
3. zapewnienie możliwości migracji zwierząt – możliwość budowy przejść dla zwie-

rząt w ramach realizacja autostrady A2, w miejscach przecięć ich ścieżek migra-
cji; 

4. poprawa stanu środowiska gruntowo-wodnego – możliwość zastosowania odpo-
wiednich urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni; 
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5. ograniczenie możliwości wystąpienia poważnej awarii – budowa autostrady o 
podwyższonych parametrach zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej 
awarii (autostrada stanowić będzie trasę przewozu materiałów niebezpiecznych), 
dodatkowo na wypadek ewentualnego wystąpienia awarii zastosowane będą od-
powiednie zabezpieczenia; 

Dla przedsięwzięcia wskazanego przez Inwestora we wniosku o wydanie De-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa autostrady A2 na odcinku Stry-
ków - Konotopa) Wojewoda Mazowiecki w dn. 14.11.2008r. wydał Decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach. 

W dniu 25.10.2005r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 2150/05 o usta-
leniu lokalizacji autostrady A2, odcinek II przebiegający przez województwo mazo-
wieckie m. Wiskitki (węzeł "Wiskitki") do m. Grodzisk Mazowiecki (węzeł "Tłuste"), a 
następnie w dn. 26.10.2005r. decyzję Nr 2163/05 o ustaleniu lokalizacji autostrady 
A2, odcinek III przebiegający przez województwo mazowieckie od węzła "Tłuste" (m. 
Grodzisk Mazowiecki) od węzła "Pruszków".  

Decyzja lokalizacyjna została wydana dla przebiegu autostrady zgodnego z 
wcześniej wydanymi wskazaniami lokalizacyjnymi i decyzją środowiskową.  

Jak już wcześniej wspomniano odcinek będący przedmiotem niniejszego 
opracowania tj. odcinek D1 w km 431+500 - 441+143,53 jest częścią odcinka auto-
strady w tym przebiegu. Szczegółowy opis zakresu budowy autostrady A2 na długo-
ści odcinka D1 zawarto poniżej w rozdziale III niniejszego ROŚ. 
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III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANEGO DO REALIZACJI 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie odcinka D1 autostrady A2 od 

km 431+500 do km 441+143,53. Długość projektowanego odcinka wyniesie 
9643,53m. 

III.1. Zakres prac budowlanych 

Zakres prowadzonych prac obejmować będzie: 
� wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posado-

wienia dróg i obiektów inżynierskich, 
� wykonanie robót ziemnych (zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wyko-

pów, budowa nasypów), 
� rozbiórkę budynków, nawierzchni drogowych, obiektów inżynierskich, 
� budowę trasy autostrady A2 o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2) z 

pasami awaryjnymi i szerokim pasem podziału (11,0 m), 
� budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 
� budowę pasa technologicznego, 
� budowę węzła autostradowego „Tłuste”, 
� budowę stacji poboru opłat (SPO) „Tłuste”, 
� budowę przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostra-

dę, 
� rozbiórkę i budowę drogi wojewódzkiej nr 579 w nowym śladzie jako fragment 

obwodnicy Grodziska Mazowieckiego 
� rozbiórkę i budowę dróg powiatowych oraz dróg gminnych, 
� budowę dróg dojazdowych z mijankami i bez mijanek, 
� budowę obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących 

się z autostradą, 
� budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus 

drogowy, urządzenia oczyszczające i odprowadzające wody opadowe i roztopo-
we do istniejących cieków oraz projektowanych odbiorników, 

� przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziem-
nej, 

� budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przyautostradowych zlokalizowanych 
w ciągu autostrady w tym: sieci energetycznych, sieci teletechnicznych, sieci wo-
dociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych, 

� budowę oświetlenia drogowego, 
� budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
� wykonanie urządzeń ochrony środowiska, 
� budowę łączności autostradowej, systemu osłony meteorologicznej i zarządzania 

ruchem, oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
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III.2. Projektowany układ drogowy 

III.2.1. Podstawowe parametry techniczne Autostrady A2 
Dla autostrady oraz innych dróg objętych opracowaniem przyjęto parametry 

zgodne z Rozporządzeniami: Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno 
– budowlanych dotyczących autostrad płatnych oraz Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie. 

Przedmiotowy odcinek Autostrady A2 został zaprojektowany jako droga dwu-
jezdniowa, czteropasowa (2x2). Docelowo autostrada będzie drogą dwujezdniową 
sześciopasową (2x3). Z tego względu wszystkie elementy w granicach pasa drogo-
wego zaprojektowano tak, by umożliwić dobudowę trzeciego pasa ruchu dla każdej z 
jedni kosztem zmniejszenia szerokości pasa dzielącego - na planowanym II etapie 
budowy autostrady. 

AUTOSTRADA A2 
� klasa techniczna A 
� prędkość projektowa 120 km/h 
� liczba jezdni   2 
� liczba pasów ruchu 4 - dwie jezdnie po 2 pasy (w etapie docelo-

wym dwie jezdnie po 3 pasy) 
� szerokość pasa ruchu 3,75 m (docelowo 3,50 m) 
� szerokość pasa dzielącego  

(wraz z rezerwą pod trzeci pas ruchu)  
11,00 m (docelowo 5,00m) 

� szerokość opaski 2 x 0,50 m 
� szerokość pasa awaryjnego  2 x 3,00 m 
� szerokość pobocza gruntowego 2 x 1,25 m (maksymalnie 2x1.80 m jeśli zachodzi po-

trzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz ochrony środowiska) 

� szerokość korony drogi 34,50 m (maksymalnie 35.60 m j.w.) 
� kategoria ruchu KR6 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/os 

AUTOSTRADA A2 (odcinki z pasami wł ączania i wył ączania) 
� klasa techniczna A 
� prędkość projektowa 120 km/h 
� liczba jezdni   2 
� liczba pasów ruchu 2 pasy ruchu + pas włączania/ wyłączania 

na każdej z jedni 
� szerokość pasa ruchu 3,75 m (docelowo 3,50 m) 
� szerokość pasa dzielącego z opaskami 11,00 m (docelowo 5,00 m) 
� szerokość pasa włączania/ wyłączania  3,50 m 
� szerokość opaski wewnętrzna - 2 x  0,50 m,  

zewnętrzna - 2 x  1,00 m, 
� szerokość pobocza  2 x 1,80 m  
� szerokość korony drogi 38,60 m  
� kategoria ruchu KR6 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/os 
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Pas technologiczny 
 Pasy technologiczne są wykorzystywane przez służby utrzymujące autostradę 
(pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.) oraz 
służby ratownicze jako dojazdy awaryjne. Szerokość tych pasów wynosi 5,0 m (w 
tym 3,0 m części utwardzonej). 

III.2.2. Powiązanie autostrady z istniejącą siecią dróg 

 W celu połączenia autostrady z siecią istniejących dróg publicznych zaprojek-
towano węzły autostradowe. Na terenie województwa mazowieckiego na zachód od 
Warszawy przewidziano cztery węzły łączące z drogami: węzeł „Wiskitki" (z drogą 
krajową nr 50), węzeł „Tłuste" (z drogą wojewódzką nr 579), węzeł „Pruszków" (z 
drogą wojewódzką nr 718), węzeł „Konotopa" (z projektowanymi drogami ekspreso-
wymi S-2 i S-8). 
 Na przedmiotowym odcinku D1 Autostrady A2 zaprojektowano Węzeł „Tłu-
ste” .  
 Jest to węzeł typu „trąbka” położony na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą 
wojewódzką nr 579 Błonie – Grodzisk Mazowiecki. Droga wojewódzka Nr 579 prze-
cina autostradę A2 wiaduktem WD-295 w km 437+995,29 i przebiega nad autostradą 
nowym śladem, który zaprojektowano ok. 400 m na zachód od istniejącej drogi wo-
jewódzkiej.  
 Wjazd na węzeł będzie możliwy przez rondo usytuowane na drodze woje-
wódzkiej. Na węźle zaprojektowano Stację Poboru Opłat (SPO). Węzeł zapewnia 
wymianę wszystkich relacji, tj. na kierunku Łódź, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki i 
Błonie.  
 Zaprojektowano następujące parametry dróg tworzących węzeł: 
� łącznice DŁ1 relacji Warszawa – węzeł „Tłuste” oraz DŁ2 relacji węzeł „Tłuste” – 

Warszawa: 
� typ łącznicy P1 (docelowo P3) 

jednopasowe, jednokierunkowe 
� prędkość projektowa 50 km/h 
� szerokość korony łącznica pojedyncza - 9,00 m 
� szerokość jezdni 6,00 m (docelowo 9,50 m) 
� szerokość pobocza nieutwardzo-

nego 
1,50 m (1.80 m jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony 
środowiska) 

� kategoria ruchu KR5 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/os 

� łącznice DŁ3 relacji Poznań – węzeł „Tłuste” oraz DŁ4 relacji węzeł „Tłuste” – Po-
znań: 
� typ łącznic P1 jednopasowe, jednokierunkowe 
� prędkość projektowa 40 km/h 
� szerokość korony łącznica pojedyncza - 9,00 m 
� szerokość jezdni 6,00 m  
� szerokość pobocza nieutwardzone-

go 
1,50 m (1.80 m jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony śro-
dowiska) 

� kategoria ruchu KR5 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/os 
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� łącznica DŁ5: 
� prędkość projektowa 40 km/h 
� szerokość korony zmienna - 22,5 m do 48,0 m 
� szerokość jezdni Zmienna – od 2x8,0 m do 45,0 m  
� szerokość pobocza nieutwardzonego 1,50 m  
� kategoria ruchu KR5 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/os 

 Istniejące drogi poprzeczne, które zgodnie z decyzją lokalizacyjną powinny 
zachować ciągłość, zostały przeprowadzone na przecięciu z autostradą przy wyko-
rzystaniu zaprojektowanych obiektów inżynierskich.  
 Autostrada przecina również inne drogi niższej kategorii oraz niesklasyfikowa-
ne. Ciągłość połączeń lokalnych została zachowana poprzez budowę odcinków dróg 
dojazdowych lub wykorzystanie jako objazdów istniejącej sieci dróg. 

III.2.3. Drogi poprzeczne i współpracujące z autostradą A2 

W projekcie przyjęto następujące parametry projektowe dla dróg poprzecz-
nych i współpracujących z autostradą A2: 

DROGI WOJEWÓDZKIE 
� Droga wojewódzka nr 579 Błonie – Grodzisk Mazowiecki 
 W ramach realizacji węzła „Tłuste” przewiduje się budowę fragmentu drogi 
wojewódzkiej Nr 579 na odcinku około 1000 m oraz jezdni łącznikowych dla komuni-
kacji pomiędzy istniejącą a projektowaną drogą wojewódzką (przebudowę istniejącej 
drogi powiatowej 1510W na odcinku 450 m oraz budowę jednojezdniowego łącznika 
długości około 520 m. 
Droga wojewódzka nr 579 

� klasa techniczna G 
� prędkość projektowa 60 km/h 
� liczba jezdni   2 
� liczba pasów ruchu 4 (dwie jezdnie po 2 pasy) 
� szerokość korony drogi 24,25 m  
� szerokość pasa ruchu 3,50 m 
� opaska wewnętrzna i zewnętrzna 2 x 0,50 m 
� szerokość pobocza gruntowego  1,50 m lub większa j.w. 
� szerokość chodnika  min. 1,50 m 
� kategoria ruchu KR6 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

Łącznik 
� klasa techniczna Z 
� prędkość projektowa 50 km/h 
� liczba pasów ruchu 2 
� szerokość pasa ruchu 3,00 m 
� szerokość pobocza  1,50 m 
� szerokość chodnika jednostronnego min. 1,50 m 
� kategoria ruchu KR3 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
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DROGI POWIATOWE 
� DP 1510W Żuków – Stare Kłudno - długość przebudowy w ramach budowy węzła 

„Tłuste” - około 450 m; 
� klasa techniczna Z 
� prędkość projektowa 50 km/h 
� liczba pasów ruchu 2 
� szerokość pasa ruchu 3,00 m 
� szerokość poboczy 1,50 m lub większa j.w. 
� kategoria ruchu KR4 
� obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

� DP 1507W Cegłów – Grodzisk Mazowiecki - długość przebudowy ok. 810 m,  
� DP 1508W Izdebno Kościelne – DW 579  - długość przebudowy ok. 880 m,  
� DP 1509W Chrzanów – Czubin   - długość przebudowy ok. 930 m,  

� klasa techniczna Z 
� prędkość projektowa 50 km/h 
� liczba pasów ruchu 2 
� szerokość pasa ruchu 3,00 m 
� szerokość poboczy  1,50 m lub większa j.w. 
� kategoria ruchu KR4 
� obciążenie nawierzchni 100 kN/oś 

DROGI GMINNE 
� Droga gminna Kraśnicza Wola – Stare Kłudno - długość przebudowy ok. 800 m, 
� Droga gminna Izdebno Kościelne – Jaktorów - długość przebudowy ok. 800 m 

� klasa techniczna L 
� prędkość projektowa 40 km/h 
� liczba pasów ruchu 2 
� szerokość pasa ruchu 2,75 m 
� szerokość poboczy 1,25 m  
� szerokość chodnika 1,50 m 
� kategoria ruchu KR2 
� obciążenie nawierzchni 100 kN/oś 

DROGI DOJAZDOWE - dojazdy do pól, obsługujące teren przyległy do dróg ekspre-
sowych, dojazdy do urządzeń technicznych 
� Drogi dojazdowe z mijankami - łączna orientacyjna długość ok. 20,3 km 

� klasa techniczna D 
� prędkość projektowa 30 km/h 
� szerokość korony 5,00m (7,00 m w miejscach z mijanką) 
� szerokość jezdni 3,50 m (5,50 m z mijanką) 
� szerokość poboczy min. 0,75 m 
� kategoria ruchu KR1 
� obciążenie nawierzchni 80 kN/oś 
� odstępy pomiędzy mijankami max. 250 m 
� długość mijanki 25,0 m 
� szerokość mijanki 2,00 m 
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� Drogi dojazdowe bez mijanek - łączna orientacyjna długość ok. 3,7 km 
� klasa techniczna D 
� prędkość projektowa 30 km/h 
� szerokość jezdni 5,50 m 
� szerokość poboczy min. 0,75 m 
� kategoria ruchu KR1 
� obciążenie nawierzchni 80 kN/oś 

III.2.4. Obiekty towarzyszące autostradzie 

 Na ocenianym odcinku Autostrady A2 zaprojektowano Stację Poboru Opłat 
(SPO). Stacja będzie zlokalizowana na węźle "Tłuste". Na SPO zaprojektowano 8 
stanowisk - po 4 dla każdego kierunku jazdy, w tym pasy zewnętrzne zaprojektowa-
no do obsługi pojazdów ponadnormatywnych i specjalnych.  

 Pasy przejazdowe będą miały szerokość 3,00 m (6 pasów) i 6,00 m (pasy ze-
wnętrzne). Na SPO zaprojektowano m.in.: 
� platformy poboru opłat, na której zostaną ustawione wyspy,  
� wyspy dzielące stanowiska poboru opłat, 
� drogi dojazdowe do budynku nadzoru, 
� parking przy budynku nadzoru, 
� parking dla uczestników ruchu, 

III.2.5. Rodzaj nawierzchni  

 Projektowana konstrukcja nawierzchni dla analizowanego odcinka autostrady 
A2 przedstawia się następująco: 
� przebieg autostrady na nasypie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS  
17 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� kruszywo stabilizowane cementem  Rm = 2,5 – 5,0 MPa  
ostatnia warstwa nasypu  

20 cm 

� nasyp z kruszywa o parametrach warstwy mrozoodpornej -  
przedostatnia warstwa nasypu z kruszywa, 

30 cm 

 Na odcinkach gdzie trasa autostrady biegnie na nasypach do wysokości 1,0 m 
zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jak w wykopach. 
� przebieg autostrady w wykopie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS 
17 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� Warstwa mrozoochronna 30 cm 
� Grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 do 5,0 MPa 20-25 cm 

 Podane powyżej konstrukcje nawierzchni obejmują pasy ruchu, pasy awaryj-
ne, opaski oraz pasy włączania i wyłączania. 
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 Dla pozostałych dróg projektowane konstrukcje nawierzchni są następujące: 

dla w ęzła „Tłuste” w obr ębie pojedynczych ł ącznic (pasy ruchu +opaski): 
(bez dojazdów do SPO i odcinka od SPO do drogi wojewódzkiej) 
� przebieg na nasypie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS 
11 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� Ostatnia warstwa nasypu – kruszywo stabilizowane cementem  
o Rm = 2,5 – 5,0 MPa 

20 cm 

� Przedostatnia warstwa nasypu z kruszywa, o parametrach warstwy 
mrozoochronnej 

30 cm 

 Na odcinkach na nasypie do wysokości 1,0 m zaprojektowano konstrukcję 
nawierzchnię jak w wykopach. 
� przebieg w wykopie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS  
11 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� Warstwa mrozoochronna 30 cm 
� Grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 do 5,0 MPa 20-25 cm 

dla w ęzła „Tłuste” w obr ębie dojazdów do SPO i odcinek od SPO do drogi wo-
jewódzkiej (pasy ruchu + opaski): 
(z wyłączeniem obszaru SPO) 
� przebieg na nasypie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS  
13 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� Ostatnia warstwa nasypu – kruszywo stabilizowane cementem R = 
2,5 – 5,0 MPa 

20 cm 

� Przedostatnia warstwa nasypu z kruszywa, o parametrach warstwy 
mrozoochronnej 

30 cm 

 Na odcinkach w nasypie do wysokości 1,0 m zaprojektowano konstrukcję na-
wierzchnię jak w wykopach. 
� przebieg w wykopie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  13 cm 
� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, 0/31,5 
22 cm 

� Warstwa mrozoochronna 30 cm 
� Grunt stabilizowany cementem , Rm = 2,5 do 5,0 MPa 20-25 cm 
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dla drogi wojewódzkiej nr 579, poł ączenie z istniej ącym przebiegiem drogi po-
wiatowej 1510W: 
� DW przebiega na nasypie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS  
10 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� Ostatnia warstwa nasypu – kruszywo stabilizowane cementem  
o R = 2,5 – 5,0 MPa 

20 cm 

� Przedostatnia warstwa nasypu z kruszywa, 30 cm 

 Na odcinkach gdzie trasa autostrady biegnie w nasypach do wysokości 1,0 m 
zaprojektowano konstrukcję nawierzchnię jak w wykopach. 
� DW przebiega w wykopie: 

� warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/11  4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, BA WMS  8 cm 
� warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16, BA 

WMS  
10 cm 

� warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, 0/31,5 

22 cm 

� Warstwa mrozoochronna 30 cm 
� Grunt stabilizowany cementem , Rm = 2,5 do 5,0 MPa 20-25 cm 

dla dróg powiatowych: 
� warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowa SMA 4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6 cm 
� górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 8 cm 
� dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 
20 cm 

� Grunty niespoiste o k > 8m/dobę 50 cm 

dla dróg gminnych: 
� warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowa SMA 4 cm 
� górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 8 cm 
� dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 
20 cm 

� Grunty niespoiste o k > 8m/dobę 50 cm 

dla dróg dojazdowych: 
� warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4 cm 
� warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 
20 cm 

� Grunty niespoiste o k > 8m/dobę 50 cm 

obiekty mostowe: 
� warstwa ścieralna SMA 4 cm 
� asfalt twardolany 5 cm 
� izolacja termozgrzewalna min. 0,5 cm 
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III.2.6. Przejazdy awaryjne 

 Przejazdy awaryjne na analizowanym odcinku autostrady A2 zaprojektowano 
w km 434+000, 436+900 oraz 439+050. 
 Przejazd awaryjny jest to ułożona w pasie dzielącym nawierzchnia z rozbieral-
ną barierą (o konstrukcji umożliwiającej łatwy demontaż). Zaprojektowano przejazdy 
awaryjne w odstępach nie przekraczających 4 km. Konstrukcję nawierzchni na prze-
jeździe zaprojektowano jak dla ciągu autostrady. Długość przejazdu wynosi 90 m.  
 Przejazd awaryjny będzie wykorzystywany na czas awarii lub remontu do za-
mknięcia jednej jezdni i skierowania ruchu na jezdnię drugą, na której tymczasowo 
będzie odbywał się ruch dwukierunkowy.  

III.3. Charakterystyka obiektów in żynierskich 
Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich budowanych w ramach niniej-

szej inwestycji obiektów inżynierskich oraz ich krótką charakterystykę. 
MA-289+PZs - most autostradowy z funkcj ą przejścia dla zwierz ąt średnich 

Most zaprojektowano w ciągu autostrady w km 432+240,00 nad rzeką Basinką 
jako konstrukcję 1-przęsłową o ustroju niosącym z elementów prefabrykowanych. 
Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetonowej posadowionej na warstwie 
korka. Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość  obiektu      18,41 m 
� rozpiętość teoretyczna przęsła     17,70 
� szerokość obiektu      2 x 17,44 m 
� szerokość pasów ruchu     2 x 2 pasy x 3,75 m 

(docelowo 2x3 pasy x 3,50m) 
� szerokość pasa awaryjnego     3,00 m 
� szerokość opaski: 

o zewnętrzne       0,30 m 
o wewnętrzne       0,80 m 

� skrajnia i światło pod obiektem: 
o minimalna skrajnia pionowa    3,50m 
o światło poziome      15,60 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     70 
 Szczegółowy opis tego obiektu przedstawiono w rozdziale VII.1.2.1. ROŚ. 

MD-289A+PZs - most drogowy z funkcj ą przejścia dla zwierz ąt średnich 
Most zaprojektowano w km 0+594,17 drogi dojazdowej 431P (ok. km 432+280,00 au-

tostrady) nad rzeką Basinką jako konstrukcję 1-przęsłową o ustroju niosącym z elementów 
prefabrykowanych. Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetonowej posadowionej 
bezpośrednio na warstwie korka. Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość  obiektu      18,41 m 
� rozpiętość teoretyczna przęsła     17,70 m 
� szerokość obiektu      8,90 m 
� szerokość pasów ruchu     2 x 2,75 m 
� szerokość opaski      0,50 m 
� skrajnia i światło pod obiektem: 

o minimalna skrajnia pionowa    3,50 m 
o światło poziome      15,79 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     70° 

 Szczegółowy opis tego obiektu przedstawiono w rozdziale VII.1.2.1. ROŚ. 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

 

34

WD-290 - wiadukt drogowy 
Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu drogi gminnej Izdebno Kościelne 

- Jaktorów w km 0+333,87. Przecięcie autostrady wiaduktem następuje w km 
432+790,41.  

Konstrukcję ustroju niosącego zaprojektowano jako 2-przęsłową składającą 
się ze sprężonych belek prefabrykowanych, zespolonych z płytą żelbetową. Funda-
ment zaprojektowano w postaci ławy żelbetowej. Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość obiektu       58,91 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł     2 x 29,10 m 
� szerokość obiektu      10,66 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 2,75 m  
� szerokość opaski      0,80 m 
� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     80,07° 

WD-291 - wiadukt drogowy 
Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu drogi powiatowej nr 1507W Gro-

dzisk Mazowiecki - Cegłów w km 0+294,73. Wiadukt przecina autostradę w km 
433+839,98. Konstrukcję ustroju niosącego zaprojektowano jako 2-przęsłową składa-
jącą się ze sprężonych belek prefabrykowanych, zespolonych z płytą żelbetową. 
Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetowej. Podstawowe parametry 
obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość obiektu       62,54 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł     2 x 30,90 m 
� szerokość obiektu      11,16 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 3,00 m  
� szerokość opaski      0,80 m 
� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     71,22° 

WD-292 - wiadukt drogowy 
Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu drogi powiatowej nr 1508W Iz-

debno Kościelne - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 579 w km 0+285,80. Wiadukt 
przecina autostradę w km 435+239,29. Konstrukcję ustroju niosącego zaprojektowa-
no jako 2-przęsłową składającą się ze sprężonych belek prefabrykowanych, zespo-
lonych z płytą żelbetową. Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetowej. 
Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość obiektu       60,73 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł     2 x 30,00 m 
� szerokość obiektu      11,16 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 3,00 m  
� szerokość opaski      0,80 m 
� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     72,59° 
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WD-293 - wiadukt drogowy 
Projektowany obiekt jest wiaduktem. Obiekt zaprojektowano w ciągu drogi 

gminnej Kraśnicza Wola - Stare Kłudno w km 0+513,83. Wiadukt przecina autostradę 
w km 437+111,05. Konstrukcję ustroju niosącego zaprojektowano jako 2-przęsłową 
składającą się ze sprężonych belek prefabrykowanych, zespolonych z płytą żelbeto-
wą. Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetowej. Podstawowe parametry 
obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość obiektu       60,73 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł     2 x 30,00 m 
� szerokość obiektu      10,66 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 2,75 m  
� szerokość opaski      0,80 m 
� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     74,89° 

MA-294+PZs - most autostradowy z funkcj ą przejścia dla zwierz ąt średnich 
Most zaprojektowano w ciągu autostrady w km 437+595,00 nad rzeką Mrow-

ną. Konstrukcję zaprojektowano jako 1-przęsłową o ustroju niosącym ze sprężonych 
belek prefabrykowanych. Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetonowej 
posadowionej bezpośrednio na warstwie korka. Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość  obiektu      18,41 m 
� szerokość obiektu      2 x 17,44 m 
� szerokość pasów ruchu     2 x 2 pasy x 3,75 m 
        (docelowo 2x3 pasy x 3,50m) 
� szerokość pasa awaryjnego     3,00 m 
� szerokość opaski: 

o zewnętrzne       0,30 m 
o wewnętrzne       0,80 m 

� skrajnia i światło pod obiektem: 
o minimalna skrajnia pionowa    3,00 m 
o światło poziome      15,60m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     70° 

 Szczegółowy opis tego obiektu przedstawiono w rozdziale VII.1.2.1. ROŚ. 

WD-295 - wiadukt drogowy 
Projektowany obiekt jest wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 Błonie 

- Grodzisk Mazowiecki. Wiadukt przecina autostradę w km 437+995,29. Obiekt za-
projektowano jako konstrukcję 4-przęsłową składającą się ze sprężonych belek pre-
fabrykowanych, zespolonych z płytą żelbetową. Fundament zaprojektowano w po-
staci ławy żelbetowej. Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość obiektu       90,62 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł    18,0 + 2 x 25,3 + 21,3m 
� szerokość obiektu      24,65 m 
� szerokość pasów ruchu     2 x 2 pasy x 3,50 m  
� szerokość opaski      0,80 m 
� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     77,43° 
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MD-295A - most drogowy 
Projektowany obiekt jest mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 Błonie - 

Grodzisk Mazowiecki. Obiekt zaprojektowano w km 0+707,40 nad rzeką Mrowną. 
Lokalizacja obiektu odpowiada kilometrowi ok. 438+000 Autostrady A2. Konstrukcję 
zaprojektowano jako 1-przęsłową o ustroju niosącym z elementów prefabrykowa-
nych. Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetonowej posadowionej war-
stwie korka.  

Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość obiektu       15,50 m 
� szerokość obiektu      11,05+11,80 m 
� szerokość pasów ruchu     2 x 2 pasy x 3,50 m  
� opaski        0,80 m 
� skrajnia i światło pod obiektem: 

o minimalna skrajnia pionowa    3,50 m 
o światło poziome      13,80 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     90° 

MD-295B - most drogowy 
Projektowany obiekt jest mostem w ciągu drogi dojazdowej 437L. Obiekt za-

projektowano w km 0+206,61 nad rzeką Mrowną. Lokalizacja obiektu odpowiada ki-
lometrowi ok. 438+000 Autostrady A2. Konstrukcję zaprojektowano jako 1-przęsłową 
o ustroju niosącym z elementów prefabrykowanych. Fundament zaprojektowano w 
postaci ław o wysokości 1,0 m posadowionych bezpośrednio na warstwie korka gru-
bości min. 5 cm.  
Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość obiektu       15,50 m 
� rozpiętość teoretyczna przęsła     17,70 m 
� szerokość obiektu      8,90 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 2,75 m  
� szerokość opaski      0,50 m 
� skrajnia i światło pod obiektem: 

o minimalna skrajnia pionowa    1,90 m 
o światło poziome      14,00 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     90° 

KP-1 - kładka dla pieszych 
Kładkę dla pieszych zaprojektowano nad drogą wojewódzką nr 579 Błonie - 

Grodzisk Mazowiecki w km 0+033,90. Lokalizacja obiektu odpowiada kilometrowi ok. 
438+000 Autostrady A2. Kładkę zaprojektowano jako konstrukcję dwuprzęsłową o 
ustroju niosącym zespolonym. Posadowienie obiektu zaprojektowano na prefabry-
kowanych palach żelbetowych 30x30 cm o długości 6,0 m. Dostęp do kładki zapew-
niają pochylnia i schody.  
Podstawowe parametry obiektu: 
� długość        42,0 m 
� szerokość kładki      3,50 m 
� długość pochylni      78,10 m 
� długość schodów      16,30 m 
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� skrajnia i światło pod obiektem: 
o minimalna skrajnia pionowa    4,70 m 
o światło poziome      19,90 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     90° 

KP-2 - kładka dla pieszych 
Kładkę dla pieszych zaprojektowano nad drogą wojewódzką nr 579 Błonie - 

Grodzisk Mazowiecki w km 0+953,30. Lokalizacja obiektu odpowiada kilometrowi ok. 
438+000 Autostrady A2. Kładkę zaprojektowano jako konstrukcję dwuprzęsłową o 
ustroju niosącym zespolonym posiadającym stałą wysokość konstrukcyjną. Dostęp 
do kładki zapewniono poprzez zaprojektowane schody i pochylnię.  

Posadowienie obiektu zaprojektowano na prefabrykowanych palach żelbeto-
wych wbijanych 30x30 cm o długości 6,0 m. Podstawowe parametry obiektu: 
� długość        42,0 m 
� szerokość kładki      3,50 m 
� długość pochylni      78,10 m 
� długość schodów      16,30 m 
� skrajnia i światło pod obiektem: 

o minimalna skrajnia pionowa    4,70 m 
o światło poziome      19,90 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     90° 

WD-296 - wiadukt drogowy 
Wiadukt zaprojektowano w km 438+549,29 autostrady, w ciągu łącznicy typu 

P1 węzła "Tłuste". Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję 2-przęsłową składającą 
się ze sprężonych belek prefabrykowanych, zespolonych z płytą żelbetową. Funda-
ment zaprojektowano w postaci ławy żelbetowej. Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość obiektu       58,90 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł     2 x 29,10 m 
� szerokość obiektu      23,96 m 
� szerokość pasów ruchu     2 x 3,50 m + 3,50 m 
� szerokość opaski: 

o lewej        2,30 + 1,50 m 
o prawej       1,50 + 1,30 m 

� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     90° 

MA-297 - most autostradowy z funkcj ą przejścia dla zwierz ąt małych 
Most zaprojektowano w ciągu autostrady w km 438+863,96 nad rzeką Rokitni-

cą Starą. Konstrukcję zaprojektowano jako 1-przęsłową o ustroju niosącym z prefa-
brykowanych sprężonych belek. Fundament zaprojektowano w postaci ław o wyso-
kości 1,0 m posadowionych bezpośrednio na warstwie korka o grubości min. 5 cm. 
Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość obiektu       15,50 m 
� szerokość obiektu      2 x 23,50 m 
� szerokość jezdni  2 x (2 pasy x 3,75 m + pasy włączenia i wyłączania 3,50 m) 
    docelowo 2 x (3 pasy x 3,50 m + pasy włączania i wyłączania) 
� szerokość pasa awaryjnego     3,00 m 
� szerokość opaski: 

o zewnętrzne       0,30 m 
o wewnętrzne       0,80 m 
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� skrajnia i światło pod obiektem: 
o skrajnia minimalna      2,00 m 
o minimalne światło poziome     13,80 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     90° 

 Szczegółowy opis tego obiektu przedstawiono w rozdziale VII.1.2.2. ROŚ.. 

MD-297A - most drogowy 
Projektowany obiekt jest mostem w ciągu drogi powiatowej 1509W w km 

0+695,35. Obiekt zaprojektowano nad rzeką Rokitnicą Starą. Lokalizacja obiektu od-
powiada kilometrowi ok. 440+350 Autostrady A2. Konstrukcję zaprojektowano jako 1-
przęsłową o ustroju niosącym z prefabrykowanych sprężonych belek. Fundament 
zaprojektowano w postaci ław o wysokości 1,0 m posadowionych na palach żelbeto-
wych wbijanych 40x40 cm o długości 15,0 m.  
Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      B 
� długość obiektu       15,50 m 
� szerokość obiektu      10,52 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 3,00 m  
� opaska prawa       0,80 m 
� skrajnia i światło pod obiektem: 

o minimalna skrajnia pionowa    7,40 m 
o światło poziome      14,00 m 

� kąt przecięcia z przeszkodą     ok. 90° 

WD-298 - wiadukt drogowy 
Wiadukt zaprojektowano w ciągu drogi powiatowej nr 1509W Chrzanów - 

Czubin. Wiadukt przecina autostradę w km 440+336,04. Obiekt zaprojektowano jako 
konstrukcję 2-przęsłową składającą się ze sprężonych belek prefabrykowanych, ze-
spolonych z płytą żelbetową. Fundament zaprojektowano w postaci ławy żelbetowej.  
Podstawowe parametry obiektu: 
� klasa obciążenia      A 
� długość obiektu       62,53 m 
� rozpiętość teoretyczna przęseł     2 x 30,90 m 
� szerokość obiektu      11,16 m 
� szerokość pasów ruchu     2 pasy x 3,00 m  
� szerokość opaski      0,80 m 
� minimalna skrajnia pionowa     4,70 m 
� kąt przecięcia z przeszkodą     73,41° 

Przepusty  
Zaprojektowano szereg przepustów pod autostradą oraz drogami współpracu-

jącymi z autostradą. 

Przepusty pod autostradą 

Zaprojektowano przepusty żelbetowe o konstrukcji skrzynkowej - przekrój prostokąt-
ny, zakończone ścianą czołową równoległą do osi autostrady.  
 Zaprojektowano pięć podstawowych typów konstrukcji - przekrój o wymiarach 
wysokość x szerokość: 
� typ I - 1,0 x 1,5 m, 
� typ II - 1,2 x 1,0 m, 
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� typ III - 1,2 x 1,2 m, 
� typ IV - 2,0 x 2,4 m - dodatkowo wyposażony w obustronne półki dla zwierząt 

małych. 
� Typ V – 1,5 x 2,0 m  

 Poniżej zestawiono lokalizację zaprojektowanych przepustów, z podziałem na 
poszczególne typy: 
� typ I - 436+330,00; 439+000,00; 439+050,00; 439+237,00; 439+287,00; 

439+415,00; 439+465,00; 439+880,00; 440+700,00; 
� typ II - km 432+666,00; 432+730,00; 433+690,00; 433+815,00; 434+750,00; 

438+100,00; 440+600,00; 
� typ III - km 433+725,00; 
� typ IV - km 431+585,41, 434+679,00; 435+605,00; 439+148,50; 
� typ V – km 431+910,00  

Przepusty pod drogami współpracującymi z autostradą 
� przepusty pod węzłem „Tłuste” – zaprojektowano przepusty żelbetowe o wymia-

rach: 
o 0,8 x 1,2 m – 1 przepust 
o 0,8 x 1,0 m – 3 przepusty 

� przepusty pod drogami dojazdowymi – zaprojektowano przepusty:  
stalowe o wymiarach: 
o DN800 – 15 przepustów 
o DN600 – 11 przepustów 
Betonowe o wymiarach: 
o DN600 – 1 przepust 
o DN500 – 2 przepusty  

� Przepusty pod drogami poprzecznymi – zaprojektowano przepusty stalowe o 
wymiarach: 

o DN1000 – 1 przepust 
o DN800 – 10 przepustów 

Część z zaprojektowanych przepustów pełni funkcję przejść dla małych zwierząt, w 
tym płazów - te obiekty opisano szczegółowo w rozdziale VII.1.2. niniejszego ROŚ. 

III.4. Warunki wykorzystania terenu – bilans terenu  

 Wszystkie roboty ziemne będą wykonywane dla etapu docelowego inwestycji 
(dwie jezdnie po trzy pasy ruchu). Całkowita powierzchnia zajmowana przez inwe-
stycję (w granicach linii rozgraniczających inwestycji) wynosi – 1 520 660 m2, w tym 
m.in.: 
� Nawierzchnia autostrady i innych zaprojektowanych dróg – 342 000 m2  
� Pobocza i pasy dzielące – 183 000 m2  
� Zbiorniki retencyjne – 24 100 m2 
� Skarpy, rowy i tereny zielone – 971 560 m2 
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Poniżej przedstawiono wielkości niezbędnych do wykonania wykopów i nasypów: 

� Wykopy - suma robót ziemnych - 27 tys. m3, w tym: 
o Autostrada     23 tys. m3 
o Drogi poprzeczne oraz węzeł "Tłuste" 3 tys. m3 
o Drogi dojazdowe    1 tys. m3 

� Nasypy - suma robót ziemnych - 1130 tys. m3, w tym: 
o Autostrada     600 tys. m3 
o Drogi poprzeczne oraz węzeł "Tłuste" 463 tys. m3 
o Drogi dojazdowe    67 tys. m3 

W związku z niezbędnymi do wykonania w ramach realizacji inwestycji praca-
mi budowlanymi pojawi się konieczność czasowych zajęć terenów przyległych. Po-
wierzchnia czasowego zajęcia terenu wynosi ok. 526 m2. Są to jednak zajęcia okre-
sowe, jedynie na czas wykonania prac i w związku z tym związane jedynie z etapem 
budowy przedsięwzięcia. 

Prace, które będą musiały być wykonane są typowymi dla realizacji przedsię-
wzięć drogowych i spowodują czasowe wyłączenie terenu z użytkowania. Okresowo 
naruszona zostanie struktura glebowa i nastąpi zmiana jej cech, usunięta będzie sza-
ta roślinna w obrębie pasa budowlanego oraz nastąpić może okresowa zmiana cech 
fizjonomicznych terenu związana ze zmianą rzeźby, niwelacjami, wykopami i pry-
zmami. 

III.5. Wyburzenia obiektów kubaturowych 

W ramach realizacja przedmiotowej inwestycji stwierdzono konieczności prze-
prowadzenia wyburzeń obiektów kubaturowych. Przewiduje się wyburzenie 60 bu-
dynków, w tym: 10 budynków mieszkalnych oraz budynki gospodarcze, wiatę, piwni-
cę i ruiny budynków.  

Prace rozbiórkowe będą polegały na całkowitej rozbiórce obiektów z uporząd-
kowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących z roz-
biórki. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono lokalizację zabudowy przezna-
czonej do wyburzenia znajdującej się w liniach rozgraniczających inwestycji z 
uwzględnieniem jej kilometraża. 

Tabela 1. Wykaz budynków przeznaczonych do rozbiórki. 

Lp. Obr ęb 
Kilometra ż 
autostrady 

Strona 
autostrady 

Nr działki 
ewidencyjnej Rodzaj użytkowania 

1 

Izdebno Nowe 

433+140 w osi 

110/1 

ruina 
2 433+130 w osi ruina 
3 433+140 P budynek gospodarczy 
4 433+140 P budynek gospodarczy 
5 

Izdebno Nowe 
433+230 L 

93/3 
budynek gospodarczy 

6 433+230 L budynek gospodarczy 
7 

Izdebno Nowe 
433+260 P 

111/1 
budynek mieszkalny 

8 433+250 P budynek gospodarczy 
9 Izdebno Nowe 433+260 P 

111/1 

budynek gospodarczy 
10 Izdebno Nowe 433+270 P budynek gospodarczy 
11 Izdebno Nowe 433+285 P budynek gospodarczy 
12 Izdebno Nowe 433+285 P budynek gospodarczy 
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13 Izdebno Nowe 433+770 L 16/2 budynek mieszkalny 
14 

Izdebno Nowe 

433+770 P 

16/1 

budynek gospodarczy 
15 433+790 P budynek gospodarczy 
16 433+790 P budynek gospodarczy 
17 433+790 P budynek gospodarczy 
18 

Izdebno Nowe 
433+790 L 

102/1 
budynek mieszkalny 

19 433+780 L budynek gospodarczy 
20 Izdebno Nowe 433+780 P 102/1 budynek gospodarczy 
21 Izdebno Nowe 433+780 P 102/1 budynek gospodarczy 
22 

Izdebno Nowe 

433+900 P 

121/1 

budynek mieszkalny podpiwniczony 

23 433+880 P budynek gospodarczy 
24 433+870 P budynek gospodarczy 
25 433+900 P budynek gospodarczy 
26 433+900 P budynek gospodarczy 
27 433+900 P wiata 
28 

Zabłotnia 
435+000 L 

66 
budynek mieszkalny 

29 435+000 L budynek gospodarczy 
30 

Zabłotnia 

435+020 L 

24/1 

budynek gospodarczy 
31 435+020 L budynek gospodarczy 
32 435+030 L budynek gospodarczy 
33 435+030 L budynek gospodarczy 
34 

Zabłotnia 
435+040 L 

24/2 
budynek mieszkalny 

35 435+050 L budynek gospodarczy 
36 435+050 L budynek gospodarczy 
37 Zabłotnia 435+080 P 26/1 budynek gospodarczy 
38 

Kłudno Stare 
436+930 L 

111/2 
ruina 

39 436+950 L ruina 

40 Tłuste 
0+320 proj. dr. 

nr 1510W 
L 48/1 budynek mieszkalny 

41 Tłuste 
0+320 proj. dr. 

nr 1510W 
L 48/1 budynek mieszkalny 

42 Natolin 438+450 P 66 budynek mieszkalny 
43 Natolin 438+450 P 18 piwnica 

44 Natolin 438+460 P 
18 
66 

budynek gospodarczy 

45 Natolin 438+525 P 68/4 budynek gospodarczy 
46 Adamów 439+200 P 3/6 budynek mieszkalny podpiwnicznony 

47 

Adamów 

439+180 P 

3/4 

budynek gospodarczy 
48 439+180 P budynek gospodarczy 
49 439+190 P budynek gospodarczy 
50 439+200 P budynek gospodarczy 
51 439+210 P budynek gospodarczy 
52 439+180 P budynek gospodarczy 
53 

Adamów 

439+250 P 

4/4 

budynek gospodarczy 
54 439+250 P budynek gospodarczy 
55 439+260 P budynek gospodarczy 
56 439+270 P budynek gospodarczy 
57 439+270 P budynek gospodarczy 
58 

Adamów 
439+840 P 

5/2 
budynek gospodarczy 

59 439+350 P budynek gospodarczy 
60 439+350 P budynek gospodarczy 

P/L – prawa/ lewa strona autostrady 
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III.6. Gospodarka istniej ąca zieleni ą 

 W okresie zimowym 2010r., z obszaru przeznaczonego pod budowę autostra-
dy na odcinku D1 w km 431+500÷441+143,53 w granicach linii rozgraniczających 
została usunięta istniejąca zieleń. W chwili sporządzania niniejszego raportu, teren 
pod inwestycję jest wolny od zadrzewień i zakrzewień.  

III.7. Prognoza i struktura ruchu 

III.7.1 Analiza zdarzeń drogowych w istniejącym układzie komunikacyjnym 

Na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji (pismo z dn. 30.12.2009r., znak RdDp 21509/09 – Zał. Nr 7.9) po-
niżej w tabeli nr 1 przedstawiono liczbę zdarzeń drogowych w latach 1999÷2009 na 
odcinkach dróg: krajowej nr 8 oraz wojewódzkich nr 579 i 719 w rejonie projektowa-
nej autostrady A2. 

Tabela nr 1. Liczba zdarzeń drogowych na odcinkach istniejących dróg w rejonie pro-
jektowanej autostrady A2 

Rok 

Liczba zdarzeń 

Droga krajowa nr 8 Droga wojewódzka nr 579 Droga wojewódzka nr 719 

wypadki zabici ranni kolizje wypadki zabici ranni kolizje wypadki zabici ranni kolizje 
1999 39 5 47 173 2 0 2 35 38 1 50 472 
2000 3 0 3 144 11 7 8 62 48 7 51 590 
2001 65 16 72 416 21 3 27 107 55 3 73 790 
2002 62 17 66 368 1 0 2 0 61 6 68 665 
2003 25 8 31 194 9 1 9 54 28 7 36 468 
2004 15 5 15 195 17 2 18 115 31 5 33 204 
2005 19 6 22 112 3 3 3 53 27 4 39 304 
2006 11 4 8 178 1 1 0 20 33 2 34 371 
2007 15 3 22 137 19 5 19 124 45 4 55 414 
2008 17 6 19 159 14 6 11 83 25 1 30 175 
2009 20 3 29 177 15 4 15 77 19 1 21 299 

Na podstawie przedstawionych danych stwierdza się, że na istniejących od-
cinkach dróg w rejonie projektowanej autostrady A2 utrzymuje się znaczna liczba 
wypadków i kolizji drogowych oraz osób rannych i zabitych na skutek tych zdarzeń. 
Budowa autostrady A2 powinna znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu na analizowanym terenie (DK8, dr. wojewódzka 579 i dr. wojewódzka 
719).  

III.7.2. Prognoza ruchu dla projektowanego układu drogowego 

W niniejszym ROŚ wykorzystano prognozę ruchu opracowaną na potrzeby 
Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Budowa autostrady A-2 na 
odcinku granica woj. łódzkiego/mazowieckiego km 411+465,80 - węzeł Konotopa (z 
węzłem) km 456+239,67 opracowanego na etapie uzyskiwania DoŚU.  
 Opracowanie "Modelowanie ruchu dla Autostrady A1 (Pyrzowice - Stryków), 
Autostrady A2 (Stryków - Konotopa), Drogi Ekspresowej S1 (Lotnisko - Pyrzowice)". 
sporządzone zostało przez dr inż. M. Kruszynę oraz dr inż. K. Gasza - firma Trans-
port Consult, Wrocław 2007 i otrzymało akceptację Biura Studiów GDDKiA w War-
szawie. W opracowaniu tym zawarto jednak tylko prognozowane średniodobowe na-
tężenia ruchu w latach 2010 i 2025. 
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Według założeń Inwestora, oddanie przedmiotowej inwestycji do eksploatacji 
zakłada się w roku 2012 i ten okres należy przyjąć do analiz. Drugi analizowany ho-
ryzont czasowy (zgodnie z "Podręcznikiem dobrych praktyk...", EKKOM Sp. z o.o. 
2008r.) to okres po 15 latach eksploatacji autostrady – tj. rok 2027. 

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Studiów GDDKiA w Warszawie 
(pismo z dn. 15 stycznia 2010r., znak: GDDKiA-DŚ-WPR/4083/028/10) na potrzeby 
projektu autostrady A2 Stryków – Konotopa należy wykorzystać w/w opracowanie 
firmy Transport Consult. Jednocześnie poinformowano, że w związku z sytuacją go-
spodarczą, spowodowaną ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym wyniki pro-
gnozy ruchu z 2010 roku należy przyjąć dla roku 2012 i odpowiednio z roku 2025 dla 
roku 2027. 

Wielkości prognozowanych wartości średniodobowych natężeń ruchu za-
czerpniętych z przytoczonego powyżej opracowania przedstawiono poniżej w tabeli 
nr 2. Dane te zostały użyte do obliczeń stężenia zanieczyszczeń w wodach opado-
wych spływających z autostrady (rozdział VI.4). 

Tabela nr 2. Średniodobowe wartości prognozowanych natężeń ruchu 

Odcinek 
Średniodobowe wartości natężenia ruchu pojazdów [poj./24h] 

Rok 2012 Rok 2027 

Wiskitki – Tłuste 53 768 68 850 

Tłuste – Pruszków 71 532 107 300 

Dyrektor Departamentu Studiów GDDKiA Pan Marek Rolla w piśmie z dnia 22 
marca 2010 r., znak: GDDKiA-DŚ-WPR/4083/086/10 podał m.in. rozkład procentowy 
pojazdów lekkich i ciężkich i sposób obliczenia średniego ruchu godzinowego. Roz-
kład procentowy pojazdów lekkich i ciężkich w dobie przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela  3. Rozkład procentowy pojazdów lekkich i ciężkich w dobie 

Rodzaj pojazdów Okres doby 
Odcinek 

Wiskitki – Tłuste Tłuste – Pruszków 

Pojazdy lekkie 

Pora dzienna 
(600 – 2200) 84% 90% 

Pora nocna 
(2200 – 600) 16% 10% 

Pojazdy ciężkie 

Pora dzienna 
(600 – 2200) 74% 79% 

Pora nocna 
(2200 – 600) 26% 21% 

Na podstawie tych danych dokonano przeliczeń i wyznaczono wartości śred-
niogodzinowego natężenia ruchu (Tabele nr 4 i 5 poniżej). Dane te zostały wykorzy-
stane w dalszej części Raportu do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu z projektowanego odcinka D1 autostrady A2. 

Analizowany odcinek D1 położony jest w ciągu autostrady A2 pomiędzy wę-
złami "Wiskitki" - "Tłuste" - "Pruszków". Węzły "Wiskitki" i "Pruszków" leżą poza za-
kresem analizowanego w niniejszym ROŚ odcinka D1. Na analizowanym odcinku 
zaprojektowany jest natomiast węzeł "Tłuste". Odcinki międzywęzłowe różnią się 
wartościami prognozowanych natężeń ruchu, co wynika z normalnego rozkładu ru-
chu w takim układzie komunikacyjnym.  
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Siłą rzeczy, wobec powyższego, analizowany odcinek D1 podzielony został na 
dwa odcinki różniące się wartościami natężeń ruchu: 

� odcinek oznaczony Wiskitki - Tłuste - od początku odcinka w km 431+500 do 
węzła "Tłuste", 

� odcinek oznaczony Tłuste - Pruszków - od węzła "Tłuste" do końca opracowa-
nia w km 441+143,53 

Poniżej w tabelach nr 4 i 5 przedstawiono dane (średni godzinowy ruch dla po-
ry dnia i nocy) przyjęte do obliczeń oddziaływań komunikacyjnych w zakresie powie-
trza i hałasu w niniejszym ROŚ odpowiednio dla 2012 i 2027 roku.  

W podanej prognozie ruchu przyjęto następujący podział na kategorie ruchu: 
pojazdy lekkie (o masie całkowitej poniżej 3,5 tony) i pojazdy ciężkie ( o masie cał-
kowitej powyżej 3,5 tony). 

Tabela nr 4. Średniogodzinowe natężenie ruchu pojazdów na odcinkach międzywę-
złowych Autostrady A2 w roku 2012  

Odcinek 

Średni godzinowy ruch pojazdów [poj./h] 

Pora dzienna (600 – 2200) Pora nocna (2200 – 600) 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie 

Wiskitki – Tłuste 2 023 705 771 495 

Tłuste – Pruszków 3 198 725 711 386 

Tabela nr 5. Średniogodzinowe natężenie ruchu pojazdów na odcinkach międzywę-
złowych Autostrady A2 w roku 2027  

Odcinek 

Średniogodzinowe wartości natężenia ruchu pojazdów [poj./h] 

Pora dzienna (600 – 2200) Pora nocna (2200 – 600) 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie 

Wiskitki – Tłuste 2 605 889 993 625 

Tłuste – Pruszków 4 882 1 013 1 085 538 

III.8. Budowa i przebudowa urz ądzeń infrastruktury 

Budowa przedmiotowego odcinka autostrady A2 wymaga przebudowy kolizji z 
istniejącą infrastrukturą techniczną znajdująca się na terenie, który zajęty zostanie 
pod inwestycję.  

III.8.1. Sieci elektroenergetyczne 

Projektowana autostrada koliduje na swoim przebiegu z 1 linią wysokiego na-
pięcia, 5 liniami średniego napięcia oraz 10 liniami niskiego napięcia 

W projekcie budowlanym przewidziano także budowę zasilania oraz oświetle-
nia od km 437+900 do km 439+400 autostrady wraz z węzłem „Tłuste”, terenem 
SPO „Tłuste”, projektowanym odcinkiem obwodnicy Grodziska Mazowieckiego od km 
0+020 do km 0+940 oraz ze względu na przebudowę linii nn-0,4kV wzdłuż drogi po-
wiatowej nr 1507W.  

W ramach budowy przewidziano wykonanie następujących prac przy liniach 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia kolidujących z elementami planowanej au-
tostrady. 
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Linia wysokiego napięcia – 110kV 
 Projektowana autostrada A2 koliduje w km 434+552 z istniejącą linią napo-
wietrzną WN-110kV Grodzisk Mazowiecki – Sochaczew. Linia nie wymaga przebu-
dowy, ponieważ posiada odpowiednie obostrzenia oraz zachowuje odległości piono-
we od projektowanej autostrady zgodne z obowiązującymi normami. Właścicielem 
linii jest PGE Dystrybucja Warszawa-Teren. 
Linie średniego napięcia – 15kV 
12SN – kolizja w km 434+245  – zdemontowana zostanie linia napowietrzna AFL-6 
3x35mm2 na długości 278m, przewidziano montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 
12/20kV1x120/50mm2 o długości 161m oraz montaż linii napowietrznej AFL-6 
3x35mm2 o długości 168m; 
12SN(a) - kolizja w km 434+864  – zdemontowana zostanie linia napowietrzna AFL-
6 3x70mm2 długości 211m, przewidziano montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 
12/20kV 1x240/50mm2 o długości 94m oraz montaż linii napowietrznej AFL-6 
3x70mm2 o długości 167m; 
13SN - kolizja w km 437+595  – zdemontowana zostanie linia napowietrzna AFL-6 
3x70mm2 o długości 274m, przewidziano montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 
12/20kV 1x240/25mm2 o długości 144m oraz montaż linii napowietrznej AFL-6 
3x70mm2 o długości 189m; 
14SN - kolizja w km 439+061  – zdemontowana zostanie linia napowietrzna AFL-6 
3x50mm2 o długości 326m, przewidziano montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 
12/20kV 1x120/50mm2 o długości 234m oraz montaż linii napowietrznej AFL-6 
3x50mm2 o długości 148m; 
15SN - kolizja w km 440+400  – zdemontowana zostanie linia napowietrzna AFL-6 
3x70mm2 o długości 263m, przewidziano montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 
12/20kV 1x240/50mm2 o długości 130m oraz montaż linii napowietrznej AFL-6 
3x70mm2 o długości 83m. 
Linie niskiego napięcia – 0,4kV 
17NN – kolizja w km 432+917  – przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 
4x25mm2 o długości 93m, montaż linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2 o długo-
ści 73m oraz montaż linii napowietrznej AL 4x25mm2 o długości 21m; 
17NN(a) – kolizja z projektowanym przebiegiem drogi  zbiorczej w km 0+670 - 
przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 4x25mm2 o długości L=212m, montaż 
linii napowietrznej AsXSn 4x50mm2 o długości 81m oraz montaż linii napowietrznej 
AL 4x25mm2 o długości 208m; 
18NN – kolizja w km 433+248 – przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 
4x25mm2 o długości 320m, montaż linii napowietrznej AL. 4x25mm2 o długości 38m; 
19NN – kolizja w km 433+778  – w ramach przebudowy przewidziano: demontaż linii 
napowietrznej AL 6x70mm2 + 2x50mm2 + 35mm2 o długości L=438m, montaż linii 
kablowej 2xYAKXS 0,6/1kV 4x240mm2 o długości 2x253m, montaż linii kablowej 
YAKXS 0,6/1kV 2x35mm2 o długości 253m, montaż linii napowietrznej 2xAsXSn 
4x95mm2 + AsXSn 2x35mm2 o długości 35m, montaż linii napowietrznej AL 
6x70mm2 + 2x50mm2 + 35mm2 o długości 35m, demontaż linii kablowej YAKY 
4x35mm2 o długości 25m, demontaż złącza kablowego – 1szt., montaż złącza ka-
blowego – 1szt., demontaż przyłączy AL 4x25mm2 o długości 17m, montaż przyłączy 
AsXSn 4x25mm2 o długości 16m; 
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19NN(a) – kolizja w km 433+778 – przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 
4x50mm2 + 35mm2 na długości 110m, montaż linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 
4x240mm2 o długości 54m, montaż linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 2x35mm2 o długo-
ści 54m, montaż linii napowietrznej AsXSn 4x95mm2 + AsXSn 2x35mm2 o długości 
87m, montaż linii napowietrznej AL 4x50mm2 + 35mm2 o długości 89m, demontaż 
przyłączy AL 4x25mm2 o długości 34m, montaż przyłączy AsXSn 4x25mm2 o długo-
ści 37m; 
20NN – kolizja w km 435+145  – przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 
4x25mm2; o długości 481m, montaż linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2 o dłu-
gości 328m, montaż linii napowietrznej AsXSn 4x50mm2 o długości 189m, montaż 
linii napowietrznej AL 4x25mm2 o długości 18m, demontaż przyłączy AsXSn 
4x25mm2 o długości 52m, montaż przyłączy AsXSn 4x25mm2 o długości 18m; 
21NN – kolizja w km 436+525 – przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 
4x50mm2; o długości 255m, montaż linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x240mm2 o dłu-
gości 286m, montaż linii napowietrznej AL 4x50mm2 o długości 69m; 
22NN – kolizja w km 436+902  – przewidziano demontaż linii napowietrznej AL 
4x50mm2 o długości 204m, montaż linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x240mm2 o dłu-
gości 186m, montaż linii napowietrznej AL 4x50mm2 o długości 90m; 
23NN – kolizja w km 0+358 drogi powiatowej nr 1510W  – nie wymaga przebudo-
wy; 
23NN(a) – kolizja w km 0+143 drogi powiatowej nr 15 09W – przewidziano demon-
taż linii napowietrznej AL 4x50mm2 o długości 323m, montaż linii kablowej YAKXS 
0,6/1kV 4x240mm2; 97m, montaż linii napowietrznej AsXSn 4x70mm2 o długości 
41m, montaż linii napowietrznej AL 4x50mm2 o długości 170m. 

III.8.2. Sieci gazowe 

Projektowana autostrada koliduje z istniejąca siecią gazową średniego ciśnie-
nia należącą do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz wysokiego ciśnie-
nia, której operatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
Oddział w Rembelszczyźnie. 
 W miejscach kolizji trasy z gazociągami wysokiego (w/c) i średniego (ś/c) ci-
śnienia przewiduje się: 
PG – 1 – kolizja w km 433+766  – przewiduje się budowę gazociągu średniego ci-
śnienia z rur PE110 o długości 663m, zabezpieczonego rurą ochronną PE225 o dłu-
gości 140,5m oraz budowę przyłączy PE25 o długości 92,6m w rurze osłonowej o 
długości 36m; 
PG – 2 – kolizja w km 437+144  – przewiduje się budowę gazociągu wysokiego ci-
śnienia z rur 406,4x8,8mm o długości 443,5m oraz zabezpieczenie rurą ochronną 
610x11mm o długości 60m; 
PG – 2a – kolizja w km 0+013÷0+100 drogi dojazdowej  437L – przewiduje się bu-
dowę gazociągu wysokiego ciśnienia z rur 406,4x8,8mm w rurze osłonowej 
610x11mm o długości 88,2m; 
PG – 3 – kolizja w km 438+291  – przewiduje się budowę gazociągu średniego ci-
śnienia z rur stalowych 237x7,1 o długości 308,3m, zabezpieczonego rurą ochronną 
Dn400 o długości 174m; 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.   
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

47 

PG – 4 – kolizja w km 438+452  – przewiduje się budowę gazociągu średniego ci-
śnienia z rur PE 110 mm o długości 525m, zabezpieczonego rurą osłonową PE225 o 
długości 182,3m., budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 90mm o długo-
ści 119,4m, budowę sieci średniego ciśnienia z rur PE 63mm o długości 11,8m, bu-
dowę przyłączy gazowych z rur 50mm, 32mm i 25mm o długości 79,8m w rurach 
osłonowych PE 50mm i 75mm o długości 51m. 
 Dodatkowo przewidziano także wyłączenie z eksploatacji istniejących gazo-
ciągów średniego ciśnienia: stalowy Dn 80mm o długości 271 m, stalowy Dn 65mm o 
długości 860 m, stalowy Dn 50 mm o długości 31 m, Dn 20 – 40mm o długości 255 m 
oraz wysokiego ciśnienia o długości 534m. 

III.8.3. Sieci wodociągowe i sanitarne 

 Zaprojektowany układ drogowy koliduje z istniejącymi sieciami wodociągowy-
mi i sanitarnymi. Miejsca kolizji wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac 
zostały wyszczególnione poniżej. 
PW - 1 – kolizja w km 433+676,6 – przewiduje się:  

• budowę wodociągu 110 mm z rur PE 609,4m oraz rury ochronnej o długości 
104m; 

• ułożenie perspektywicznej rury ochronnej dla wodociągu o długości 104m; 
• budowę przyłącza 40 mm z rur PE o długości 30,5m oraz rury ochronnej o 

długości 18,5m. 
PW - 2 – kolizja w km 434+418,2  – przewiduje się: 

• budowę wodociągu 160 mm z rur PE o długości 226m oraz rury ochronnej o 
długości 97,5m; 

• ułożenie perspektywicznej rury ochronnej dla wodociągu o długości 84,5m. 
PW – 3 – kolizja w km 435+055,3  – przewiduje się: 

• budowę wodociągu 160 mm z rur PE o długości 225,8m oraz rury ochronnej o 
długości 97,5m; 

• ułożenie perspektywicznej rury ochronnej dla wodociągu o długości 97,5m, 
• budowę przyłącza 40 mm z rur PE o długości 2m. 

RO-Ks-1 – kolizja w km 435+045,3  – przewiduje się ułożenie perspektywicznej rury 
ochronnej dla kanalizacji sanitarnej o długości 82,5m. 
PW – 5 – kolizja w km 436+858,7  – przewiduje się: 

• budowę wodociągu 110 mm z rur PE o długości 648,9m i rury ochronnej o 
długości 97m; 

• ułożenie perspektywicznej rury ochronnej dla wodociągu o długości 85,5m. 
RO-Ks-2 – kolizja w km 437+928,5  – przewiduje się ułożenie perspektywicznej rury 
ochronnej dla kanalizacji sanitarnej o długości 64,5m. 
PW – 6 – kolizja w 438+408 – przewiduje się: 

• budowę wodociągu 160 mm z rur PE o długości 271,3m oraz rury ochronnej o 
długości 157m; 

• budowę wodociągu 125 mm z rur PE o długości 120,2m; 
• ułożenie perspektywicznej rury ochronnej dla wodociągu o długości 123m; 
• budowę przyłączy 63,50,32 mm z rur PE 
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PW - 7 – kolizja w km 440+187,1 – przewiduje się:  

• budowę wodociągu 160 mm z rur PE 372,5 oraz rury ochronnej o długości 
98,5m; 

• ułożenie perspektywicznej rury ochronnej dla wodociągu o długości 63m; 
• budowę przyłącza 63 mm z rur PE o długości 16,5m oraz rury ochronnej o 

długości 16m. 
RO-Ks-3 – kolizja w km 440+196,1  – przewiduje się ułożenie perspektywicznej rury 
ochronnej dla kanalizacji sanitarnej o długości 64m. 

III.8.4. System odprowadzenia wód opadowych i kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z korpusu autostrady będą spływały do rowów przyautostra-
dowych bezpośrednio z jezdni, ściekami skarpowymi, przez studzienki ściekowe i 
przykanaliki z wylotem na skarpę lub poprzez kanały deszczowe. 

Całość wód opadowych z projektowanej zlewni autostradowej po ich pod-
czyszczeniu i zretencjonowaniu odprowadzona zostanie do ziemi poprzez rowy dro-
gowe i istniejące rowy melioracji szczegółowej oraz do wód rzek Basinki, Mrownej i 
Rokitnicy Starej. 
 Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana: 
� w korpusie autostrady (w pasie rozdziału) i w liniach rozgraniczających autostrady 

( w pasie technologicznym ) dla prawidłowej organizacji odpływu wód opadowych 
w kierunku odbiornika, niezbędnej ze względów sytuacyjno-wysokościowych;  

� na Stacji Poboru Opłat - SPO „Tłuste”; 
� na obiektach autostradowych. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe z zakresu odprowadzenia wód opado-
wych i podczyszczania spływów zostały opisane w rozdziale VII.5.3. 

III.8.5. Sieci telekomunikacyjne  

 Projektowana autostrada A2 na odcinku D1 koliduje z istniejącą siecią teleko-
munikacyjną, której właścicielem jest Telekomunikacja Polska S.A., Pion Technicznej 
Obsługi Klienta Region Centralny Rozwój i Gospodarka Zasobami, ul. Brzeska 24, 
03-737 Warszawa. 
 Poniżej przedstawiono miejsca kolizji wraz z wyszczególnionymi elementami 
sieci teletechnicznej koniecznymi do przebudowy  
13T – kolizja w km 433+752  – linia kablowa doziemna wraz z linią światłowodową; 
14T,15T – kolizja w km 435+112  – linia kablowa doziemna; 
16T – kolizja w km 438+415  - kabel światłowodowy, kable ziemne, linie napowietrz-
ne; 
16aT – kolizja w km 438+360 skrzy żowanie DW579 z projektowan ą drog ą łącz-
nikow ą – kable ziemne, linie napowietrzne; 
17T – kolizja w km 439+924, km 0+031 przebudowa dro gi powiatowej nr 01421  –
kable ziemne, linie napowietrzne; 
17T – kolizja w km 440+506, km 0+924 przebudowa dro gi powiatowej nr 01421  –
kable ziemne nieczynne, linia napowietrzna wraz z linią kablową doziemną 
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III.9. Budowa urz ądzeń chroni ących środowisko 

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano szereg urządzeń i działań chro-
niących środowisko, których szczegółowy opis, charakterystyka i lokalizacja przed-
stawione zostały w rozdziale VII niniejszego ROŚ. 
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IV. SYNTETYCZNY OPIS STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ĘWZIĘCIA W 
WARIANCIE WSKAZANYM DO REALIZACJI 
IV.1. Geomorfologia i rze źba terenu 

Analizowany odcinek projektowanej autostrady A2 znajduje się na obszarze 
woj. mazowieckiego. Przebiega on przez mezoregion Równina Łowicko–Błońska 
(318.72) wchodzący w skład makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej (318.7), 
wg podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego.  

Pod względem geomorfologicznym równina ta charakteryzuje się mało zróżni-
cowanym ukształtowaniem powierzchni, lokalnie przechodzi w równiny wodnolodow-
cowe. Wzdłuż analizowanej trasy autostrady dominują wśród form geomorfologicz-
nych, formy pochodzenia lodowcowego i denudacyjnego.  

Na północ od Milanówka występują głównie formy płaskiej wysoczyzny more-
nowej, rozciętej lokalnie równinami wodnolodowcowymi.  

Obszary Natolina, Dąbrówki, Izdebna to głównie płaska wysoczyzna morenowa 
(o wysokości względnej 3 m). Trasę projektowanej autostrady przecinają rzeki: Ba-
sinka, Mrowna, Rokitnica Stara.  

Rzeźba powierzchni terenu jest mało urozmaicona. Powierzchnia terenu poło-
żona jest na wysokości od ok. 101,3 m n.p.m. na południe od Natolina, następnie 
ulega obniżeniu do ok. 94,2 m n.p.m. w rejonie granicy powiatu Grodzisk Mazowiecki 
z terenem gminnym o tej samej nazwie. Maksymalne różnice wysokości na przed-
miotowym odcinku nie przekraczają 8 m. 

IV.2. Budowa geologiczna 

Opis budowy geologicznej opracowano na podstawie badań geotechnicznych 
zawartych w dokumentacjach geologiczno – inżynierskich (Jacobs Gibb, 2004r.). 
Obszar, na którym zlokalizowana jest autostrada położony jest w obrębie podstawo-
wej jednostki tektonicznej – Synklinorium Brzeżnego, w obrębie Niecki Warszawskiej.  

Na analizowanym obszarze zlokalizowano osady z następujących okresów: 
– kreda (mezozoik)  – drobnoziarniste piaskowce; 
– paleogen – neogen (dawniej: trzeciorz ęd) (kenozoik): 

� oligocen (paleogen) - strop osadów występuje na głębokościach 174 – 
190 m (rzędne terenu od – 61 do – 94,5 m n.p.m.) jako żwiry i piaski, ku 
stropowi przechodzące w frakcje drobniejsze, 

� miocen (neogen) - strop osadów miocenu leży na głębokości 135 – 173 m 
(od - 39 do - 61 m n.p.m.) i reprezentowany jest przez piaski, muły, iły i 
węgiel brunatny, 

� pliocen (neogen) – z występującymi deniwelacjami sięgającymi 170 m bę-
dących efektem nałożenia się na siebie procesów tektonicznych, glacitek-
tonicznych i erozyjnych. Charakterystyczne jest występowanie zespołu 
synklin i antyklin o przebiegu SE – NW. Litologicznie osady pliocenu w 
niecce mazowieckiej wykształcone są jako iły, mułki i piaski, o stropie wy-
stępującym pomiędzy rzędnymi od 32 do 140 m n.p.m. W badanym rejo-
nie najwyższe położenie stropu osadów neogeńskich nieznacznie prze-
kracza 80 m n.p.m. 
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Zasadniczy wpływ na geomorfologię oraz geologię utworów przypowierzch-
niowych wywarły zlodowacenia środkowopolskie, zwłaszcza zlodowacenie Warty.  

Na rozpatrywanym obszarze na powierzchni terenu oraz do głębokości kilku-
nastu metrów dominują osady następujących zlodowaceń środkowopolskich: 

- zlodowacenie Warty  (stadiał mazowiecko – podlaski zlodowaceń środkowo-
polskich) - dominują piaski rozdzielone ciągłym pakietem glin zwałowych. Rozpozna-
no również osady iłów, mułków i piasków zastoiskowych. W okolicach Natolina iły i 
mułki warwowe mają miąższość sięgającą 15 m. Nad serią zastoiskową wydzielono 
piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne. Mają one niewielkie miąższości (1,0 – 4,7 m). 

Powszechnie na powierzchni analizowanego terenu występują piaski i żwiry 
wodnolodowcowe górne. Jest to jednorodna seria piasków średnioziarnistych z do-
mieszką piasków różnoziarnistych; 

- interglacjał eemski  - osady zaliczane do tego okresu występują w rejonie 
Kraśniczej Woli jako płaty gytii, torfów i piasków jeziornych. W wyniku ewolucji rzeźby 
terenu są najprawdopodobniej znacznie zredukowane i występują w postaci płatów 
lub nieciągłych warstw o małej miąższości; 

- zlodowacenie Wisły (północnopolskie)  - osady z tego okresu tworzą głów-
nie piaski tarasów nadzalewowych oraz stożków napływowych.  

Piaski stożków napływowych występują powszechnie na południe od planowa-
nego przebiegu autostrady. Piaski stożków tworzą stosunkowo płaską powierzchnię, 
nachyloną w kierunku północnym. Miąższość jest zmienna i waha się od 1 do 10 m, 
przeważnie 3 – 5 m. Dominują tu piaski drobno– i średnioziarniste, często z do-
mieszką żwirów. Często może występować przewarstwienie piasków drobnoziarni-
stych, mułów i iłów ze zwiększoną zawartością substancji organicznej. 

W końcu plejstocenu i w holocenie rozwinęły się szeroko procesy eoliczne do-
prowadzając punktowo, na obszarach piasków wodnolodowcowych, do powstania 
wydm i pól piasków eolicznych (rejon Milanówka). Równocześnie rozwój sieci rzecz-
nej doprowadził do powstania akumulacyjnych tarasów zalewowych, przy jednocze-
snym rozwoju namułów, piasków humusowych i torfów w obrębie den dolinnych i za-
głębień bezodpływowych. Miąższość tych osadów nie przekracza na ogół 2 m. 

Wzdłuż planowanej trasy autostrady należy spodziewać się dwu stosunkowo 
ciągłych pokładów glin zwałowych zlodowaceń środkowopolskich: 

� stadiału maksymalnego (Odry)  o miąższości kilkunastu metrów (na 
ogół 15–20 m); 

� stadiału Warty  o zmiennej miąższości do kilku metrów. 

Pakiety glin mogą być rozdzielone osadami zastoiskowymi i wodnolodowcowy-
mi. Na wschód od Natolina, na powierzchni terenu dominują osady zastoiskowe tego 
stadiału, lokalnie przykryte piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. W rejonie za-
chodnim w strefach kontaktu glin zwałowych stadiału Warty z piaskami stożków na-
pływowych występują zmienne warunki geologiczne. Od cienkich, nieciągłych pakie-
tów glin zwałowych przykrytych piaskami, po wyraźne 5 – 6 m warstwy piaszczyste 
podścielone kilku – kilkunastometrowymi pakietami glin zwałowych. W dolinach 
rzecznych należy spodziewać się pakietów osadów piaszczystych tarasów zalewo-
wych i nadzalewowych kilkumetrowej miąższości. W związku z urozmaiceniem rzeź-
by terenu, w zagłębieniach bezodpływowych i dnach dolinnych mogą występować 
piaski humusowe, namuły, namuły torfiaste i torfy.  
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Warunki geologiczno – inżynierskie wstępnie rozpoznane wzdłuż trasy auto-
strady są przeważnie korzystne za wyjątkiem obszarów, gdzie zalegają słabonośne 
grunty organiczne oraz rejonami występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. 
Zwierciadło wód gruntowych na całości trasy stabilizuje się na głębokości niewiększej 
niż 2 m p.p.t. 

Obszary o niekorzystnych warunkach geologiczno – inżynierskich utrudniają-
cych prowadzenie prac budowlanych związane są z występowaniem zwierciadła wód 
gruntowych na głębokości mniejszej niż 1 m p.p.t. Niekorzystne warunki geologiczno 
– inżynierskie występują na odcinkach: 

� km 431+500÷432+600, 
� km 435+300÷435+400, 
� km 437+000÷437+400, 
� km 437+600÷438+005, 
� km 438+200÷438+300, 
� km 438+900÷439+130, 
� km 439+465÷440+000, 
� km 440+400÷441+144. 

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na załączonym przekroju 
geologiczno-inżynierskim (GT Projekt, 2010, zał. 2) 

IV.3. Surowce mineralne 

Złoża surowców mineralnych zinwentaryzowano na podstawie „Bilansu zaso-
bów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, 2008” oraz danych uzyskanych ze 
Starostwa Powiatowego Grodzisk Mazowiecki (zał. nr 7.7).  

Projektowany odcinek autostrady A2 nie koliduje z lokalizacją złóż mineral-
nych.  

Najbliżej przebiegu projektowanego odcinka autostrady A2 zinwentaryzowano 
złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Władysławów” w km ok. 437+500, w 
odległości około 750 m po prawej stronie autostrady. Złoże zostało rozpoznane 
szczegółowo, a Starosta Grodziski udzielił koncesji na eksploatację kopaliny. Konce-
sja wygasła, a złoże nie było eksploatowane. 

Granice w/w zinwentaryzowanego złoża zaznaczono na mapie orientacyjnej w 
skali 1: 25 000, zał. nr 1.1. 

IV.4. Pokrywa glebowa 

Charakterystykę pokrywy glebowej na przebiegu analizowanego odcinka au-
tostrady A2 sporządzono na podstawie mapy glebowo – rolniczej w skali 1:25 000 
pozyskanej z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. 
Mapa ta wskazuje teren w korytarzu przebiegu autostrady i zawiera obszar po ok. 
200 m po obu jej stronach (zał. nr 1.2). 

Projektowany odcinek autostrady A2 przecina mozaiki gleb wytworzonych 
z wysoczyznowych utworów polodowcowych budujących Równinę Łowicko – Błoń-
ską. W rejonie tym dominują gleby brunatne wytworzone z gliniastych piasków oraz 
glin. Znaczny obszar zajmują również gleby bielicowe wytworzone z piasków pokry-
wowych. Projektowana autostrada przecina również mozaiki młodszych gleb ukształ-
towanych z utworów mineralnych i organicznych w licznych dolinach rzek.  
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W rejonach tych najczęściej występują gleby deluwialne i aluwialne próchnicz-
ne, gleby bielicoziemne oraz pobagienne czarne ziemie jako gleby mineralne oraz 
gleby murszowe i torfowe jako organiczne. Miejscami występują gleby III klasy boni-
tacyjnej. 

Pod względem przydatności rolniczej na analizowanym obszarze występują 
kompleksy gleb pszennych bardzo dobrych (1) i dobrych (2), użytków zielonych 
średnich (2z), pszennych żytnich bardzo dobrych (4), dobrych (5) i słabych (6). Z 
rozmieszczenia poszczególnych gleb wynika ich wzajemne przemieszanie tworzące 
mozaikę. 

W kilometrażu od 431+500 (początek trasy) do ok. 432+200 trasa przecina 
utworzone z piasków gliniastych mocnych czarne ziemie właściwe kompleksu użyt-
ków zielonych średnich (2z).  

Od km ok. 432+200 do ok. 435+100 dominują utworzone z piasków gliniastych 
mocnych czarne ziemie oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe kompleksu pszenne-
go dobrego (2). Domieszkę stanowią utworzone z piasków gliniastych lekkich czarne 
ziemie oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe kompleksów żytniego bardzo dobrego 
(4) i dobrego (5), a także utworzone z piasków gliniastych lekkich i słabogliniastych 
gleby brunatne wyługowane i kwaśne kompleksu żytniego słabego (6).  

W km od 435+100 do ok. 436+750 trasa przecina obszar, na którym dominują 
utworzone z glin lekkich czarne ziemie kompleksu pszennego bardzo dobrego (1). 
Domieszkę stanowią utworzone z piasków gliniastych lekkich i piasków słaboglinia-
stych gleby brunatne wyługowane i kwaśne kompleksu żytniego bardzo dobrego (4), 
dobrego (5) i słabego (6) oraz czarne ziemie kompleksu 4.  

Od km 436+750 do 441+143,53 (koniec trasy) trasa przecina mozaikę utwo-
rzonych z piasków słabogliniastych gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych oraz 
bielicowych i pseudobielicowych kompleksu żytniego słabego (6). Dodatkowo wystę-
pują utworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych, glin lekkich oraz pyłów zwy-
kłych czarne ziemie kompleksu pszennego dobrego (2) i użytków zielonych średnich 
(2z). Domieszkę stanowią utworzone na piaskach gliniastych lekkich i mocnych oraz 
pyłach zwykłych gleby bielicowe i pseudobielicowe, brunatne wyługowane i kwaśne 
oraz czarne ziemie kompleksu żytniego bardzo dobrego (4) i dobrego (5). 

Najlepszymi glebami na trasie autostrady są gleby należące do kompleksów: 1 
- pszennego bardzo dobrego, 2 – pszennego dobrego i 2z – użytków zielonych śred-
nich. Na podstawie w/w mapy glebowo – rolniczej sporządzono zestawienie kilome-
traży występowania i długość odcinka, na którym projektowana autostrada przecina 
gleby tych kompleksów - poniższa tabela nr 1. 

Tabela 1. Zestawienie przecinania kompleksu pszennego bardzo dobrego (1), do-
brego (2) i użytków zielonych średnich (2z) przez autostradę A2 na długości odcinka 
D1. 

kilometraż Długość odcinka [m] Strona Rodzaj gleb 

431+500÷432+200 700 L, P 2z 

432+400÷433+450 1050 L, P 2 

433+600÷434+100 500 L, P 2 

434+500÷434+750 250 L, P 2 

435+000÷435+200 200 L, P 2 

435+200÷435+600 400 L, P 1 
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435+700÷435+950 250 L, P 1 

436+200÷436+850 650 L, P 1 

437+100÷437+400 300 L, P 2 

437+500÷437+750 250 L, P 2z 

438+200÷438+500 300 P 2 

438+500÷439+200 700 L, P 2 

438+950÷439+100 150 P 2z 

439+200÷439+500 300 P 2 

440+200÷440+300 100 P 2z 

440+350÷440+500 150 L 2z 

440+550÷441+143 593 L, P 2z 
 L - strona lewa, P - strona prawa 

IV.5. Warunki hydrogeologiczne 

Opis warunków hydrogeologicznych w obrębie przedsięwzięcia opracowano 
na podstawie danych archiwalnych.   

 Na badanym terenie rozpoznano dwa piętra wodonośne: 
� piętro wodonośne w utworach paloegeńsko - neogeńskich (dawniej trzecio-

rzędowych); 
� piętro wodonośne w utworach czwartorzędowych. 

Pierwsze, na ogół swobodne zwierciadło wód podziemnych występuje już na 
głębokości poniżej 2 m od powierzchni terenu (w przedziale 2 – 5 m). Szczególnie 
korzystne warunki dla tak płytkiego występowania wód występują na północ od Mila-
nówka, w strefie krawędziowej, pomiędzy piaskami i żwirami wodnolodowcowymi 
górnymi stadiału Warty i glinami zwałowymi tego samego stadiału. W miarę przesu-
wania się w kierunku zachodnim wzrasta udział obszarów, na których zwierciadło 
wody występuje w strefie od 0 do 2 m. Płytkie występowanie zwierciadła wód grun-
towych charakterystyczne jest zwłaszcza dla dolin rzecznych. 

Na północny-wschód od Natolina , w obrębie pakietu glin zwałowych (płaska 
wysoczyzna morenowa) zwierciadło płytkich wód gruntowych występuje na ogół na 
głębokości 2 – 5 m p.p.t. Lokalnie w strefach obniżeń, zagłębień i niecek wytopisko-
wych może występować w zakresie 0–2 m p.p.t.  

W obrębie wysoczyzny morenowej warstwy wodonośne tworzone są przez 
piaski wodnolodowcowe górne i dolne zlodowacenia Warty oraz piaski stożków na-
pływowych pokrywających gliny morenowe. Położenie zwierciadła wód gruntowych 
pierwszego poziomu wodonośnego jest bezpośrednio związane z wielkością opadów 
atmosferycznych i wykazuje występowanie sezonowych wahań zwierciadła wód 
gruntowych dochodzących do 1 m. Z obszarami występowania glin morenowych 
związane są wody gruntowe przewarstwień i soczewek piaszczystych. Wykazują one 
nieregularne (mozaikowe) rozmieszczenie, zarówno w pionie, jak i poziomie oraz 
dużą zmienność właściwości hydraulicznych. Wody te w głównej mierze są zasilane 
przez infiltrację opadów atmosferycznych. 
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Wody pi ętra paleoge ńsko – neoge ńskiego  
W rejonie projektowanej autostrady wody podziemne w utworach paleogenu–

neogenu występują w osadach miocenu i oligocenu, na głębokości powyżej 150 m 
przy szacunkowych zasobach dyspozycyjnych zbiornika 145 tys. m3/dobę. Zaliczone 
są do trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215A – Subniec-
ka Warszawska. Wody tego zbiornika izolowane są od powierzchni terenu miąższym 
pakietem plioceńskich iłów zapewniających bardzo dobrą ochronę tego poziomu wo-
donośnego. Omawiany poziom wodonośny występuje na całym odcinku autostrady. 
Uznawany jest również za Główny Użytkowy Poziom Wodonośny (GPU). Stopień 
zagrożenia Głównego Poziomu Użytkowego na odcinkach od 431+500 do 432+200 
oraz od 440+100 do 441+144 jest wysoki z uwagi na nadkład warstw słabo izolują-
cych warstwę wodonośną. 

Wody pi ętra czwartorz ędowego  
Projektowany odcinek autostrady nie przecina żadnego czwartorzędowego 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  
Biorąc pod uwagę warunki hydrogeologiczne i sposób występowania wydzie-

lonego zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000 Głównego Użyt-
kowego Poziomu Wodonośnego (GPU), a zwierciadło wody ma charakter częściowo 
swobodny, częściowo napięty. Lokalnie pojawiają się strefy, w których czwartorzę-
dowy poziom użytkowy występuje pod warstwą glin zwałowych zlodowacenia Warty. 
W rejonach wypiętrzeń występujących pod czwartorzędem plioceńskich iłów, czwar-
torzędowe warstwy wodonośne nie spełniają kryteriów poziomu użytkowego i mogą 
służyć jedynie do zaopatrywania pojedynczych gospodarstw lub ich brak. 

Dodatkowo utwory słabo przepuszczalne tworzące izolację GPU (iły, gliny) by-
ły w wielu miejscach eksploatowane (pozostałością są liczne w tym rejonie glinianki). 
Wyrobiska te, w istotny sposób rozcinające warstwy izolujące, dodatkowo zmniejsza-
ją ich rolę w ochronie wód podziemnych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej autostrady zlokalizowane są ujęcia 
wód podziemnych (tabela nr 1).   
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Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych hydrogeologicznych studni i otworów badawczych w rejonie autostrady A–2 na odcin-
ku Stryków – Konotopa. 
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Średnica 
[mm] 

–––––––––––– 
przelot 
od – do 

[m] 

1 Izdebno Kościelne 1982 
30,0 

Q 
95,0 Q 

12,0 
27,0 

15,0 1,4 
356 

15,6–27,0 
7,2 107 Ok. 1200 

2 Izdebno Kościelne 1966 
29,0 

Q 
95,0 Q 

12,0 
28,0 

16,0 1,6 
177 

19,8–25,8 
4,0 73 Ok. 1200 

3 Izdebno Kościelne 1971 
28,0 

Q 
94,9 Q 

10,0 
25,5 

15,5 1,6 
355 

11,3–24,4 
6,1 94 Ok. 1100 

4 
Zabłotnia 

PGR 
1961 

23,9 
Pl 

97,2 Q 
16,0 
21,7 

5,7 2,5 
254 

17,0–21,0 
5,7 33 Ok. 800 

5 
Zabłotnia 

PGR 1974 
26,0 

Q 97,1 Q 
16,0 
23,0 7,0 2,8 

219 
16,1–23,0 7,2 50 Ok. 700 

6 
Dąbrówka 

PGR Ferma 
1972 

31,0 
Q 

97,1 Q 
11,0 
28,0 

17,0 2,7 
219 

21,3–27,5 
3,5 59 Ok. 400 

7 
Dąbrówka  

Wod. wiejski 
1985 

220,0 
Tr - Ol 

97,5 Ol 
180,0 
216,0 

28,0 7,5 
168 

196,1-210,0 
4,2 119 Ok. 500 

8 
Dąbrówka 
Wodociąg 

1985 
215,0 
Tr–Ol 

98,2 Ol 
177,0 
205,0 

21,0 8,6 
168 

192,5–205,0 
6,4 134 Ok. 900 

9 
Kłudzienko Instyt. 

Mech. I Elektr. Rol. 
1966 

195,0 
Tr-Ol 

94,7 Tr-Ol 
177,0 
189,0 

12 3,5 
152 

175,3-189,0 
4,2 50 Ok. 1200 

10 
Natolin 
RSP 

1980 
28,0 
Tr-Pl 

95,5 Q 
8,0 
25,5 

17,5 2,5 
356 

8,7-25,3 
5,4 94 Ok. 1000 
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11 Natolin 1979 
38,0 
Tr-Pl 

95,5 Q 
8,0 
25,5 

17,5 2,4 
356 

8,7-25,3 
5,4 94 Ok. 1000 

12 Cegielnia Henryków 1962 
27,0 
Tr–Pl 

87,0 Q 
18,5 
24,5 

6,0 4,0 
356 

19,5–24,0 
2,2 94 Ok. 600 

B-1 
Izdebno Małe 
J.G.Z. ZiMG 

1981 64 95,0 Tr 
47,8 
60 

- 6,8 - - - Ok. 300 

B-2 Dąbrówka 1970 29 97,0 Tr-Pl - - - - - - Ok. 200 
Objaśnienia: 

Q - Czwartorzęd; Tr - Trzeciorzęd; Pl - Pliocen; Ol - Oligocen 

* - numeracja otworu zgodna z zał. nr 1.1  
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IV.6. Warunki hydrograficzne 

Wody powierzchniowe w najbliższym otoczeniu projektowanego odcinka auto-
strady A2 reprezentowane są przede wszystkim przez gęstą sieć naturalnych cieków 
powierzchniowych oraz sztucznych – rowów melioracyjnych. Należą one do prawo-
brzeżnej części zlewni rzeki Bzury, będącej II - rzędowym lewostronnym dopływem 
Wisły. 

Większość przecinanych przez autostradę cieków stanowią rowy melioracyjne. 
Autostrada na analizowanym odcinku przecina rzeki: Basinka, Mrowna i Rokitnica 
Stara.  

Na kilku odcinkach autostrada przebiega w pobliżu niewielkich zbiorników wód 
stojących: 

� km 431+500 ÷ 433+000 Kopiska – Nowe Izdebno, 
� km 437+000 ÷ 440+000 Natolin – Adamów, 
� km 440+700 Żuków. 

Zbiorniki te pełnią na ogół funkcje rekreacyjne (łowisk wędkarskich) i nie mogą 
stanowić odbiorników ścieków opadowych z autostrady. 

Jakość wód powierzchniowych 
 Stan jakości wód powierzchniowych podano na podstawie monitoringu jakości 
wód powierzchniowych prowadzonego w 2008 r. przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Spośród rzek w województwie mazowieckim po-
łożonych w rejonie planowanej autostrady monitoringiem objęto: Rokitnicę Starą, Pi-
się Tuczną, której dopływem jest rzeka Basinka, Utratę, której dopływem jest Mrow-
na. Wg danych WIOŚ rzeki te prowadziły wody o złym stanie ogólnym. 

IV.7. Warunki klimatyczne 

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 zlokalizowany jest w makroregionie Niziny 
Środkowomazowieckiej (Kondracki 2002). Klimat województwa mazowieckiego jest 
przestrzennie zróżnicowany i ma charakter przejściowy między morskim 
i kontynentalnym. Wraz z przemieszczaniem się na wschód, wpływy klimatu konty-
nentalnego są coraz wyraźniejsze. Wpływ ten odzwierciedlają niższe średnie tempe-
ratury w zimie, większe roczne amplitudy temperatur oraz krótszy okres wegetacyjny. 

Na analizowanym obszarze średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się 
na poziomie od 7,5 do 8,0°C. Przeci ętne opady wahają się w przedziale 450 – 600 
mm (na większości terenu poniżej 550 mm) i są niższe od krajowych o ok. 50 mm. 
Długość okresu wegetacyjnego trwa ok. 200 – 220 dni. 

Latem i jesienią dominują wiatry zachodnie, wiosną znaczny udział mają wiatry 
z sektora północnego, natomiast w zimie częste są wiatry południowo – wschodnie. 

IV.8. Formy ochrony przyrody zinwentaryzowane na te renie wokół projektowa-
nego zainwestowania 

Projektowany odcinek D1 autostrady A2 przecina (Warszawski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu) i znajduje się w odległościach podanych w dalszej części roz-
działu od obszarów (pomniki przyrody i planowany użytek ekologiczny) będących 
formami ochrony przyrody (w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. 
Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm.) oraz innych cennych przyrodniczo obszarów nie 
wymienionych w w/w ustawie (lokalne ścieżki migracji zwierząt). 
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Poniżej przedstawiono syntetyczny opis form ochrony przyrody oraz innych 
cennych przyrodniczo obszarów zinwentaryzowanych na przecięciu bądź w odległo-
ści do 5 km od zaprojektowanego przedsięwzięcia. 

Informacje dotyczące lokalizacji i przebiegu granic form ochrony przyrody oraz 
innych cennych przyrodniczo obszarów uzyskano z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie (zał. 7.3.) oraz Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki i Urzędu Gminy Jaktorów (zał. nr 7.4. i 7.5.). 

Lokalizację omawianych obiektów przyrodniczych przedstawiono na mapie w 
skali 1: 25 000 w zał. Nr 1.1. 

Projektowana autostrada A2 na całym odcinku Stryków-Konotopa przecina ni-
żej wymienione formy ochrony przyrody w myśl w/w ustawy. Są to: obszar Natura 
2000 "Dolina Rawki" PLH 100015, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Dol-
nej Mrożycy, otulina Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) - (autostra-
da sąsiaduje z otuliną Parku), Bolimowski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy", Obszar Chronionego Krajobrazu „Bolimowsko-
Radziejowski z Doliną Środkowej Rawki", Warszawski Obszar Chronionego Krajo-
brazu. 

IV.8.1. Obszary Chronionego Krajobrazu 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 
 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) przecinany jest w km 
438+800÷438+950 oraz na odcinku od km 440+400 do końca zaprojektowanej trasy, 
tj. do km 441+143. WOChK ciągnie się poza granice analizowanego odcinka auto-
strady do km 441+800. 

Dla powyższego obszaru obowiązują przepisy wynikające z Rozporządzenia 
Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007. Całkowita powierzchnia ob-
szaru wynosi 148 409,1 ha. Zgodnie z rozporządzeniem obszar ten obejmuje tereny 
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosyste-
mach, wartościowe ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych  
z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

W Gminie Grodzisk Mazowiecki w obrębie WOChK wyróżnione zostały trzy 
strefy: 

� strefa szczególnej ochrony ekologicznej, która obejmuje tereny decydujące  
o potencjale biotycznym obszarów oraz o istotnym znaczeniu dla migracji 
zwierząt, roślin i grzybów, na terenie miasta (pas szerokości 20 m po obu 
stronach rzeki Rokitnicy Starej na terenie wsi: Chrzanów Duży i Chrzanów Ma-
ły, z zawężeniem w Chrzanowie Dużym od strony zachodniej do linii brzego-
wej rzeki), 

� strefa ochrony urbanistycznej obejmująca wybrane tereny miast i wsi oraz 
grunty o wzmożonym naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne war-
tości przyrodnicze, (wsie: Książeniece, Opypy, Radonie, Marynin), 

� strefę zwykłą, obejmującą pozostałe tereny (pozostały obszar).  

Obszar chronionego krajobrazu rozciąga się również na tereny na południe  
i wschód od gminy Grodzisk, leżące w gminach Żabia Wola, Nadarzyn, Brwinów  
i Milanówek. 

 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

 

60 

W skład omawianego obszaru wchodzą zarówno zwarte kompleksy leśne i łą-
kowe o dużym stopniu naturalności, jak i niewielkie, rozdrobnione lasy i łąki o znacz-
nej bioróżnorodności, a także tereny rolnicze z luźną zabudową zagrodową oraz te-
reny silniej zurbanizowane z zabudową mieszkaniową pośród zieleni. 

Za pośrednictwem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu gmina 
Grodzisk jest włączona w krajowy system obszarów chronionych. 

IV.8.2. Obszary sieci Natura 2000 

 W odległości do 5 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary 
Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 7 km od 
planowanego przedsięwzięcia. Jest to obszar "Puszcza Kampinoska" PLC140001. 

IV.8.3. Pomniki przyrody 

Na terenach wokół projektowanego odcinka D1 j autostrady A2 zinwentaryzo-
wano następujące pomniki przyrody: 
� grupa drzew (nr 1-2 na mapie nr 1.1) – lipa drobnolistna Tilia cordata, wiąz szy-

pułkowy Ulmus laevis (Park zabytkowy w Zabłotni) – w odległości ok. 760 m od 
przedsięwzięcia; 

� grupa drzew (nr 3-6 na mapie) - jesion wyniosły Fraxinus excelsior, lipa drobno-
listna Tilia cordata (obok kościoła), jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wiąz szy-
pułkowy Ulmus laevis (Park zabytkowy w Izdebnie Kościelnym) - w odległości ok. 
1 300 m od przedsięwzięcia; 

� grupa drzew (nr 7-9 na mapie) - miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba, lipa drob-
nolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus excelsior (Park zabytkowy w Kłu-
dnie Starym) - w odległości ok. 550 m od przedsięwzięcia; 

� grupa drzew (nr 10-17 na mapie) - 8 jesionów wyniosłych Fraxinus excelsior 
(Park podworski "Garbów" w Kłudzienku) - w odległości ok. 530 m od przedsię-
wzięcia; 

� grupa drzew (nr 18-19 na mapie) - wiąz szypułkowy Ulmus laevis, jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior (Park dworski w Chlebnie) - w odległości ok. 2 400 m od 
przedsięwzięcia; 

� grupa drzew (nr 20-23 na mapie) - wierzba biała Salix alba, 2 topole czarne Al-
nus glutinosa, wiąz szypułkowy Ulmus laevis (Park zabytkowy w Kozerach) - w 
odległości ok. 3 900 m od przedsięwzięcia; 

� grupa drzew (nr 24-28 na mapie) - 4 dęby szypułkowe Quercus robur, cypryśnik 
błotny Taxodium distichum (Park "Skarbków w Grodzisku Mazowieckim) - w od-
ległości ok. 3 900 m od przedsięwzięcia. 

IV.8.4. Użytki ekologiczne 

Planowany użytek ekologiczny "Rozłogi" 

 Planowany użytek ekologiczny zlokalizowany jest w najbliższej odległości ok. 
500 m od planowanej autostrady A2 w km 432+800.  
 Jak wynika z analiz składu gatunkowego "Rozłogi" są ostoją lęgową dla 1 ga-
tunku i miejscem postoju dla 10 gatunków ptaków przelotnych wymienionych w Pol-
skiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dla awifauny przestrzeń życiową stanowi cały 
kompleks stawów oraz otaczający go obszar polno-łąkowo-zaroślowy.  
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Szczególnie ważny jest teren ciągnący się na południe i zachód w stronę stawów 
Hodowlano-Doświadczalnych SGGW k. Jaktorowa oraz w stronę rz. Pisia Tuczna.  
Tak więc oba zespoły stawów (Rozłogi i stawy SGGW) wraz z położonymi pomiędzy 
nimi łąkami traktować należy jako jeden kompleks przyrodniczy. 
 Szczegółowa charakterystyka użytku znajduje się w rozdz. IV.10. 

IV.8.5. Inne cenne przyrodniczo obszary 

Korytarze ekologiczne - ciągi przyrodnicze 
Analizowany odcinek autostrady koliduje z korytarzami ekologicznymi (ciągami 

przyrodniczymi) o znaczeniu lokalnym, służącymi głównie sezonowym migracjom 
średnich kopytnych i małym zwierzętom środowisk podmokłych. Korytarze lokalne 
związane są z dolinami rzecznymi, stanowią naturalne osie przemieszczania się 
zwierząt i zapewniają utrzymanie ciągłości siedlisk i genetycznej zmienności popula-
cji ssaków, płazów i gadów w skali lokalnej. 

Za ciągi przyrodnicze o znaczeniu lokalnym znajdujące się na przecięciu bądź 
w niedalekiej odległości od planowanego przedsięwzięcia należy uznać: 
� dolinę rzeki Pisia-Tuczna wraz z dopływami (rz. Basinka - Zał. 4., Fot. 3.) i cieka-

mi płynącymi w jej kierunku z uroczyska Osowiec-Korytnica, przez Władków i Ko-
zerki oraz przez stawy w Kraśniczej Woli, mające wyraźne powiązanie z tym cią-
giem; 

� dolinę rzeki Mrownej ze stawami w Chlebni; 
� dolinę rzeki Rokitnicy Starej ze stawami w Natolinie (Zał. 4., Fot. 7.). 

Tabela nr 1. Kolizje przebiegu odcinka D1 autostrady A2 z przebiegiem korytarzy 
ekologicznych 

Lp. Kilometra ż Status korytarza 

1. 

432+000 ÷ 433+500 
437+500 ÷ 437+800 
438+800 ÷ 440+240 
440+400 ÷ 441+143 

Lokalny 

 
Na odcinkach autostrady A2 Stryków-Konotopa przyległych do analizowanego 

w niniejszym ROŚ także występują kolizje z korytarzami migracyjnymi o znaczeniu 
lokalnym, służącymi głównie sezonowym migracjom średnich kopytnych i małych 
ssaków środowisk podmokłych. W km 430+160 – 431+240 (odcinek C) autostrada 
koliduje z korytarzem migracyjnym fauny o znaczeniu regionalnym, który posiada 
aktualnie kluczowe znaczenie dla sezonowych migracji łosia z obszaru Puszczy 
Kampinoskiej w kierunku Lasów Pilickich, Doliny Wisły i Puszczy Kozienickiej. Kory-
tarz regionalny posiada istotne znaczenie dla migracji i dyspersji pozostałych dużych 
ssaków kopytnych w skali ponadregionalnej.  
Pozostałe 
 W analizowanej odległości (do 5 km) od planowanej autostrady zinwentaryzo-
wano także inne cenne przyrodniczo obszary, poza korytarzami ekologicznymi. Są 
to: 
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� stawy w Chlebni w odległości ok. 170 m od autostrady w km 437+000. Stawy 
stanowią jeden z lokalnych ciągów ekologicznych. Są ostoją wielu gatunków 
roślin i zwierząt; 

� stawy w Natolinie w odległości ok. 130 m od autostrady w km 439+000. Są to 
sztucznie utworzone enklawy wodne, będące własnością Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Grodzisku Mazowieckim. Stawy stanowią jeden z lokalnych 
ciągów ekologicznych. Zbiorniki wodne, olsy i zarośla z szuwarami są ostoją 
wielu gatunków roślin i zwierząt; 

� park w Kozerach w odległości ok. 3 900 m od autostrady. Dobrze zachowany, 
stary park z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew; 

� park Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, w odległości ok. 4 000 m od auto-
strady. Dobrze zachowany, stary park (objęty ochroną konserwatorską, za-
mknięty) z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew. Jest to 
park z połowy XIX w. na bazie lasu łęgowego; 

� aleja drzew w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Topolowej, w odległości ok. 
3800 m od autostrady. Aleja składająca się ze 160 grabów pospolitych Carpi-
nus betulus znajduje się na terenie dawnego ogrodu ozdobnego.  

IV.9. Walory krajobrazowe i rekreacyjne 

Teren lokalizacji projektowanego odcinka autostrady charakteryzuje niewielkie 
urozmaicenie krajobrazowe. Dominuje monotonia krajobrazów terenów płaskich z 
niewielkimi urozmaiceniami (doliny cieków). Na terenie opracowania wyróżniono 
cztery podstawowe typy krajobrazu: 

� krajobraz zbliżony do naturalnego, do którego zalicza się krajobraz zarastają-
cych łąk, polan, dolin rzek, 

� krajobraz rolniczy – łąki, pola, rowy melioracyjne, zadrzewienia śródpolne, po-
jedyncze zabudowania zagrodowe, ogrody przydomowe, sady, 

� krajobraz kulturowy – związany z osadnictwem, 
� krajobraz kulturowy zdegradowany - do którego zalicza się: 

� krajobraz terenów tras komunikacyjnych, 
� krajobraz otoczenia linii przesyłowych  

Planowana inwestycja w km 431+500÷437+000 przebiega w przeważającym 
stopniu przez tereny stanowiące typ krajobrazu zbliżonego do naturalnego i krajobraz 
rolniczy. Analizowany odcinek autostrady A2 przecina głównie tereny intensywnie 
użytkowane rolniczo w większości jako grunty orne (głównie uprawy zbożowe) i łąki. 

Istotnym elementem krajobrazu są różnego typu zadrzewienia, na które skła-
dają się grupy drzew, szpalery (Zał. 4., Fot. 5.) i aleje, w różnym wieku i o różnym 
składzie gatunkowym, najczęściej towarzyszące ciekom, zagrodom gospodarczym 
oraz ciągom komunikacyjnym. Zadrzewienia takie występują nierównomiernie na ca-
łej długości opisywanego odcinka autostrady. 

Odcinek w km 437+000 do km 441+143 charakteryzuje się niewielką domina-
cją gruntów ornych, poprzecinanych łąkami usytuowanymi najczęściej w dolinach 
cieków oraz nieużytkami. Teren jest silniej zurbanizowany niż wcześniej omawiane 
odcinki.  
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IV.10. Siedliska przyrodnicze oraz flora i fauna 

Szata roślinna omawianego obszaru została silnie przekształcona w wyniku 
wielowiekowej aktywności człowieka na tym terenie. Odcinek planowanej autostrady 
A2 to przede wszystkim teren rolniczy, z przewagą gruntów ornych (Zał. 4., Fot. 1.), 
którym towarzyszą łąki, zagajniki i sady oraz nieużytki z grupami naturalnych za-
drzewień.  

Na obszarze przeznaczonym pod autostradę nie stwierdzono siedlisk przyrod-
niczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, gatunków z Załącznika II tejże Dyrek-
tywy, ani gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie (wg Rozp. Ministra Śro-
dowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin obję-
tych ochroną - Dz. U. Nr 168, poz. 1764 i wg Rozp. Ministra Środowiska z dnia 9 lip-
ca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną - Dz. 
U. z dnia 28 lipca 2004 r.) . 
 Planowany odcinek, wyłączając końcowy przebieg (od km 437+000), to 
w ponad 90% grunty orne zajęte głównie przez uprawy zbożowe. Użytki zielone i 
nieużytki występują sporadycznie na niewielkich powierzchniach. Dobrze zachowane 
zadrzewienia znajdują się wzdłuż niektórych rowów melioracyjnych, a także wzdłuż 
dróg oraz wokół starszych siedzib ludzkich (Zał. 4., Fot.2.). Na uwagę zasługują wie-
logatunkowe, stare zadrzewienia wokół zabudowań wsi Dąbrówka (km 435+500) 
zbudowane m.in. z następujących gatunków drzew: dąb szypułkowy Quercus robur, 
topola biała Populus alba, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon zwyczajny Acer 
platanoides, topola kanadyjska odm. późna Populus x canadensis 'Serotina', brzoza 
brodawkowata Betula pendula, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia oraz krze-
wów: głóg Crataegus sp., czeremcha zwyczajna Prunus padus, śliwa wiśniowa Pru-
nus cerasifera, bez czarny Sambucus nigra, leszczyna pospolita Corylus avellana, 
wierzba szara Salix cinerea, wierzba krucha Salix fragilis, wierzba biała Salix alba. 
Krzewy te pełnią ważną rolę biocenotyczną, jako ostoje ptaków śpiewających i dziu-
plaków.  
 Poza tym, na badanym terenie, odnotowano liczne i dobrze zachowane stare 
sady (Zał. 4., Fot. 4.) niektóre o wybitnych walorach estetycznych i genetycznych.  

Końcowy odcinek planowanej autostrady (od km 437+000 do km 441+143) to 
teren z niewielką dominacji gruntów ornych, poprzecinanych łąkami usytuowanymi 
najczęściej w dolinach cieków oraz nieużytkami w postaci porzuconych łąk w różnych 
stadiach zarastania. Teren silniej zurbanizowany w stosunku do początkowego prze-
biegu planowanego odcinka, omówionego powyżej. Zajęcie terenu przez grunty orne 
wyraźnie ustępuje na rzecz użytków zielonych (~ 15%) i nieużytków (~10%). Użytki 
stanowią przeważnie zmeliorowane, podsiewane i nawożone łąki kośne, głównie w 
dolinie rzek Rokitnicy Starej (Zał. 4., Fot. 7. i 8.) i Mrownej (Zał. 4., Fot. 6.). 
W bezpośredniej bliskości cieków zdarzają się niewielkie płaty łąk wilgotnych. Naj-
większe skupienie nieużytków, a mianowicie porzuconych gruntów ornych i łąk, 
stwierdzono w okolicach wsi Henryków, po południowej stronie rzeki Rokitnicy Starej 
(km 439+800÷440+600) oraz wokół stawów.  
 W km 437÷439+600 na południe od osi autostrady występują duże kompleksy 
stawów rybnych: stawy w Chlebni i Natolinie (Zał. 4., Fot. 7.), otoczone roślinnością 
szuwarową i zadrzewieniami, głównie wierzbowymi. Obiekty te, to największe zbior-
niki wodne w okolicy. 
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Miejscami występują dobrze zachowane zadrzewienia przydrożne, które odno-
towano także wokół starszych siedzib ludzkich. Na uwagę zasługują zadrzewienia 
wokół kościoła w Żukowie (km 440+700), zbudowane głównie z jesionów wyniosłych 
Fraxinus excelsior, robinii akacjowych Robinia pseudoacacia, kasztanowców zwy-
czajnych Aesculus hipocastanum i lip drobnolistnych Tilia cordata. Tego typu za-
drzewienia spotykamy także wzdłuż drogi i wokół zabudowań w całej wsi. A bezpo-
średnio w dolinie Rokitnicy Starej, na południe od kościoła, spotykamy zadrzewienia 
olszowe, stanowiące pozostałość dawnych lasów łęgowych, rosnących niegdyś w 
dolinie. Na obrzeżach, olszy towarzyszą wierzby: krucha Salix fragilis i biała Salix 
alba. W podszyciu występuje czeremcha zwyczajna Padus avium i bez czarny Sam-
bucus nigra. W runie zielnym spotykamy gatunki typowo nitrofilne, takie jak: pokrzy-
wa zwyczajna Urtica dioica, przytulia czepna Galium aparine, glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus, jasnota biała Lamium album i inne. Całość tych zadrzewień oto-
czona jest niewielkimi płatami kośnych łąk.  
 Poza tym często spotykane są niewielkie powierzchnie starych, tradycyjnych 
sadów, rozmieszczonych mniej więcej równomiernie w całym końcowym odcinku. 
 Tereny zabudowy wiejskiej zajmują na tym odcinku więcej niż 5%, 
a występujące tam zabudowania otoczone są wypielęgnowanymi trawnikami 
z udziałem obcych gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych tj. cyprysiki Cha-
maecyparis sp., jałowce Juniperus sp., żywotniki Thuja sp., świerki Picea sp.). 
 Dużą wartością przyrodniczą odznaczają się stawy w Kraśniczej Woli, które 
planowane są do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny "Rozłogi". Planowany uży-
tek znajduje się w najbliższej odległości ok. 500 m od planowanej autostrady w km 
432+800. 
 Z terenem tym związana jest obecność następujących siedlisk podlegających 
ochronie (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 
r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie - 
Dz. U. Nr 92, poz. 1029): 

� szuwary wielkoturzycowe Caricetum distichae, Caricetum ripariae, Caricetum 
appropinguate, Caricetum vulpine, Caricetum buxbaumi, Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi; 

� łęg olszowo-jesionowy Circaeo-Alnetum, 
� łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum campestris, 
� olsy i łozowiska Alnetea aglutinosae. 

 Gatunki roślin chronionych (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 
9.07.2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną - Dz.U. 
Nr 168, poz. 1764), jakie stwierdzono w okolicy stawów w Kraśniczej Woli to: 

� kalina koralowa Viburnum opulus (ochrona częściowa), 
� goździk kropkowany Dianthus deltoides (ochrona częściowa), 
� kruszyna pospolita Frangula alnus (ochrona częściowa). 

 Jak wynika z analiz składu gatunkowego fauny, "Rozłogi" są ostoją lęgową dla 
1 gatunku i miejscem postoju dla 10 gatunków ptaków przelotnych wymienionych  
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Nie można wykluczyć także gniazdowania 
kilku innych cennych gatunków (wąsatka, świstun, różeniec, krakwa, płaskonos). Dla 
awifauny przestrzeń życiową stanowi cały kompleks stawów oraz otaczający go ob-
szar polno-łąkowo-zaroślowy.  
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Szczególnie ważny jest teren ciągnący się na południe i zachód w stronę sta-
wów Hodowlano-Doświadczalnych SGGW k. Jaktorowa oraz w stronę rz. Pisia-
Tuczna. Tak więc oba zespoły stawów (Rozłogi i stawy SGGW) wraz z położonymi 
pomiędzy nimi łąkami traktować należy jako jeden kompleks przyrodniczy. 
 Pozostałe gatunki zwierząt jakie stwierdzono na terenie "Rozłogów": 

� ssaki: bóbr europejski (Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej, ochrona gatunko-
wa częściowa wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 
2004 r.), dzik, kuna leśna, lis, łasica, piżmak, sarna, zając. 

� płazy i gady: jaszczurka żyworodna, kumak nizinny (Załącznik II Dyrektywy 
Siedliskowej), żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, ropucha szara, rzekotka 
drzewna. 

 Nie można wykluczyć występowania innych gatunków płazów i gadów. 
Wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają ochronie gatunkowej ścisłej wg Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. 
 Na terenie stawów występują także bezkręgowce, z których na szczególną 
uwagę zasługują: klika gatunków trzmieli, tygrzyk paskowany (gatunki chronione), 
motyle: paź królowej, mieniak tęczowiec (gatunki nie objęte ochroną). 

 Stawy w Kraśniczej Woli mają powiązanie z ciągiem przyrodniczym jakim jest 
dolina rz. Pisi-Tucznej wraz z jej dopływami - m. in. rz. Basinką (Zał. 4., Fot. 3.) w km 
ok. 432+000. Łąki występujące wzdłuż doliny są miejscem żerowania ptaków (czajka, 
żuraw, bocian biały, gęgawa, czapla siwa, bażant, kuropatwa, błotniak stawowy, 
myszołów zwyczajny), a także ssaków (sarna, dzik, zając). 

 Innym cennym pod względem występowania fauny miejscem w okolicy 
omawianego odcinka autostrady są kompleksy stawów, otoczone roślinnością szu-
warową i zadrzewieniami – głównie wierzbowymi (stawy w Chlebni w km ok. 
437+000 oraz stawy w Natolinie w km ok. 439+000). Obiekty te, to największe zbior-
niki wodne w okolicy. Stanowią ostoję ptactwa wodnego oraz płazów. Na terenie 
stawów w Natolinie znajduje się duża kolonia lęgowa śmieszki. Występują tu także: 
błotniak stawowy, kaczka krzyżówka, łyska. 

Rozpoznanie herpetologiczne, wykonane w okresie wczesno-wiosennym po-
twierdziło występowanie miejsc rozrodu i migracji płazów w okolicy stawów w Natoli-
nie i Chlebni, gdzie na etapie pierwszego raportu o oddziaływaniu na środowisko 
stwierdzono szlaki migracji i zaproponowano przepusty dla płazów. Ścieżki migracji 
płazów stwierdzono także w miejscach przecięcia przez autostradę cieków i rowów 
melioracyjnych. W miejscach tych zaprojektowano przepusty dla małych zwierząt 
wyposażone w obustronne suche półki. Z przejść tych korzystać będą także płazy 
(rozdz. VII.1.2.2.) Jednak z uwagi na mobilność tej grupy zwierząt, płazy mogą poja-
wić się na placu budowy w miejscach gdzie wcześniej ich nie stwierdzono. W związ-
ku z tym konieczna jest obecność nadzoru przyrodniczego dedykowanego w szcze-
gólności herpetofaunie (rozdz. VII.1.4.) . 

 Na trasie planowanego odcinka autostrady A2 oraz w jego otoczeniu nie 
stwierdzono czynnych gniazd bociana białego. 

W wyniku realizacji inwestycji nie ucierpią gniazda bociana białego. Jedyne 
najbliższe bocianie gniazdo zinwentaryzowane ok. 50 m od linii rozgraniczających 
inwestycji w km 439+650, jest niezasiedlone od 6 lat (szczegóły dotyczące gniazda 
opisano w rozdz. VI.1.3.). 
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IV.11. Obiekty dziedzictwa kulturowego 

Zinwentaryzowane w ramach analiz nad projektowanym odcinkiem D1 auto-
strady A2 obiekty dziedzictwa kulturowego (km 431+500-441+143) zostały przedsta-
wione na mapach 1:25 000 – w zał. nr 1.1. 

IV.11.1. Obiekty zabytkowe 

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Za-
bytków w Warszawie na obszarze wokół projektowanego przedsięwzięcia drogowego 
zinwentaryzowano 9 stałych obiektów dziedzictwa kulturowego w pasie do 500m po 
obu stronach autostrady. Dwa z tych obiektów są wpisane do rejestru zabytków i ob-
jęte ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Jak wynika z opinii WUOZ w Warszawie (pismo z dnia 15.02.2010r., znak: WA 
4171-16/29/09 – zał. Nr 7.8) wykaz obiektów zabytkowej architektury i zieleni został 
uzgodniony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już w 
2004r. na potrzeby materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady.  

Najcenniejszymi obiektami w pobliżu autostrady A2 na omawianym odcinku są 
zabytki wpisane do rejestru zabytków: 

� cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Żukowie, 
� zespół kościoła parafialnego z dzwonnicą i ogrodzeniem w Żukowie, 

Cmentarz w Żukowie pochodzi z 1824 roku i charakteryzuje się układem ale-
jowym. Na terenie cmentarza znajduje się wiele nagrobków z drugiej połowy XIX 
wieku o wartościach artystycznych. Powyższy cmentarz zlokalizowany jest na terenie 
otwartym i z tego względu pełnią funkcję krajobrazową. Na cmentarzu występuje 
cenny starodrzew m.in. lipy, kasztanowce, jesiony, dęby. Obiekt ten znajduje się w 
odległości ok. 430 m od autostrady. 

Ponadto istotnym obiektem w rejonie lokalizacji autostrady jest drewniany ko-
ściół w Żukowie, który zbudowany został w latach 1676–1677. Kościół zlokalizowany 
jest na lekko wyniesionym terenie, otoczony jest drzewami wokół murowanego ogro-
dzenia. Kościół orientowany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Przy kościele znaj-
duje się dzwonnica również drewniana konstrukcji słupowej, jednokondygnacyjna. 
Obiekt ten jest oddalony od linii rozgraniczających autostrady o ok. 120m. 

Na terenach wokół analizowanego odcinka występują liczne kapliczki i krzyże 
przydrożne, będące ważnym elementem krajobrazowym, mające wartości kulturową. 

Poniżej przedstawiono tabelę zabytków stałych znajdujących się w pobliżu 
przebiegu autostrady A2 na omawianym odcinku - tabela nr 1. 
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Tabela nr 1. Obiekty zabytkowe w rejonie planowanej autostrady A2 

Lp. Kilometra ż  
autostrady 

Miejsco-
wość 

Gmina 

Obiekt 

Odległość 
od osi [m] 

Położenie 
względem 
autostrady 

Obiekt objęty ochroną 
konserwatorską Obiekt o wartościach kul-

turowych nie objęty ewiden-
cją i rejestrem konserwato-

ra zabytków Określenie Czas powsta-
nia, styl 

Wpisany do 
rejestru  

zabytków 

Występu-
jący w 

ewidencji 

1 432+800 Izdebno  
Małe 

Grodzisk 
Mazowiecki 

Kapliczka przydroż-
na 

1983 r., mu-
rowana 

300  
(odległość 
od osi drogi 
lokalnej 9m) 

L – – 
tak 

Wartość kulturowa, krajo-
brazowa, społeczna 

2 434+650 
Zabłotnia 
przy za-

grodzie 5a 

Grodzisk 
Mazowiecki 

Kapliczka przydroż-
na 

koniec XIX w., 
murowana 450 L – – 

tak 
Wartość kulturowa, krajo-

brazowa, społeczna 

3 436+900 Stare Kłu-
dno 

Grodzisk 
Mazowiecki Krzyż przydrożny XIX/XX w. 0 L – – tak 

4 438+500 Tłuste Grodzisk 
Mazowiecki 

Kapliczka przydroż-
na 

koniec XIX w., 
murowana 

460 
(odległość 

od osi drogi 
lokalnej 6m) 

L – – 
tak 

Wartość kulturowa, ważny 
element krajobrazu 

5 440+450 Żuków Grodzisk 
Mazowiecki Krzyż przydrożny połowa XX w. 350 L – – 

tak 
Wartość kulturowa, arty-
styczna, krajobrazowa 

6 440+600 Żuków Grodzisk 
Mazowiecki 

Cmentarz parafialny 
rzymsko–katolicki 1824 r. 430 L nr 1399 z dn. 

19.01.1990r. – – 

7 440+700 Żuków Grodzisk 
Mazowiecki 

Zespół kościoła 
parafialnego: ko-
ściół, dzwonnica 

wraz z otaczającym 
drzewostanem 

1676–1677r. 180 L 
nr 1125/462 z 

dn. 
23.03.1962r. 

– – 

8 440+950 Żuków Grodzisk 
Mazowiecki 

Kapliczka przydroż-
na 

współczesna, 
zbudowana z 
kamieni po-

lnych z elem. 
drewnianymi 

190 L – – 
tak 

Wartość kulturowa, ważny 
element krajobrazu 

9 441+150 Żuków 
Grodzisk 

Mazowiecki 
Krzyż przydrożny 

współczesny, 
drewniany 

prosty 
170 L – – 

tak 
Wartość kulturowa, ważny 

element krajobrazu 
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IV.11.2. Stanowiska archeologiczne 

Jak wynika z opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Warszawie (znak WA 4171-16/29/09 z dnia 15.02.2010r.) przedstawionej w zał. nr 
7.8 w pasie ok. 100m po obu stronach od osi autostrady A2 na odc. Stryków – Kono-
topa w km 431+500÷441+143 zlokalizowano 15 stanowisk archeologicznych - tabela 
nr 2 poniżej. 

Stanowiska archeologiczne zinwentaryzowane w obrębie analizowanego od-
cinka autostrady A2 występują w rozproszeniu. Najwcześniejsze ślady obecności 
człowieka w rejonie analizowanego odcinka autostrady A2 pochodzą z wczesnych 
okresów prehistorycznych (od neolitu po średniowiecze).  

Na przebadanym terenie nie występują szczególnie cenne stanowiska arche-
ologiczne posiadające własną formę krajobrazową np. grodziska, kurhany. 

Na omawianym terenie w pobliżu autostrady A2 w latach 2007-2009 zostały 
przeprowadzone badania wykopaliskowe. Tereny przebadane, jak również takie, któ-
re potencjalnie mogą zawierać materiał archeologiczny, przedstawiono na planie 
orientacyjnym 1:25 000 (Zał. 1.1.). Części terenów wymagających przeprowadzenia 
badań wykopaliskowych nie objęto badaniami ze względu na niedostępność tereno-
wą (obszary zalesione, drogi lokalne, gazociągi). 
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Tabela nr 2. Wykaz stanowisk archeologicznych w rejonie autostrady A2 w km 431+500÷441+143. 

Lp. Kilometra ż/strona Miejscowość Gmina 
Odległość od osi auto-

strady [m] 
Chronologia 

Oznaczenie 
AZP 

Nr st. w 
miejscowości 

Wpis do 
rejestru 

1. 
432+300÷432+700 

L, P 
Izdebno 

Kościelne 
Grodzisk 

Mazowiecki 0 
Osada– epoka brązu 

Osada, osada produkcyjna, cmenta-
rzysko – okres przedrzymski 

59–62 3 - 

2. 
432+800÷432+930  

P 
Nowe 

 Izdebno 
Grodzisk 

Mazowiecki 

ok. 200 
(ok.15m od przebudo-

wy dr. lokalnej) 

Osada– okres przedrzymski 
i wpływów rzymskich 59–62 2 - 

3. 
433+180÷433+350 

P 
Nowe 

Izdebno 
Grodzisk 

Mazowiecki ok. 100 Osada, osada produkcyjna– okres 
przedrzymski i wpływów rzymskich 59–62 1 - 

4. 
435+100÷435+300 

L 

Dąbrówka 
Zabłotnice/ 
Chlebnia 

Grodzisk 
Mazowiecki 0 Osada-okres rzymski 

Osada – średniowiecze (XIV-XVw.) 59-62 65 - 

5. 
436+900÷437+000 

L 
Stare  

Kłudno 
Grodzisk 

Mazowiecki 0 Osada średniowieczna 58-62 58 - 

6. 
437+800÷437+930 

P 

Stare  
Kłudno/ Na-

tolin 

Grodzisk 
Mazowiecki 

150 
(w osi przebudowy dr. 

lokalnej) 
Ślad osadnictwa – starożytność 58-62 6 

Nr rej. Zab. 
A1057/1 165 

2006 

7. 
437+820÷438+050 

L 
Tłuste Grodzisk 

Mazowiecki 

ok. 300 
(w osi przebudowy dr. 

lokalnej) 
Osada z okresu wpływów rzymskich 58-62 11 - 

8. 
437+900÷438+400 

L 
Tłuste Grodzisk 

Mazowiecki 

250 
(ok.12m od przebudo-

wy dr. lokalnej) 

Osada wielokulturowa (epoka neolitu, 
epoka brązu, okres lateński, okres 
wpływów rzymskich i średniowie-

cze)cmentarzysko z późnego okresu 
wpływów rzymskich (III-IV w.n.e.) 

58-62 2 Nr rej. Zab. 
1056/1164 

9. 
437+900÷438+400 

L,P 
Tłuste Grodzisk 

Mazowiecki 0 Osada z okresu wpływów rzymskich 
(I-III w.n.e.) 58-62 3 Nr rej. Zab. 

1055/1163 

10. 
439+100÷440+000 

L, P 
Adamów Grodzisk 

Mazowiecki 0 

Ślad osadnictwa z okresu neolitu, 
wczesnej epoki brązu i okresu halsz-

tackiego, osada z wczesnej epoki 
brązu, osada i cmentarzysko z okresu 

wpływów rzymskich 

58-62 1 - 

11. 
439+800÷440+050 

P 
Adamów Grodzisk 

Mazowiecki 0 

Ślad osadnictwa z okresu neolitu i 
wczesnej epoki brązu i okresu śre-

dniowiecza 
Osada produkcyjna z okresu halsz-

tackiego i lateńskiego 

58-63 56 - 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

 

70 

 

12. 
440+000÷440+180 

P 
Żuków Grodzisk 

Mazowiecki 

ok. 200 
(w osi przebudowy 

dr. lokalnej) 

Osada i cmentarzysko z okresu lateń-
skiego 

Osada produkcyjna z młodszego 
okresu przedrzymskiego i okresu 

wpływów rzymskich 

58-63 58 - 

13. 
440+250÷440+700 

P, L 
Żuków Grodzisk 

Mazowiecki 0 Osada– starożytność 
Osada– średniowiecze 58–63 43 - 

14. 
440+600÷440+700 

P 
Żuków Grodzisk 

Mazowiecki ok. 100 

Osada – okres wpływów rzymskich i 
miejsce produkcji żelaza, 

Osada wczesnośredniowieczna, 
Osada średniowieczna 

58-63 16 - 

15. 
440+960÷441+150 

P 
Milanówek Grodzisk 

Mazowiecki ok. 50 
Osada – starożytność 

Ślady osadnictwa – wczesne śre-
dniowiecze i średniowiecze 

58-63 17 - 

L/P – strona lewa/ prawa autostrady 
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IV.12. Warunki aerosanitarne terenu inwestycji 

Jak podają Raporty Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazo-
wieckim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadził ba-
dania monitoringowe zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie przed-
miotowej inwestycji. Wyniki badań za rok 2007 i 2008, dla punktów pomiarowych zlo-
kalizowanych najbliżej przebiegu autostrady A2, zestawiano w poniższej tabeli 1. 
Tabela 1. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w latach 2007 - 2008 

Miejsce pomiaru 

SO2 NO2 PM10 Benzen 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Stężenie średnioroczne [ug/m3] 
Piastów 

ul. Pułaskiego 
10,3 7,7 22,6 10,5* 27,7* 38,6** 

- - Żyrardów 
ul. Roosvelta 

10,4 8,1 14,1 16,9 32 33,7** 

Pruszków 
ul. Kraszewskiego 

- 27,3 30,6 

Pruszków 
ul. Wojska Polskiego - 1,2 2,9 

Grodzisk Mazowiecki 
ul. Żyrardowska - 1,2 2,0 

Warto ść odniesienia  20 [ug/m 3] 40 [ug/m 3] 40 [ug/m 3] 5 [ug/m 3] 
* WIOŚ nie uwzględniał tych pomiarów w ocenie stanu środowiska, ze względu na zbyt krótką serię pomiarów badań 
** W rejonie pomiarów, przez 6 miesięcy prowadzono remont boiska 

Jak wynika z powyższych danych, w żadnym z przypadków nie stwierdzono 
przekroczenia wartości odniesienia dla stężeń średniorocznych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w 
Płocku w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r., znak: PL-MO.gp.4401-60/09, podał aktu-
alny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie projektowanego odcinka autostrady 
A2 (odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 - powiat grodziski) dla następujących za-
nieczyszczeń: dwutlenek siarki – 6,0 µg/m3, dwutlenek azotu – 16,0 µg/m3; tlenek 
węgla – 500,0 µg/m3; pył zawieszony PM10 – 34,0 µg/m3. 

IV.13. Stan klimatu akustycznego 

IV.13.1. Określony na podstawie danych WIOŚ 

Jak wynika z publikacji "Monitoring hałasu komunikacyjnego w 2007 roku", 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadził badania hałasu 
komunikacyjnego w 23 przekrojach pomiarowych w większych miastach oraz przy 
głównych drogach województwa mazowieckiego. Wyniki pomiarów w rejonie przed-
miotowej inwestycji zestawiono w poniższej tabeli 1. 
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Tabela 1. Zestawienie wyników monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2007 roku 

Miejsce pomiaru 
Data 

pomiaru 

Pora dnia Pora nocy 

LAeq D 
[dB] 

Liczba 
pojazdów 
osobowych 

[poj/h] 

Liczba 
pojazdów 

ciężarowych 
[poj/h] 

LAeq N 
[dB] 

Liczba 
pojazdów 

osobowych 
[poj/h] 

Liczba 
pojazdów 

ciężarowych 
[poj/h] 

Mszczonów, 
ul. ks. J. Poniatowskiego 

27.06.2007 78,0 1609 540 76,2 476 403 

08.11.2007 79,1 1352 484 77,0 535 374 

Pruszków, 
ul. Wojska Polskiego 36 

11.06.2007 75,1 2039 127 70,2 299 29 

01.10.2007 75,4 1788 135 70,1 259 35 

Żyrardów,  
ul. 1-ego Maja 

23.10.2007 72,8 674 286 70,1 127 187 

Przedstawione badania monitoringowe wykazały przekroczenie dopuszczal-
nego poziomu dźwięku we wszystkich punktach. W porze dnia przekroczenia wynosi-
ły od 13 do 19 dB i w porze nocy od 20 do 22 dB. Na wielkość przekroczeń duży 
wpływ miał znaczny udział ruchu pojazdów ciężarowych. 

IV.13.2. Określony na podstawie danych GDDKiA 

Na podstawie danych udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Warszawie wynika, że w 2005 roku przeprowadzono po-
miary hałasu komunikacyjnego na drogach krajowych nr 2 i 8 w rejonie planowanej 
inwestycji. 

Badania monitoringowe na obwodnicy Sochaczewa (DK2) oraz w miejscowo-
ści Nadarzyn (DK8) przeprowadzono w dniach 24-25 listopada 2005 r. W otoczeniu 
źródeł oraz punktów pomiarowych nie występowały obiekty odbijające bądź ekranu-
jące fale akustyczne. Wykorzystano metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów w 
ograniczonym czasie jednej doby. W otoczeniu źródeł występowała zabudowa roz-
proszona. W poniższych tabelach zestawiono wyniki pomiarów. 

Tabela 2. Wyniki badań monitoringowych hałasu na DK8 

Pora 
doby 

Poziom 
dopuszczalny 

[dB] 

LAeq 
[dB] 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
[dB] 

Niepewność 
oszacowania 

wyników 
[dB] 

Liczba 
pojazdów 
lekkich 

Liczba 
pojazdów 
ciężkich 

Pora dnia 60 70,8 10,8 2 23053 4701 

Pora nocy 50 63,7 13,7 2 3470 1125 

Z powyżej przedstawionych wyników pomiarów wynika, że w omówionym 
przekroju pomiarowym wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu o 
wartości 10,8 dB w porze dziennej i 13,7 dB w porze nocnej. 

Tabela 3. Wyniki badań monitoringowych hałasu na DK2 

Pora 
doby 

Poziom 
dopuszczalny 

[dB] 

LAeq 
[dB] 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
[dB] 

Niepewność 
oszacowania 

wyników 
[dB] 

Liczba 
pojazdów 
lekkich 

Liczba 
pojazdów 
ciężkich 

Pora dnia 60 65,7 5,7 2,2 2624 2172 

Pora nocy 50 62,6 12,6 1,6 927 737 
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Z powyżej przedstawionych wyników pomiarów wynika, że w omówionym 
przekroju pomiarowym wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu o 
wartości 5,7 dB w porze dziennej i 12,6 dB w porze nocnej. 

IV.13.3. Określony na podstawie innych danych 

Biuro ekspertyz i projektów budownictwa  komunikacyjnego "EKKOM Sp. z 
o.o." w ramach gromadzenia danych do wykonania "Raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa autostrady A-2 na odcinku granica woj. łódz-
kiego / mazowieckiego km 411+465,80 – węzeł Konotopa (z węzłem) km 
456+239,67” przeprowadziło pomiary hałasu drogowego w latach 2006-2007 na 
dwóch drogach krajowych (DK2 i DK8) znajdujących się w sąsiedztwie projektowanej 
autostrady. 

Z wyników przeprowadzonych pomiarów wynika, że wzdłuż omawianych dróg 
krajowych wystąpiły znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu docho-
dzące do 15 dB w porze dziennej i 22 dB w porze nocnej. 

IV.13.4. Wnioski 

Wszystkie przedstawione powyżej wyniki pomiarów hałasu drogowego w rejo-
nie przedmiotowej inwestycji wskazują na znaczące przekroczenia akustycznych 
standardów jakości środowiska. Ze względu na fakt, iż największy wpływ na stan kli-
matu akustycznego ma właśnie hałas komunikacyjny, to przy wciąż zwiększających 
się natężeniach ruchu na drogach, przekroczenia będą się zwiększać. Przy rosną-
cym zasięgu hałasu na w/w drogach krajowych, zwiększać się będzie liczba ludności 
narażonej na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu, szczególnie, że istniejąca 
zabudowa skupiona jest właśnie bezpośrednio wzdłuż nich.  

Oddana do eksploatacji autostrada A2 przejmie znaczną część ruchu z tych 
dróg, co bezpośrednio przełoży się na polepszenie akustycznej jakości środowiska w 
ich pobliżu. Z drugiej strony autostrada stanie się nowym, znaczącym źródłem hała-
su, jednak przebieg jej przez tereny mniej zurbanizowane oraz możliwość odpowied-
niego zabezpieczenia przeciwhałasowego wpłynie korzystnie na stan klimatu aku-
stycznego. 

IV.14. Wyniki bada ń podstawowych wska źników zanieczyszcze ń wód opado-
wych 

Na podstawie udostępnionych przez GDDKiA Oddział w Warszawie danych, 
wynika że w rejonie projektowanej autostrady w 2007 r. prowadzone były pomiary 
jakości wód opadowych spływających z istniejącej drogi krajowej nr 50.  

Pomiary obejmujące oznaczenie w wodach zawartości zawiesiny i substancji 
ropopochodnych, wykonano w 6 punktach w pobliżu drogi krajowej nr 50 w miejsco-
wościach Guzów i Wiskitki. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych na tym ob-
szarze są rowy melioracyjne.  
 Punkty pomiarowe od 63 do 64 – zlokalizowane w m. Guzów, a od 65 do 68 – 
zlokalizowane w m. Wiskitki 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wyników badań podstawowych 
wskaźników zanieczyszczeń (wartości średnie) w wodach opadowych na wpływie do 
odbiorników w pobliżu DK50.  
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Tabela 1. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych.  

Nr punktu 
pomiarowego 

km DK 50 Strona 
Rodzaj  

urządzenia 
oczyszczającego 

Ilo ści zanieczyszczeń [mg/l]  

węglowodory 
ropopochodne 

substancje ro-
popochodne zawiesiny 

63 99+965 P brak <0,1 <0,05 8,4 

64 99+965 L brak <0,1 <0,05 5,5 

65 105+730 L brak <0,1 <0,05 6,1 

66 105+730 L brak <0,1 <0,05 5,1 

67 105+730 P brak <0,1 <0,05 5,5 

68 105+730 P brak <0,1 <0,05 5,8 

Jak wynika z tabeli ilości zanieczyszczeń we wszystkich punktach pomiaro-
wych (we wszystkich punktach brak urządzeń oczyszczających) nie przekraczały 
wartości dopuszczalnych (dopuszczalne stężenia dla węglowodorów ropopochod-
nych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska [Dz.U. nr 137/2006, poz. 984 
z późniejszymi zmianami] wynoszą 15 mg/l).  
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V. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE I OBLICZENIOWE WRAZ 
ZE STWIERDZENIEM NIEDOSKONAŁOŚCI I BRAKÓW 
V.1. Środowisko przyrodnicze 

W pierwszym etapie dokonano analizy dostępnej literatury, opracowań bran-
żowych oraz opinii (rozdz. I.3.3., I.3.6.). Zebrane dane analizowano pod kątem kolizji 
przebiegu autostrady z lokalizacją form ochrony przyrody oraz innych cennych przy-
rodniczo obszarów, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, roślin i grzybów. 

W znacznej mierze opierano się na danych zgromadzonych na etapie uzyski-
wania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w Raporcie o oddzia-
ływaniu na środowisko wykonanego przez firmę EKKOM sp. z o.o. 

W ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przepro-
wadzono weryfikację lokalizacji oraz parametrów przejść i przepustów dla zwierząt. 
W tym celu zasięgnięto opinii Stowarzyszenia Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot 
oraz prof. W. Jędrzejewskiego z ZBS PAN w Białowieży. 

V.2. Prognozowanie drogowych źródeł zanieczyszczenia wód 

Zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg zależy od wielu różnorodnych 
czynników o charakterze losowym. Są to między innymi: zanieczyszczenie powietrza, 
natężenie i rodzaj pojazdów, rodzaj nawierzchni drogi, zagospodarowanie drogi, 
ukształtowanie poboczy i użytkowanie terenów przyległych, pora roku, charakterysty-
ka ilościowa i jakościowa opadu i wiele innych. 

Dotychczas nie została opracowana metoda uwzględniająca oddzielny ilo-
ściowy wpływ poszczególnych czynników na stopień zanieczyszczenia spływów 
z dróg. Najczęściej stosuje się całościowe proste metody oceny ładunków zanie-
czyszczeń transportowanych w spływach opadowych z powierzchni dróg. Metody te 
uogólniają wyniki badań terenowych zanieczyszczenia spływów z dróg oraz pomiary 
in situ parametrów opadów i natężenia ruchu. 

Prognozowane stężenia zawiesin ogólnych 
Obliczenia dotyczące prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych wykonano 

w oparciu o normę PN-S-02204/1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. Za-
stosowana metoda uwzględnia zależność między stężeniem zanieczyszczeń 
w ściekach opadowych, a natężeniem ruchu, szerokością korony drogi, zagospoda-
rowaniem terenu i warunkami klimatycznymi. 

Prognozowane stężenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym 
Obliczenia dotyczące prognozowanych substancji ekstrahujących się eterem 

naftowym wykonano w oparciu o normę PN-S-02204/1997 – Drogi samochodowe. 
Odwodnienie dróg. Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym przyj-
muje się mnożąc wartości stężenia zawiesiny ogólnej przez współczynnik przelicze-
niowy o wartości 0,08.   

Prognozowane stężenia węglowodorów ropopochodnych 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, 

poz. 984 z późniejszymi zmianami) wprowadziło zmiany w zakresie wykonywania 
analiz wód opadowych. Zmieniona została zalecana metodyka referencyjna – spek-
trofotometrię IR zastąpiła chromatografia gazowa.  

Nie analizuje się już substancji ropopochodnych tylko węglowodory ropopo-
chodne. Chromatografia gazowa jest metodą bardziej selektywną i dokładną. 
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Jak wynika z informacji zawartych w „Wytycznych prognozowania stężenia 
zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach dróg krajowych” – 
załącznik do zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
(Warszawa, październik 2006) firma EKKOM Sp. z o.o. przeprowadziła pomiary, któ-
re wykazały marginalne znaczenie benzyn i ciężkich olejów w ogólnym stężeniu wę-
glowodorów. Oznacza to, że wykonane analizy dotyczące substancji ropopochod-
nych mogą mieć również odniesienie do węglowodorów ropopochodnych. Pomiary 
wykazały, że w 99% przypadków stężenia substancji ropopochodnych są takie same 
jak stężenia węglowodorów ropopochodnych. 

V.3. Modelowanie poziomów substancji w powietrzu 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza przeprowadzono zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesie-
nia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 określającym me-
todykę modelowania poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010r., poz. 
87).  

Symulacja komputerowa przeprowadzona została w oparciu o program kom-
puterowy AERO 2003 – Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
(Biuro studiów i projektów ekologicznych oraz technik informatycznych – SOFT P, W. 
Pełka). 

Wykorzystane metody obliczeniowe oparte są na formule Pasquilla, która jed-
nak nie uwzględnia typowo drogowych uwarunkowań związanych z ruchem emitorów 
(źródło liniowe – emitorami są wszystkie poruszające się po analizowanej trasie po-
jazdy) i niskim usytuowaniem ich wylotów. Właśnie ze względu na specyfikę liniowe-
go źródła emisji obliczane zasięgi przedstawiają sytuację najgorszą z możliwych, ja-
ka może zdarzyć się wzdłuż projektowanej autostrady. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest proces spalania benzyny 
w silnikach o zapłonie iskrowych i oleju napędowego w silnikach diesla. Do substancji 
zawartych w spalinach zalicza się: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, ditlenek 
siarki, aldehydy, sadzę, benzo(a)piren. 

W celu określenia wpływu eksploatacji odcinka autostrady A2 na stan powie-
trza atmosferycznego zastosowano następującą procedurę: 

1. Ustalono istniejące tło zanieczyszczenia powietrza 
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie inwe-

stycji został podany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warsza-
wie Delegatura w Płocku w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r., znak: PL-MO.gp.4401-
60/09 (Zał. Nr 3.1). Na analizowany terenie występuje średni stopień stężenia dwu-
tlenku azotu. Stanowi on 40% wartości poziomu dopuszczalnego dla tej substancji.  

Istniejące wartości tła uwzględniono w przeprowadzonej ocenie, którą oparto o 
wartości odniesienia określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. Nr 16 z 03.02.2010r., poz. 87).  

Dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 03.03.08r. w sprawie poziomów niektó-
rych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47/2008r., poz. 281) tzn.: dla dwutlenku azotu i 
dwutlenku siarki tło określone przez WIOS uwzględnia się w obliczeniach z zależno-
ści: Sda = Da – Ra 
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Dla pozostałych analizowanych substancji tj. węglowodorów i tlenku węgla 
wartość tła przyjmuje się w wysokości 10% wartości odniesienia i wówczas uwzględ-
nia w obliczeniach z zależności: Sda = Da – 0,1*Da 

Obowiązujące wartości odniesienia dla analizowanych zanieczyszczeń przed-
stawiono w poniższej tabeli nr 1. 
Tabela 1 – Obowiązujące wartości odniesienia dla analizowanych zanieczyszczeń 

Nazwa substancji 
Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

Wartości odniesienia [µµµµg/m3] 
uśrednione dla okresu: Tło 

[µg/m3] 
Sda 

[µg/m3] 
1 godz. roku kalendarz. 

Ditlenek azotu (10102-44-0) 200 40 16 24 

Tlenek węgla (630-08-0) 30 000 ----* ---- ---- 

Ditlenek siarki 7446-09-5 350 20 6 14 

Węglowodory alifatyczne ----- 3 000 1 000 100 900 

Węglowodory aromatyczne ----- 1 000 43 4,3 38,7 

pył PM 10 ----- 280 40 34 6 

Benzen 71-43-2 30 5 2** 3 
* - nie określa się wartości odniesienia dla tlenku węgla dla okresu roku (Dz.U. Nr 16/2010, poz. 87) 
**- w piśmie (znak: PL-MO.gp.4401-60/09) WIOŚ nie określił tła zanieczyszczeń dla benzenu, tło pochodzi z 
Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2008 (wartość dla Grodziska Mazowiec-
kiego) 
 

2. Określono położenie i parametry emitora liniowego jakim jest autostrada 

Projektowana autostrada A2 charakteryzować się będzie dwiema jezdniami o 
2 pasach ruchu (szerokości 3,75 m) w każdym kierunku.  

Stężenia zanieczyszczeń w otoczeniu dróg zależą od wyniesienia nawierzchni 
drogi ponad otaczający teren. W sytuacji, gdy droga przebiega po nasypie lub esta-
kadzie zanieczyszczenia są najlepiej rozpraszane. Usytuowanie drogi w wykopie 
również sprzyja zmniejszeniu stężeń w otoczeniu drogi (poza wykopem). Najgorsze 
warunki rozpraszania są w przypadku nawierzchni drogi położonej na tym samym 
poziomie, co otaczający teren. Brak jest jednak konkretnej metodyki obliczeń doty-
czącej źródeł liniowych wyniesionych na pewne wysokości (nasypy) lub położonych 
w zagłębieniach terenu (wykopy). Dlatego w niniejszym opracowaniu nie uwzględ-
niono takich właśnie niwelet trasy przyjmując najgorszy możliwy przypadek czyli usy-
tuowanie autostrady w terenie płaskim – wysokość źródła emisji 0,5 m nad teren. Dla 
poszczególnych emitorów określono podokresy ich pracy związane z podziałem na 
porę dzienną i nocną (różne wartości natężenia ruchu). 

3. Określono wartość emisji poszczególnych substancji zanieczyszczających powie-
trze atmosferyczne biorąc pod uwagę wskaźniki emisji oraz prognozowane wiel-
kości natężenia ruchu pojazdów poruszających się po autostradzie A2. 

Prognozowaną wielkość emisji określono dla siedmiu znaczących zanieczysz-
czeń: tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, węglowodorów aromatycz-
nych i alifatycznych, benzenu i pyłu PM10. W określaniu emisji pominięto ołów i jego 
związki, gdyż jego zawartość w paliwach nowej generacji jest pomijalnie mała.  

Jak dowodzą badania substancją wyznaczającą zasięg oddziaływania inwe-
stycji liniowych na środowisko jest dwutlenek azotu. Przekroczenia jego stężeń ob-
serwowane są najdalej od źródła. 
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Prognozowane wskaźniki emisji poszczególnych zanieczyszczeń przyjęto na 
podstawie ekspertyzy naukowej, którą przeprowadził Pan prof. nzw. dr hab. inż. 
Zdzisław Chłopek. Program do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z 
silników spalinowych pojazdów powstały na jej bazie, to najnowocześniejsze narzę-
dzie prognozowania wielkości emisji.  

Opracowany model emisji zanieczyszczeń opiera się na wykorzystaniu modeli 
opracowanych w Europie Zachodniej oraz modelu opóźnienia stanu motoryzacji 
w Polsce w stosunku do krajów zachodnich. 
Poniżej w tabeli nr 2 przedstawiono przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji na rok 2012 
i 2027 w zależności od kategorii pojazdów i prędkości z jaką się poruszają. Wartości 
prędkości dopuszczalnych na autostradzie przyjęto zgodnie z zapisami art. 20 ust.3.  
(dział II, rozdział 3, oddział 3) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 z 
1997r., poz. 602 z późn. zm.) tj. pojazdy lekkie - 130 km/h, pojazdy ciężkie (powyżej 
3,5t) - 80 km/h. 

Tabela 2. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń zależne od prędkości ruchu pojazdów na 
autostradzie A2 o jednostkowej długości l = 1000 m w roku 2012 i 2027. 

Autostrada A2 – rok 2012 

Vosob.=130 km/h 
Vcięż.=80 km/h 

NO2 CO SO2 
CxHy 

(alifat.) 
CxHy  

(aromat.) 
pył PM10 

C6H6  
benzen 

[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] 
samochody 
osobowe 0,32216 1,79224 0,00537 0,03818 0,01222 0,00934 0,00278 

samochody 
ciężarowe 

2,71760 0,51126 0,01455 0,36519 0,09130 0,08142 0,00867 

Autostrada A2 – rok 2027 

samochody 
osobowe 

0,22699 1,65219 0,00432 0,03201 0,00943 0,00428 0,00217 

samochody 
ciężarowe 

0,54531 0,27219 0,01455 0,28235 0,03137 0,00974 0,00605 

 

Do obliczeń wykorzystano prognozowane natężenia średniogodzinowe w roku 
2012 i 2027 dla pory dnia (16 godzin w godz. 600 – 2200) i pory nocy (8 godzin w 
godz. 2200 – 600) zawarte w rozdziale III.7. 

W celu umożliwienia obliczeń emisji średniorocznej określono długości odcin-
ków autostrady A2 różniących się wartościami natężenia ruchu w obrębie analizowa-
nego odcinka D1. I tak: 

� odcinek od początku opracowania do węzła "Tłuste" – o długości 7 050 m 
� odcinek od węzła Tłuste do końca opracowania – o długości 2 593 m 

W wyniku przeliczeń (wymnożenie przyjętych wartości wskaźników emisji i na-
tężenia ruchu uzyskano emisję w [kg/h]. Następnie dokonano jej przeliczenia do jed-
nostki [mg/s/1m] – jaka wymagana jest przez użytkowany program komputerowy. 
Obliczono także średnioroczną emisję zanieczyszczeń w oparciu o wyjściową war-
tość emisji w [kg/h] i przeliczając ją na Mg/rok przy uwzględnieniu długości analizo-
wanych odcinków drogi. 

Dany 100 m przekrój obliczeniowy dzielony jest na ciąg emitorów zastęp-
czych, które rozmieszczane są automatycznie przez program komputerowy, zgodnie 
z I metodą zastępowania liniowego źródła zespołem źródeł punktowych. (Dz.U. Nr 
16, poz. 87, pkt.7). 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

79

Wielkość emisji odpowiadająca jednemu emitorowi zastępczemu jest równa 
odpowiedniej części z odcinka ruchu. W obliczeniach wielkości emisji zanieczysz-
czeń oraz obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń uwzględniono zmie-
niającą się strukturę ruch w zależności od pory dnia (dzień, noc). 

4. Ustalenie danych meteorologicznych 
Duży wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez 

emitory mają warunki klimatyczno-meteorologiczne i stany równowagi atmosfery. 
Zarówno czynniki makroskalowe i mezoskalowe warunkują rozkład przestrzenno-
czasowy zanieczyszczeń. Zależne są od nich: zmienność rocznych, sezonowych 
i dobowych wartości gradientu temperatury, wiatrów, opadów, wilgotności itp.  

Dla niskich źródeł emisji szczególnie szósty stan równowagi atmosfery zwięk-
sza imisję zanieczyszczeń. Przy tym stanie równowagi i słabych wiatrach występują 
maksymalne stężenia zanieczyszczeń. Sytuacja odwrotna ma miejsce, gdy wzrasta 
prędkość wiatru, przy której zmniejsza się stężenie zanieczyszczeń. 

Wzrost prędkości wiatru powoduje zmniejszenie wyniesienia spalin ponad wy-
loty emitorów, powodując jednocześnie, iż do jednostki objętości powietrza dostaje 
się mniejsza ilość zanieczyszczeń rozrzedzonych przez turbulentne ruchy powietrza 
(ściśle związane ze stanami równowagi atmosfery).  

Warunki meteorologiczne zdeterminowane są położeniem obszaru objętego 
analizą w woj. mazowieckim. Dla obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza na 
rozpatrywanym terenie posłużono się danymi ze stacji meteorologicznej w Warsza-
wie. 

5. Określono charakter zagospodarowania okolicznych terenów w celu ustalenia 
aerodynamicznej szorstkości terenu 

Ze względu na charakter zagospodarowania okolicznych terenów tj. głównie 
pola uprawne do obliczeń przyjęto współczynnik szorstkości terenu wynoszący zo = 
0,035. 

6. Kolejność i zakres obliczeń programem komputerowym AERO2003 
Wniesienie wyżej wymienionych danych wejściowych do programu kompute-

rowego oraz przeprowadzenie obliczeń zasięgu oddziaływania trasy na stan powie-
trza atmosferycznego w siatce o kroku 5 m na wysokości h = 0,5 m. W przypadku 
stwierdzenia przekroczenia wartości odniesienia pomiary wykonano na siatce o kroku 
1m w celu dokładnego określenia miejsca wystąpienia przekroczenia. 

7. Porównanie prognozowanego poziomu stężeń w środowisku z wartościami od-
niesienia wraz z oceną zgodności z poziomem normatywnym 

Dla wprowadzonych danych wejściowych, w wyniku obliczeń uzyskujemy war-
tości stężeń maksymalnych, stężeń średniorocznych oraz stężeń percentyla S99,8 w 
zadanej siatce obliczeniowej wraz z określeniem częstości ich przekroczeń.  

Analizę oddziaływania projektowanej autostrady na otoczenie oparto na obli-
czeniach średnich rocznych stężeń zanieczyszczeń oraz stężeń 1-godzinnych W 
przypadku stężeń 1-godzinnych wartość zależy od chwilowych warunków meteorolo-
gicznych i chwilowego natężenia emisji zanieczyszczeń z drogi. Obliczenia takie są 
obarczone większym błędem, niż obliczenia stężeń średnich rocznych. W czasie ob-
liczania stężeń średnich uwzględniana jest statystyka warunków meteorologicznych 
(zał. nr 3.2), przez co stężenia te oddają stopień długookresowego oddziaływania 
drogi na otoczenie.  
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V.4. Metoda prognozowania hałasu drogowego 

Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano wykorzystując francu-
ską krajową metodę obliczeniową „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)” 
określoną w "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Jour-
nal Officiel du 10 mai 1995, art. 6" oraz francuskiej normie "XPS 31-133".  

Metoda prognozowania oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się dźwięku 
w środowisku zawartym w polskiej normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie 
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.”, natomiast dane wejściowe do-
tyczące emisji wyznaczane są zgodnie z "Guide du bruit des transports terrestres, 
fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".  

Ponadto omawiana metoda obliczeniowa jest rekomendowana przez Dyrekty-
wę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odno-
szącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Analiza została wykonana przy użyciu oprogramowania do obliczeń akustycz-
nych SoundPLAN 7.0, w którym zaimplementowana jest w/w metoda. 

Ocenę oddziaływania hałasu drogowego na terenach wokół drogi przeprowa-
dzono wyznaczając wartości wskaźników oceny hałasu LAeq D oraz LAeq N w środowi-
sku. Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 
1. Metoda obliczeniowa: 

Francuska metoda obliczeniowa „NMPB-Routes-96”, poziomy emisji wyzna-
czone na podstawie „Guide du Bruit”. 

2. Przedziały czasu odniesienia: 
� T = 16 godzin dla pory dnia (od godz. 600 do godz. 2200), 
� T = 8 godzin dla pory nocy (od godz. 2200 do godz. 600). 

3. Ukształtowanie terenu: 
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano wykorzystując nume-
ryczny model terenu (NMT), który uwzględnia ukształtowanie terenu, przebieg 
niwelety projektowanej autostrady, dróg poprzecznych oraz łącznic węzła 
„Tłuste”, stację poboru opłat (SPO), a także skarpy, nasypy i wały. 

4. Wysokość zabudowy: 
Na podstawie zdjęć z lotni wykonanych wzdłuż trasy projektowanej autostrady 
określono wysokość każdego istniejącego budynku z dokładnością do połowy 
kondygnacji. Założono wysokość pojedynczej kondygnacji równą 3 m. 

5. Źródło hałasu: 
Do celów obliczeniowych źródło rzeczywiste, jakim jest potok poruszających 
się do drodze pojazdów zamodelowano zastępczym źródłem liniowym scha-
rakteryzowanym poziomem emisji zależnym od natężenia i struktury ruchu, 
prędkości pojazdów oraz pochylenia niwelety drogi. 

6. Dokładność i ograniczenia metody: 
Jak podaje norma PN ISO 9613-2 – zawierająca opis modelu propagacji 
dźwięku w środowisku, na którym bazuje francuska metoda obliczeniowa 
"NMPB-Routes-96" zaimplementowana w programie SoundPLAN – na skutek 
zmian warunków meteorologicznych na drodze od źródła do punktu obserwa-
cji tłumienie fali akustycznej ulega wahaniom.  
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Przyjmuje się, że w przypadku hałasu drogowego, dokładność wyznaczania 
równoważnego poziomu dźwięku w środowisku wynosi ±3 dB. 

Wykonanie obliczeń wymagało, zgodnie z w/w założeniami, wprowadzenia 
odpowiednich danych wejściowych do programu SoundPLAN 7.0. Poniżej zestawio-
no kolejne etapy pracy we wspomnianym programie: 

� Stworzenie numerycznego modelu teren na podstawie punktów wysokościo-
wych, krawędzi skarp, nasypów, wałów oraz przebiegu niwelety trasy głównej, 
dróg poprzecznych i ich danych eksploatacyjnych, takich jak: liczba i szero-
kość pasów ruchu, szerokość pasu awaryjnego i rozdziału. 

� Określenie parametrów charakteryzujących źródło, czyli: natężenie i struktura 
ruchu z podziałem na porę dnia (600-2200) i nocy (2200-600), prędkości pojaz-
dów, rodzaj nawierzchni. 

� Wprowadzenie współrzędnych istniejącej zabudowy na podstawie map projek-
towych w skali 1:1 000 oraz ortofotomap z uwzględnieniem zabudowy chro-
nionej, wyniesienie jej na płaszczyznę terenu wynikającą z numerycznego 
modelu terenu oraz nadanie jej wysokości, zgodnie z pkt. 4 niniejszego pod-
rozdziału. 

� Przeprowadzenie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i 
nocy w otoczeniu projektowanej autostrady w siatce obliczeniowej. 

� Określenie obszarów wystąpień przekroczeń wartości dopuszczalnej wskaźni-
ków hałasu LAeq D oraz LAeq N. 

� Wykonanie szczegółowych obliczeń w reprezentatywnych punktach oblicze-
niowych (receptorach) zlokalizowanych przed fasadami budynków narażonych 
na ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne. 

� Wprowadzenie ekranów akustycznych w celu ochrony zabudowy chronionej, 
dla której odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej. 

� Przeprowadzenie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i 
nocy w otoczeniu projektowanej autostrady, z uwzględnieniem wprowadzo-
nych zabezpieczeń przeciwhałasowych. 

V.5. Podsumowanie metod prognozowania 

Podstawowymi trudnościami, które wynikły przy opracowaniu niniejszego ra-
portu są: 

� brak jednoznacznych, preferencyjnych metodyk obliczeniowych dotyczących 
oddziaływań komunikacyjnych związanych z określaniem zasięgu uciążliwości 
źródeł liniowych typu droga – dotyczy to głównie zanieczyszczenia powietrza i 
oddziaływania hałasu, 

� możliwy błąd prognozy ruchu, zwłaszcza w odniesieniu do określenia wartości 
średniodobowego natężenia ruchu (SDR) oraz dalszego jego podziału na porę 
dzienną i nocną, z uwzględnieniem struktury ruchu, 

Stosowane powszechnie do obliczeń prognostycznych programy komputero-
we posiadają ograniczenia związane z przyjętymi modelami obliczeniowymi i nie-
możnością dokładnego określenia wszystkich sytuacji urbanistycznych w środowisku 
na linii źródło – odbiorca. W przypadku zanieczyszczenia powietrza stężenia z ni-
skich emitorów są w istotny sposób zawyżane w wynikach, deformując ocenę wpływu 
na jakość powietrza. 
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W związku z powyższym zwraca się uwagę na możliwość wystąpienia błędów 
przy szacowaniu i prognostycznym określaniu zasięgów oddziaływania hałasu i za-
nieczyszczenia powietrza.  

Symulacje komputerowe dotyczące obliczeń związanych z oddziaływaniami 
komunikacyjnymi oparte są głównie o prognozy ruchu pojazdów, które obarczone są 
błędem wynikającym z braku aktualizowanych na bieżąco danych pomiarowych na-
tężeń ruchu na drogach oraz niemożności precyzyjnego uwzględnienia zmian (nie-
przewidywalność czasu trwania przygotowania dokumentacji i procedur uzgadniają-
cych), jakie mogą wystąpić w związku z realizacją nowych inwestycji drogowych. 
Nieprecyzyjne dane o natężeniach ruchu powodują ciągły błąd metodyczny związany 
z obliczeniami zanieczyszczenia środowiska wodnego, powietrza, a głównie zaś z 
propagacją hałasu w terenie, co w istotny sposób wpływa na prawidłowy dobór urzą-
dzeń ochronnych. 
 Ocena możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego jest jednym z 
najbardziej problematycznych aspektów występujących w ocenie oddziaływania na 
środowisko. W przypadku uwzględniania przedsięwzięć, co do których istnieją realne 
przesłanki o planowanej realizacji w niedalekiej przyszłości, problem stanowi często 
brak możliwości oszacowania oddziaływania na środowisku lub odmienny sposób 
prezentacji wyników analiz. W takiej sytuacji powstaje problem braku lub niepełnej 
komplementarności wskaźników oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć zloka-
lizowanych na analizowanym obszarze. Znacznym utrudnieniem jest często brak 
konkretnych danych dotyczących czasowej perspektywy realizacji innych planowa-
nych przedsięwzięć oraz docelowego horyzontu czasowego określającego moment 
oddania inwestycji do eksploatacji. Z tego powodu przewidzenie możliwości wystą-
pienia oddziaływań skumulowanych oraz ich ocena nie są precyzyjne i są obarczone 
dużą niepewnością. 

Wyniki analiz porealizacyjnych przeprowadzone na szeregu odcinkach dróg 
krajowych i autostrad wyraźnie wskazują na niewłaściwe prognozowanie potoków 
ruchu. Dotyczy to zwłaszcza pory nocnej, gdzie ruch odbywa się z dużo większą 
prędkością oraz z wyższym udziałem % transportu ciężkiego, nawet dwukrotnie wyż-
szym od prognozowanych. 
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VI. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU WSKAZANEGO 
DO REALIZACJI  

W niniejszym rozdziale przedstawiono zidentyfikowany wpływ przedsięwzięcia 
drogowego w wariancie wskazanym do realizacji, dla którego uzyskano decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opra-
cowano Projekt Budowlany. 

Opisano wpływ na etapie prac budowlanych oraz normalnej eksploatacji w za-
kresie poszczególnych komponentów środowiska. Zróżnicowanie wpływów na dwa 
etapy zależne jest przede wszystkim od warunków prowadzenia prac budowlanych, 
warunków naturalnych, topograficznych i użytkowania terenu. Typy oddziaływań dro-
gi na środowisko można podzielić na: 

- bezpośrednie, pośrednie,  
- wtórne,  
- krótko-, średnio-, długoterminowe, 
- chwilowe, stałe. 

Nomenklatura oddziaływań - bezpośrednie i pośrednie określa rodzaj wpływu 
inwestycji w aspekcie możliwości zmian w środowisku zachodzących wprost (oddzia-
ływania bezpośrednie, np. zajęcie terenu, zmiana krajobrazu) na skutek realizacji 
inwestycji lub poprzez przeniesienie oddziaływań poprzez czynnik pośredniczący 
(oddziaływania pośrednie, np. pośrednie oddziaływanie drogi na faunę poprzez za-
nieczyszczenia powietrza, wód opadowych i gleb). 

Oddziaływania powstałe w następstwie oddziaływań bezpośrednich i pośred-
nich na wybrany element środowiska określa się terminem oddziaływań wtórnych. 
Przykładem takich oddziaływań mogą być wtórne zanieczyszczenia powietrza sub-
stancjami uwalnianymi z zanieczyszczonych wód lub gleb lub emisjami związanymi z 
utylizacją powstałych odpadów. Również w przypadku wystąpienia poważnych awa-
rii, oprócz bezpośrednich i pośrednich oddziaływań na poszczególne komponenty 
środowiska, może dochodzić do oddziaływań wtórnych podczas usuwania skutków 
awarii.  

Inny podział mówi o wpływach stałych i chwilowych. Oddziaływania związane 
z pracami budowlanymi (podwyższone poziomy hałasu i zanieczyszczeń powietrza) 
można określić jako okresowe - krótkoterminowe i chwilowe. Oddziaływania związa-
ne z etapem eksploatacji drogi to oddziaływania stałe i długoterminowe. 

Poniżej w tabeli przedstawiono syntetyczną analizę typów oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji na elementy środowiska na dwóch etapach – etapie budo-
wy i eksploatacji. Szczegółowy opis oddziaływań przedstawiono w kolejnych podroz-
działach odpowiadających poszczególnym komponentom środowiska. 
Tabela 1– Analiza typów oddziaływań w ramach poszczególnych komponentów śro-
dowiska 

Komponent środowiska 
Typy oddziaływań 

Uwagi 
Faza budowy Faza eksploatacji 

Formy ochrony przyrody 
Bezpośrednie, czasowe 

Bezpośrednie, stałe 
Szczegóły w rozdz. 
VI.1.1. 

Szata roślinna 
bezpośrednie, stałe 

- 
Szczegóły w rozdz. 
VI.1.2. 

Fauna Bezpośrednie, pośrednie, 
chwilowe 

Pośrednie, Długoter-
minowe 

Szczegóły w rozdz. 
VI.1.3. 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

84 

Krajobraz i rzeźba terenu 
Bezpośrednie, nieodwra-
calne, stałe 

Bezpośrednie, długo-
terminowe 

Szczegóły w rozdz. 
VI.1.4. 

Pokrywa glebowa 
bezpośrednie, krótkoter-
minowe, nieodwracalne 

bezpośrednie, pośred-
nie, długoterminowe 

Szczegóły w rozdz. 
VI.2. 

Środowisko gruntowo - wodne 
bezpośrednie, chwilowe pośrednie, długotermi-

nowe 
Szczegóły w rozdz. 
VI.4. 

Powietrze atmosferyczne 
Bezpośrednie, pośrednie 
Krótkotrwałe, wtórne 

Bezpośrednie, pośred-
nie, stałe, wtórne 

Szczegóły w rozdz. 
VI.5. 

Klimat akustyczny 
Bezpośrednie, krótkoter-
minowe 

Bezpośrednie, pośred-
nie, długoterminowe 

Szczegóły w rozdz. 
VI.6 

Zdrowie i życie ludzi Bezpośrednie, pośrednie 
Krótkotrwałe, wtórne 

Bezpośrednie, pośred-
nie, stałe, wtórne 

Szczegóły w rozdz. 
VI.7. 

Odpady 
Pośrednie, chwilowe, 
wtórne 

Bezpośrednie, pośred-
nie, stałe, wtórne 

Szczegóły w rozdz. 
VI.8. 

Poważne awarie 
Bezpośrednie, pośrednie 
Chwilowe, wtórne 

Bezpośrednie, pośred-
nie, chwilowe, wtórne 

Szczegóły w rozdz. 
VI.9. 

Stanowiska archeologiczne 
Bezpośrednie, krótkoter-
minowe 

- 
Szczegóły w rozdz. 
VI.3.2. 

Obiekty zabytkowe 
Bezpośrednie, pośrednie 
Wtórne, krótkoterminowe 

Bezpośrednie, pośred-
nie, wtórne, stałe 

Szczegóły w rozdz. 
VI.3.1. 

VI.1. Wpływ na środowisko przyrodnicze 

VI.1.1. Wpływ na obszary chronione 

Projektowany odcinek autostrady A2 przecina jedną obszarową formę ochrony 
przyrody: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK). Obszar ten prze-
cinany jest dwukrotnie: w km 438+800÷438+950, a następnie w km 440+400 do koń-
ca projektowanego odcinka, tj. km 441+143.  

Dla tego obszaru negatywny wpływ autostrady związany będzie m.in. z frag-
mentacją ekosystemu, utratą powierzchni terenu, degradacją rodzimych gatunków 
roślin – autostrada może być szlakiem migracji i rozprzestrzeniania się gatunków in-
wazyjnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpią zakłócenia w przemiesz-
czaniu się zwierząt, efekt barierowy pomiędzy metapopulacjami poszczególnych ga-
tunków (WOChK stanowi jeden z lokalnych korytarzy ekologicznych).  

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie także z przecięciem pozostałych 
lokalnych korytarzy ekologicznych (rozdz. IV.8.5.). Przemieszczanie się zwierząt 
wzdłuż korytarzy będzie okresowo zakłócone. 

Budowa i eksploatacja analizowanego odcinka autostrady A2 nie wpłynie ne-
gatywnie na pozostałe zinwentaryzowane wokół niej formy ochrony przyrody, w tym 
na planowany użytek ekologiczny "Rozłogi" (szczegóły w rozdz. VI.1.2. i VI.1.3.) Wy-
nika to z faktu, że przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
komunikacyjnych wskazują na spełnienie standardów jakości środowiska na granicy 
linii rozgraniczających inwestycji. 

VI.1.2. Wpływ na szatę roślinną 

Istniejącą zieleń w granicach linii rozgraniczających, tj. drzewa i krzewy w pa-
sie autostrady oraz drzewa w ciągu dróg poprzecznych na odcinkach krzyżowania 
się z autostradą, zostały wycięte w okresie zimowym 2010 roku. Tak więc, w chwili 
sporządzania niniejszego raportu, teren pod inwestycję jest wolny od zadrzewień i 
zakrzewień. 
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Budowa i późniejsza eksploatacja zaprojektowanego odcinka autostrady nie 
wiąże się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na szatę roślinną wokół przed-
sięwzięcia, w tym na siedliska i gatunki częściowo chronione związane z planowa-
nym użytkiem ekologicznym "Rozłogi", ze względu na znaczną odległość tego obsza-
ru od zaprojektowanej autostrady (tj. ok. 500 m). Podobnie w fazie eksploatacji, jak 
wynika z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w po-
wietrzu, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu zanieczyszczeń moto-
ryzacyjnych na szatę roślinną w otoczeniu inwestycji. Należy spodziewać się, iż mi-
mo wzrostu natężenia ruchu, standardy środowiska w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego będą zachowane, a wartość stężeń zanieczyszczeń będzie maleć 
w wyniku postępu technologicznego branży motoryzacyjnej. 

VI.1.3. Wpływ na faunę 

Budowa i eksploatacja planowanego odcinka autostrady A2 wiązać będzie się 
z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na faunę i jej szlaki migracyjne. 

 Inwestycja na etapie prac budowlanych oraz późniejszej eksploatacji powo-
dować może: 

Faza budowy 
Projektowana autostrada przebiega głównie przez obszar pól i łąk, które sta-

nowią miejsce bytowania oraz żerowania różnych grup zwierząt. Zadrzewienia 
i zakrzewienia śródpolne są schronieniem dla drobnych ptaków i ssaków. Planowana 
droga przechodzić będzie przez tereny stanowiące lokalne ostoje zwierzyny (między 
innymi sarny, zająca, bażanta czy kuropatwy). Realizacja inwestycji może przyczynić 
się do spadku różnorodności biologicznej otaczających autostradę terenów. 

Na przebiegu zaprojektowanego odcinka autostrady nie występują miejsca 
rozrodu chronionych gatunków zwierząt. Jednakże łąki występujące wzdłuż doliny rz. 
Basinki w km ok. 432+000 są miejscem żerowania ptaków m. in. czajki, żurawia, 
bociana białego, gęgawy, czapli siwej, bażanta, kuropatwy, błotniaka stawowego, 
myszołowa zwyczajnego, a także ssaków: sarny, dzika, zająca. Jak wspomniano  
w rozdz. IV.10. dla fauny ważną przestrzeń życiową stanowi kompleks stawów  
w Kraśniczej Woli (planowany do objęcia jako użytek ekologiczny) oraz otaczający go 
obszar polno-łąkowo-zaroślowy ciągnący się na południe i zachód od autostrady  
w stronę stawów Hodowlano-Doświadczalnych SGGW k. Jaktorowa. Obszar ten jest 
więc znacznie oddalony od planowanej inwestycji. Można wnioskować, że utrata sie-
dlisk żerowania ptaków oraz ssaków nie wpłynie negatywnie na ich populację. Zwie-
rzęta przeniosą się w dogodniejsze miejsca, gdyż wzdłuż analizowanej inwestycji 
znajdują się duże obszary terenów o podobnej strukturze użytkowania. 

Realizacja projektowanej inwestycji wiązać będzie się ze wzmożonym ruchem 
ciężkiego sprzętu i co za tym idzie znacznym wzrostem poziomu hałasu w okolicy. 
Powodować to może płoszenie zwierząt, które na ten okres przeniosą się prawdopo-
dobnie na dalsze tereny. 

Niezasiedlone gniazdo bociana białego zinwentaryzowano we wsi Adamów  
w km 439+650 ok. 50 m od linii rozgraniczających inwestycji. Zlokalizowane jest ono 
na topoli na wysokości ok. 12 m. Drzewo, na którym posadowione jest gniazdo oraz 
drzewa sąsiednie są w złym stanie zdrowotnym. Gniazdo także jest w złym stanie, 
zarośnięte przez młode gałęzie sąsiednich drzew. Stanowisko to jest nieczynne od 6 
lat na skutek śmierci osobników wcześniej je zasiedlających. 
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 Jest to jedyne gniazdo zinwentaryzowane na omawianym odcinku "D1". Na 
sąsiednim odcinku "D2" zlokalizowane są 3 gniazda bociana białego.  
 Poniżej przedstawiono procedurę w sprawie likwidacji oraz przeniesienia 
gniazd bocianich. Procedura ta dotyczyła zarówno odcinka "D1" jak i "D2". 
 Na zlecenia Strabag Sp. z o.o. wykonane zostało "Opracowanie przyrodnicze. 
Inwentaryzacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia znajdujących się w bezpo-
średnim sąsiedztwie realizowanej autostrady A2 na odcinku "D" km 
431+500÷449+100". Opinię przedstawił leśnik ornitolog mgr inż. Grzegorz Połutrenko 
z klubu przyrodniczego CICONIA.  
 W dokumentacji sporządzonej na etapie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach stwierdzono lokalizację 3 gniazd na odcinku "D": wymienione 
wcześniej gniazdo w m. Adamów w km 439+650, m. Koszajec w km 447+350 (ok. 50 
m od linii rozgraniczających autostrady) oraz w km 447+800 (ok. 150 m od linii roz-
graniczających). Opinia ornitologiczna potwierdza obecność w/w gniazd i w ramach 
niej dokonano weryfikacji lokalizacji tych obiektów – gniazdo znajdujące się w km 
447+800 zlokalizowane jest w odległości mniejszej niż 100m od linii rozgraniczają-
cych. Dodatkowo opinia wskazuje na obecność gniazda bocianiego w m. Moszna na 
nieczynnym słupie linii energetycznej niskiego napięcia, który znajduje się w liniach 
rozgraniczających autostrady w km 448+900. 
 Podkreślić należy (jak już wyżej wspomniano), iż na omawianym w niniejszym 
raporcie odcinku "D1" stwierdzono tylko jedno, nieczynne od wielu lat gniazdo w m. 
Adamów. Pozostałe gniazda zlokalizowane są na odcinku "D2". 
 W dniu 11 lutego br. Strabag Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do RDOŚ o wy-
danie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko wystę-
pujących zwierząt objętych ochroną (bocian biały) na odcinku "D" od km 431+500 do 
km 449+100. W odpowiedzi RDOŚ wydał w dn. 19.02.2010r. decyzję (znak: RDOS-
14-WPN-I-EB-6631-28/10), w której organ wyraził zgodę na niszczenie 3 gniazd bo-
ciana białego: w km 447+350, km 448+000 w miejscowości Koszajec oraz w km 
448+900 w miejscowości Moszna – znajdujących się na odcinku "D2". Organ wyda-
jący zgodę na niszczenia gniazd bociana białego nałożył jednocześnie obowiązek 
złożenia do dnia 31 marca 2010 sprawozdania z wykorzystania niniejszego zezwole-
nia. 

W chwili obecnej sprawozdanie dotyczące likwidacji i przeniesienia gniazd bo-
ciana białego zostało wykonane i zatwierdzone przez RDOŚ. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia zlikwidowano gniazda bocianie (sta-
nowiska lęgowe) znajdujące się na odcinku D2 – w miejscowości Koszajec (2 szt.) 
oraz Moszna (1 szt.). Nieczynne gniazdo w miejscowości Adamów w km 439+650 
(na objętym niniejszym ROŚ odcinku D1) pozostało nienaruszone. Gniazdo to w 
chwili obecnej jest siedliskiem innych gatunków ptaków: wróbli, mazurków i szpaków. 
Nie jest zatem możliwe usunięcie gniazda, co jest zgodne z zapisami decyzji RDOŚ, 
która zezwoliła na usunięcie jedynie 3 w/w gniazd. 

Zgodnie z zapisami decyzji RDOŚ zastępcze miejsca lęgowe powinny być od-
dalone od zaprojektowanej autostrady o 1-3 km. Jednak ze względu na brak dogod-
nych lokalizacji, zdecydowano się na przekroczenie podanej odległości. Zastępcze 
miejsca lęgowe wytypowano w gminach Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki, gdyż na 
terenie tych gmin występują obszary wodno-błotne stanowiące dogodną bazę po-
karmową dla bocianów.  
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Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zamontowano 1 słup wolnostojący  
o wysokości 8,5 m z platformą gniazdową w miejscowości Natolin, w pobliżu dawnej 
cegielni. Na terenie gminy Jaktorów zlokalizowano 3 miejsca lęgowe w miejscowości 
Budy-Grzybek (1 stanowisko) i Chyliczki (2 stanowiska). Nowo wybudowane platfor-
my wymoszczono starym materiałem budulcowym pozyskanych ze zlikwidowanych 
gniazd. 

Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie likwidacji i przeniesienia 
gniazd bociana białego Ciconia ciconia w związku z budową autostrady A2 Stryków - 
Konotopa, km 431+500÷449+100 odcinek D stanowi załącznik nr 8. 

Faza eksploatacji 

Analizując wpływ autostrady w fazie eksploatacji na ptaki zamieszkujące tere-
ny przyległe stwierdzić można, że pojawienie się drogi spowoduje trwałe zajęcie czę-
ści żerowisk m. in. czajki, żurawia, myszołowa. Dodatkowo w początkowym okresie 
eksploatacji autostrady gatunki te (a także inne) będą unikały częstego zbliżania się 
do inwestycji na odległość mniejszą niż ok. 150-200 m od krawędzi jezdni autostrady.  

W dalszych latach można w pewnym stopniu spodziewać się przyzwyczajenia 
gatunków do autostrady. Najszybciej zaadaptuje się najprawdopodobniej myszołów, 
który będzie chętnie korzystał ze słupów, na których będzie rozpięta siatka ochronna, 
jako czatowni.  

Utrata siedlisk żerowania i bytowania ptaków polno-łąkowych nie wpłynie ne-
gatywnie na ich populację. Wzdłuż analizowanej inwestycji znajdują się duże obszary 
terenów o podobnej strukturze użytkowania. 

Inwestycje liniowe są jednymi z silniej oddziaływujących na środowisko przed-
sięwzięć. W przypadku autostrad jest to oddziaływanie najsilniejsze z możliwych z 
uwagi na to, że drogi są wygradzane na całej swej długości. 

Najważniejsze ekologiczne konsekwencje budowy autostrady to zahamowanie 
i ograniczanie swobodnego przemieszczania się zwierząt, czyli powstanie bariery 
ekologicznej. Istnienie bariery w postaci drogi szybkiego ruchu może przyczynić się 
do zmniejszenia liczebności zwierząt na skutek obniżonej rozrodczości spowodowa-
nej brakiem (lub utrudnieniem) dostępu do miejsc rozrodu czy partnera. Zapewnienie 
możliwości migracji zwierzyny jest bardzo istotne.  

Analizowany odcinek autostrady koliduje z korytarzami ekologicznymi (ciągami 
przyrodniczymi) o znaczeniu lokalnym, służącymi głównie sezonowym migracjom 
średnich kopytnych i małym zwierzętom środowisk podmokłych. Korytarze lokalne 
związane są głównie z dolinami rzecznymi (rozdz. IV.8.5.).  

W celu zminimalizowania wpływu efektu barierowego na faunę zaprojektowa-
no odpowiednie przejścia dla średnich i małych zwierząt, w tym dla płazów w miej-
scach przecięcia lokalnych ciągów ekologicznych (rozdz. VII.1.1.). 

VI.1.4. Wpływ na walory krajobrazu i rekreacji 

Budowa autostrady A2 spowoduje dalszą antropizację krajobrazu poprzez po-
jawienie się dużego drogowego ciągu komunikacyjnego. 

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać może się 
z następującymi zmianami w krajobrazie terenu: 
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Faza budowy 
Wpływ na walory krajobrazowe w fazie realizacji autostrady będzie krótkotrwa-

ły i związany będzie z: 
� budową nowej drogi na terenach o dotychczas innym użytkowaniu, 
� zakładaniem obiektów i zapleczy budowy, pracami ciężkiego sprzętu, składo-

waniem materiałów, budową dróg dojazdowych, itp. 
� czasowym zajęciem terenu pod drogi dojazdowe i place budowy, 
� przekształceniem ukształtowania powierzchni ziemi związanym z pracami niwe-

lacyjnymi: nasypami gruntowymi i wykopami - najmniejsze oddziaływanie na 
krajobraz będzie miało miejsce na odcinkach, gdzie autostrada przebiegać bę-
dzie po płaskim terenie.  

Faza eksploatacji 
Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach niniejszego ROŚ, analizowany 

odcinek autostrady przebiega w znacznej mierze w krajobrazie rolniczym, otwartym, 
gdzie dominanty widokowe to przede wszystkim zadrzewienia śródpolne i zieleń to-
warzyszącą zabudowie.  

Analizowana autostrada będzie stanowić zupełnie nowy element przestrzenny 
w okolicy, bowiem została ona wyznaczona w jednolitym krajobrazie rolniczym. Dro-
ga poprowadzona została w całości po nasypie (maksymalna wysokość nasypu do-
chodzi do ~ 5,5 m). Najbardziej widocznym elementem autostrady będą obiekty mo-
stowe wraz z dojazdami do nich (obiekty mostowe nad ciekami: rz. Basinką, rz. 
Mrowną, rz. Rokitnicą Starą), a także zaprojektowane wały ziemne pełniące funkcje 
przeciwhałasowe. 
 Wpływ na walory krajobrazowe i rekreacyjne w fazie eksploatacji będzie dłu-
gotrwały i nieodwracalny, a rozwój gospodarczy terenów sąsiadujących z autostradą 
generować będzie dalsze procesy urbanizacyjne i przyspieszenie procesu antropiza-
cji krajobrazu.  

VI.1.5. Wpływ przełożenia koryt rzeki Basinki, Mrownej i Rokitnicy Starej na środowi-
sko przyrodnicze 

W wyniku budowy analizowanego odcinka autostrady, przełożeniu ulegną ko-
ryta rzeki: Basinka, Mrowna i Rokitnica Stara. Największa zmiana w dotychczaso-
wym przebiegu rzeki nastąpi w przypadku Rokitnicy Starej. 

Przełożenie koryta rzeki Rokitnicy Starej nastąpi w km od 440+330 do 
441+143,53. Rzeka na tym odcinku płynie równolegle do przebiegu autostrady, na-
stępnie wcina się w jej przebieg. Przełożenie koryta Rokitnicy Starej jest konieczno-
ścią, gdyż zmiana przebiegu autostrady w celu uniknięcia kolizji z rzeką ingerowałaby 
znacznie w zabudowę mieszkaniową wsi Henryków, Natolin i Żuków. 

Przeprowadzona inwentaryzacja fauny i flory nie wykazała obecności cennych 
siedlisk przyrodniczych ani gatunków roślin i zwierząt chronionych związanych 
z terenem rzeki Rokitnicy Starej, dlatego też jej przełożenie nie wiąże się ze znisz-
czeniem żadnych cenności przyrodniczych. 

Co więcej, w chwili obecnej rzeka Rokitnica Stara jest już na analizowanym 
odcinku uregulowana. Koryto jest proste, wyrównane, nie posiada żadnych zakoli, 
meandrów czy starorzeczy. Umocnione jest opaską faszynową oraz darniną (Fot. 3.). 
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Umocnienie brzegów rzeki po regulacji zaprojektowano, podobnie jak ma to 
miejsce obecnie, w sposób naturalny. Ubezpieczenie skarp i dna rzeki zaprojektowa-
no opaską faszynową, powyżej na skarpach darniną, na wysokości 1m powyżej ob-
siew mieszanką traw. Dno koryta rzeki pozostaje naturalne ziemne (szczegóły tech-
niczne dotyczące regulacji oraz umocnienia koryta przedstawiono w rozdz. 
VII.5.3.7.2.). 

Mimo, iż prace hydrotechniczne zmienią krajobraz związany z otoczeniem 
rzeki, przyroda na tym odcinku szybko się zregeneruje, a tym samym odtworzony 
zostanie jej wygląd sprzed rozpoczęcia prac.  
 Można zatem stwierdzić, że przełożenie koryta rz. Rokitnica Stara nie wpłynie 
negatywnie na jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

Jak wspomniano wyżej, przełożeniu ulegną także koryta rz. Basinki (w km 
432+240 autostrady, na długości 249 m) i rz. Mrownej (w km 437+595 autostrady, na 
długości 316 m). Przełożenie koryt rzecznych wyżej wymienionych cieków związane 
jest z ich dostosowaniem do zaprojektowanych obiektów inżynierskich (szczegóły 
techniczne dotyczące regulacji oraz umocnienia koryt przedstawiono w rozdz. 
VII.5.3.7.2.). Nie będą to zatem znaczne zmiany w przebiegu rzek. Podobnie jak w 
przypadku Rokitnicy Starej, koryta tych cieków są już uregulowane i umocnione opa-
ską faszynową i darniną, a na przekładanych odcinkach nie zinwentaryzowano cen-
nych siedlisk przyrodniczych ani gatunków roślin i zwierząt. 
 Można zatem stwierdzić, że przełożenie koryta rz. Basinki i Mrownej nie wpły-
nie negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe wokół tych rzek. 

 

 
Fot. 1. Rzeka Basinka w km ok. 432+200 planowanej autostrady. 
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Fot. 2. Rzeka Mrowna w km ok. 437+600 planowanej autostrady 

 
Fot. 3. Rzeka Rokitnica Stara w km ok. 441+000 planowanej autostrady. 

VI.2. Wpływ na grunty i pokryw ę glebow ą 

Projektowana autostrada przebiega w głównej mierze przez tereny o charakte-
rze rolniczym.  

W związku z powyższym, w czasie budowy nastąpi przekształcenie gleb w 
pasie robót technicznych, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Największe, 
bezpośrednie oddziaływanie może nastąpić w pasie od 0÷40 m od osi autostrady, 
mieszczącym się w zasięgu linii rozgraniczających inwestycji. 

Degradujące oddziaływanie na pokrywę glebową będzie występować w czasie 
wykonywania prac budowlanych i związane jest z jej przekształceniem lub nawet 
zniszczeniem. Niektóre zaburzenia i zmiany pokrywy glebowej będą miały charakter 
przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych (np. wymiana podłoża i zwią-
zane z tym wykopy i nasypy, koleiny na drogach dojazdowych do placu budowy). 
Pomimo czasowego charakteru będą to jednak oddziaływania o dużym nasileniu. Są 
one jednak nie do uniknięcia przy realizacji tego typu przedsięwzięcia. 
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Prace związane z budową autostrady spowodują: usunięcie wierzchniej war-
stwy gleby, naruszenie powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami ziem-
nymi przy budowie drogi i konstrukcji (np. nasypy, obiekty mostowe), zniszczenie 
struktury i porowatości gleby poprzez pracę ciężkiego sprzętu, który w sposób me-
chaniczny kompaktuje wierzchnią warstwę gleby oraz ewentualne, krótkotrwałe i 
przemijające obniżenie zwierciadła wód gruntowych powstałe na skutek konieczności 
wykonania wzmocnienia podłoża w celu bezpiecznego posadowienia obiektów bu-
dowlanych. Dodatkowo, potencjalnie może wystąpić zanieczyszczenie gleby drob-
nymi rozlewami substancji chemicznych wskutek awarii pracującego sprzętu budow-
lanego. 

Wpływ prac budowlanych na glebę będzie krótkotrwały i przemijający 
(z wyjątkiem trwałego zajęcia pasa terenu pod trasę i obiekty inżynierskie). Bezpo-
średnie oddziaływanie w czasie budowy na powierzchnię ziemi i gleby będzie lokal-
ne. Całkowite zniszczenie gleb w fazie budowy wystąpi w nowo zajętych pod drogę 
miejscach oraz powierzchniach zajętych pod urządzenia odwadniające drogę. W 
efekcie prac budowlanych zmniejszy się powierzchnia upraw rolnych. 

Faza eksploatacji 
Etap eksploatacji autostrady związany jest głównie z degradacją chemiczną 

gleb wynikającą z zanieczyszczeń komunikacyjnych. Gleby wzdłuż autostrady zanie-
czyszczane mogą być: wodami opadowymi spływającymi z pasa drogowego, skład-
nikami spalin samochodowych, wtórną emisją pyłów powodowaną ruchem pojazdów 
(zużycie nawierzchni, opon i metalowych części samochodowych) oraz środkami 
chemicznymi używanymi do zimowego utrzymania dróg (głównie mieszaniny NaCl z 
piaskiem lub CaCl2). 

Analiza danych literaturowych wskazuje na bardzo szybkie (hiperboliczne) 
zmniejszanie się stężenia zanieczyszczeń gleb w funkcji odległości od drogi. Oddzia-
ływanie na gleby zależne jest w dużym stopniu od lokalnych warunków, właściwości 
fizykochemicznych gleb oraz wielkości dopływu zanieczyszczeń. 

Dodatkowo, na etapie eksploatacji drogi może wystąpić zagrożenie gleby w 
czasie awarii, katastrof lub wypadków z udziałem pojazdów samochodowych prze-
wożących substancje niebezpieczne, powodując skażenie terenów rolnych przyle-
głych do trasy drogowej. Trwałe lub okresowe zmiany pokrywy glebowej w tym wy-
padku mogą być spowodowane wylaniem substancji toksycznym wprost do gruntu. 
Zwykle zasięg tego typu oddziaływania jest lokalny i po usunięciu awarii oraz wymia-
nie gruntów ustanie. 

VI.3. Wpływ na dziedzictwo kultury 

VI.3.1. Obiekty zabytkowe 

Faza budowy 
W celu określenia wpływu realizacji autostrady A2 na stałe obiekty dziedzictwa 

kulturowego uzyskano informacje z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 
Warszawie. Rozpoznanie dotyczyło terenu o szerokości 1 000 m – 500 po obu stro-
nach osi autostrady. Na podstawie tego rozpoznania sporządzono listę obiektów za-
bytkowych i obiektów o walorach zabytkowych znajdujących się na tym terenie 
(rozdz. IV.11.1). 

W obrębie linii rozgraniczających inwestycji (obejmujących również drogi po-
przeczne przewidziane do przebudowy) znajdują się 3 obiekty małej architektury, nie 
wpisane do rejestru ani do ewidencji zabytków: 
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- kapliczka przydrożna – km 432+800 w m. Izdebno Małe, 
- krzyż przydrożny – km 436+900 w m. Stare Kłudno, 
- kapliczka przydrożna – km 438+500 w m. Tłuste. 

W przypadku, gdy obiekt znajduje się w granicach linii rozgraniczających in-
westycji, zachodzi bezpośrednia kolizja z planowaną autostradą i ryzyko zniszczenia 
obiektu. Z tego powodu konieczne będzie zabezpieczenie lub przeniesienie takiego 
obiektu w inne miejsce. 

Ważnym źródłem oddziaływania na dziedzictwo kultury (przede wszystkim 
obiekty stałe) są wibracje związane z ruchem ciężkich pojazdów oraz praca maszyn 
zagęszczających materiał na budowie. Z uwagi na fakt, iż na obszarze i w bezpo-
średnim sąsiedztwie inwestycji występują obiekty małej architektury etap budowy 
autostrady może mieć negatywny wpływ na powyższe obiekty. Budowa autostrady 
A2 na odc. 431+500-441+143 nie wpłynie na inne stałe obiekty dziedzictwa kulturo-
wego ze względu na ich znaczne oddalenie. 

Opis zaleceń ochronnych dla zinwentaryzowanych stałych obiektów dziedzic-
twa kulturowego zagrożonych przez budowę autostrady A2 na omawianym odcinku 
zamieszczono w tabeli w rozdz. VII.4.1.  

Faza eksploatacji 
Na etapie eksploatacji autostrady oddziaływanie na stałe obiekty dziedzictwa 

związane może być z pyłami powstającymi jako wtórne zanieczyszczenie w wyniku 
eksploatacji autostrady oraz wibracjami wywołanymi przez ruch o dużym natężeniu 
i prędkości pojazdów.  

Drgania wywołane ruchem ciężkich pojazdów samochodowych występować 
mogą w strefie o szerokości 20 ÷ 40 m od krawędzi autostrady (do ok. 60 m od osi) 
jednak w takiej odległości wszystkie obiekty kubaturowe podlegają wykupowi (znaj-
dują się w liniach rozgraniczających autostrady). 

VI.3.2. Stanowiska archeologiczne 

Faza budowy 
Budowa i realizacja każdej inwestycji liniowej ściśle związana jest 

z koniecznością przeprowadzenia znacznych prac ziemnych. Często powoduje to 
odsłanianie istniejących w ziemi stanowisk archeologicznych. Prace ziemne i niekon-
trolowane odkrywki prowadzić mogą do całkowitego lub częściowego zniszczenia 
tych materialnych śladów osadnictwa. 

W celu określenia wpływu projektowanej autostrady A2 na stanowiska arche-
ologiczne WUOZ w Warszawie udostępnił szczegółowe dane dot. lokalizacji stano-
wisk archeologicznych występujących w zakresie linii rozgraniczających inwestycji 
lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Zinwentaryzowanego zasobu zabytków arche-
ologicznych nie należy traktować jako zbioru ostatecznego, gdyż w wyniku realizacji 
badań liczba stanowisk może ulec zwiększeniu. 

Omawiany obszar został poddany ratowniczym badaniom wykopaliskowym w 
latach 2007-2009. Na terenie tym nie stwierdzono występowania szczególnie cen-
nych stanowisk o własnej formie krajobrazowej (grodziska, kurhany). 
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W wykazie stanowisk archeologicznych przesłanym przez WUOZ w Warsza-
wie przedstawiono następujące dane: 

• w wyniku przeprowadzenia badań wykopaliskowych w obrębie linii rozgrani-
czających inwestycję autostrady A2 Stryków – Konotopa odc. D zlikwidowano 
lub częściowo usunięto materiał wykopaliskowy z 8 stanowisk archeologicz-
nych; 

• do częściowego przeprowadzenia badań wykopaliskowych wytypowano 2 sta-
nowiska archeologiczne. Dodatkowo niewielkie powierzchnie w obrębie sta-
nowisk archeologicznych lub w ich pobliżu, nie przebadane podczas badań 
wykopaliskowych ze względu na niedostępność terenu, (km 
432+795÷432+810, 435+135÷435+235, 438+200÷438+330) kwalifikują się do 
przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na etapie realizacji 
inwestycji; 

• 13 obszarów wytypowano do wzmożonego nadzoru archeologicznego; 
• zewidencjonowano 4 stanowiska archeologiczne znajdujące się w niedalekiej 

odległości poza liniami rozgraniczającymi inwestycji. 

Faza eksploatacji 
Etap eksploatacji autostrady nie będzie miał wpływu na stanowiska archeolo-

giczne. 

VI.4. Wpływ na środowisko gruntowo – wodne 

Potencjalne oddziaływanie projektowanej autostrady na środowisko gruntowo 
- wodne będzie występowało w trakcie jej realizacji (budowy) i eksploatacji.  

Poniżej opisano potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić na wyżej wspo-
mnianych etapach. 

Faza budowy 
Budowa dróg wraz z obiektami inżynierskimi stwarza potencjalną możliwość 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne m.in. pogorszenie 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych.  

Źródłami ewentualnych zanieczyszczeń mogących powstać na etapie prac 
budowlanych są ścieki bytowo-gospodarcze z baz budowy oraz zanieczyszczenia 
związane z eksploatacją maszyn budowlanych wykorzystywanych przy budowie au-
tostrady i obiektów drogowych oraz pojazdów transportujących materiały budowlane. 

Emisja zanieczyszczeń z wymienionych wyżej źródeł będzie okresowa - w 
czasie trwania prac budowlanych i zaniknie po zrealizowaniu budowy.  

W trakcie prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo wylewu substancji za-
nieczyszczających (m.in. substancji wypłukiwanych ze składowisk materiałów budow-
lanych oraz wycieków smarów i paliw ze środków transportowych i maszyn) do grun-
tu. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych może nastąpić m.in. niekontrolowa-
ny wyciek paliwa czy też innych niebezpiecznych substancji chemicznych (farb, mas 
uszczelniających), itp. z pracującego sprzętu ciężkiego.  

W etapie budowy nie powstaną ścieki technologiczne (przemysłowe). Realiza-
cja inwestycji nie wymaga też poboru wody. Woda będzie potrzebna tylko do celów 
bytowych. W okresie budowy należy się liczyć ze zwiększoną dostawą zawiesin do 
wód powierzchniowych i gruntów.  



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

94 

W początkowym odcinku planowanej inwestycji w km od 430+150 do 432+200 
a także w odcinku końcowym w km od 440+100 do 441+144 trasa przebiega przez 
tereny wysokiej wrażliwości na zanieczyszczenie wód podziemnych spowodowanej 
obecnością w tym rejonie słabo izolowanego głównego użytkowego poziomu wodo-
nośnego. 
Faza eksploatacji 

Głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w wodach opadowych spływających 
z drogi są: zawiesiny ogólne; węglowodory ropopochodne; metale ciężkie; chlorki 
stosowane podczas zwalczania śliskości zimowej. 

Prognozowane stężenia zawiesin ogólnych (Sz) – głównego wskaźnika zanie-
czyszczeń drogowych – oszacowano w oparciu o Polską Normę – Odwodnienie dróg 
(PN-S-02204 z grudnia 1997 roku). 

Stężenia te są funkcją dobowego natężenia ruchu, sposobu zagospodarowa-
nia terenu oraz poprzecznego przekroju drogowego (liczby pasów ruchu w obu kie-
runkach łącznie).  

Do obliczeń przyjęto natężenia ruchu opracowane przez firmę TRANSPORT 
CONSULT, Wrocław 2007 r. (rozdział III.7.2.). 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:  
� parametry autostrady: 2 x 2 pasy ruchu x 3,75m + 2 x 3,00m (pas awaryjny) + 

2 x 0,50m (opaska) + 10,00 m pas dzielący (odcinek ten aproksymowano w 
przybliżeniu 8 - ma pasami ruchu);  

� zagospodarowanie terenu - obszar niezabudowany; 
� prognoza ruchu na 2027 rok dla odcinków: 

• Wiskitki - Tłuste - 68 850 poj./dobę; 
• Tłuste - Pruszków - 107 300 poj./dobę; 

Podana norma pozwala obliczyć stężenia zawiesin ogólnych z dróg o natęże-
niu ruchu maksymalnie 100 000 poj./dobę.  

W danych literaturowych ("Analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i 
roztopowych z dróg krajowych" EKKOM, W-wa, 2006, badania prowadzone na zle-
cenie GDDKiA) brak jest danych o stężeniach zanieczyszczeń dla dróg o tak wyso-
kim natężeniu ruchu (maksymalne natężenie - na poziomie ok. 53 000 poj/dobę).  

W książce "Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z 
dróg" (H. Sawicka – Siarkiewicz, 2003) przedstawiono wyniki badań zanieczyszcze-
nia spływów opadowych z tras szybkiego ruchu prowadzone za granicą. Maksymalne 
zarejestrowane stężenie zawiesin ogólnych sięga 450 mg/l przy natężeniu ruchu rzę-
du 143 tys. poj./dobę. Autorka nie podaje jednak ani przekroju poprzecznego drogi, 
ani też sposobu zagospodarowania terenu. Nie można więc wykorzystać cytowanych 
danych pomiarowych do niniejszej prognozy. 

W tej sytuacji stężenia zawiesin dla analizowanego odcinka autostrady osza-
cowano w oparciu o polską normę, wykonując (Rysunek 1) wykres zmian stężeń za-
wiesin w funkcji natężenia ruchu (droga 4-pasowa, obszar niezabudowany). 
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Rysunek 1. Wykres zmiany stężenia zawiesiny ogólnej w funkcji natężenia ruchu.  
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Z analizy wykresu wynika, że już od natężenia ruchu (w obu kierunkach) od 

około 60 tys. poj./dobę, stężenia zawiesin rosną bardzo wolno. Jest to m.in. efektem 
poprawy jakości dróg oraz częściowym rozwiewaniem drobnych frakcji z poboczy i 
nawierzchni jezdni przez potok samochodowy.  

Przyrost natężenia ruchu o 20 tys. poj./dobę (w zakresie od 80-100 tys. 
poj./dobę) powoduje wzrost stężeń zawiesin tylko o 5 mg/l (w zakresie: odpowiednio 
300 - 305 mg/l). Zakładając, że ten niewielki trend wzrostowy utrzymany zostanie 
przy natężeniu ruchu > 100 tys. poj./dobę, dla prognozowanego w roku 2027 ruchu 
na autostradzie na poziomie ok. 107 tys. poj./dobę, stężenia zawiesin (przy 4-ch pa-
sach ruchu) nie przekroczą 307mg/l, zaś przy aproksymacji jej przekroju poprzecz-
nego 8-ma pasami ruchu  wyniosą: 

Sz=(5,2*307mg/l)/8 = 200 mg/l 
 Zważywszy dodatkowo, że stężenia zawiesin są szacowane na podstawie 
prognoz ruchu, które mogą być obarczone błędem (zazwyczaj natężenia te bywają 
zawyżone) oraz uwzględniając fakt, że prognozowane w oparciu o normę stężenia 
zawiesin są zawyżone (Bohatkiewicz, 2004), można przyjąć, że w roku 2027 stężenia 
zawiesin w spływach nieoczyszczonych z autostrady z pewnością nie przekroczą 200 
mg/l. Jest to więc maksymalna wartość  tych stężeń. 

Wyniki obliczeń oraz konieczny stopień redukcji zawiesiny ogólnej dla spełnie-
nia warunków Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. nr 137/2006, poz. 984 z 
późn. zmianami) przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 1. Prognozowane stężenia zanieczyszczeń w nieczyszczonych ściekach 
opadowych z autostrady w roku 2027. 

Odcinek 
Wskaźnik  

zanieczyszczeń 

Stężenia 
dopuszczalne na 
wylocie do od-

biornika 

Stężenia prognozowa-
ne [mg/l] 

Konieczny stopień redukcji 
zanieczyszczeń (R %) 

rok 2027 rok 2027 

Wiskitki - 
Tłuste 

Zawiesiny 
ogólne 

100 mg/l 191 48 

Tłuste - 
Pruszków 

Zawiesiny 
ogólne 100 mg/l 200 50 
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 Obliczone powyżej prognozowane stężenia zawiesin są niższe od przyjętych 
w Operacie... . Wynika to z przyjęcia przez Autorów Operatu bardziej niekorzystnych 
warunków - aproksymacja odcinka do 6-ciu pasów ruchu.   
 Zgodnie z normą „Odwodnienie dróg” (PN-S-02204 z grudnia 1997 roku) ilość 
substancji ekstrahujących się eterem naftowym (Seen) obliczamy wg wzoru: 

Sseen= 0,08 * Sz 

 Na podstawie przedstawionego powyżej wzoru prognozowane stężenie sub-
stancji ekstrahujących się eterem naftowym dla odcinków: Wiskitki - Tłuste i Tłuste - 
Pruszków w 2027 roku wynosi odpowiednio 15 mg/l i 16 mg/l.  

Przy dopuszczalnym stężeniu zawiesin Sdop (przed odbiornikiem) równym 100 
mg/l, oczekiwana maksymalna redukcja (R) dla projektowanego odcinka autostrady 
powinna wynieść około 50% w roku 2027. 

Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego stężenia węglowodorów ro-
popochodnych w normalnych warunkach eksploatacji autostrady.  

VI.5. Wpływ na stan aerosanitarny terenu 

Faza budowy 
Budowa autostrady A2 wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych i bu-

dowlanych w trakcie których emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. 
Źródłem tego niezorganizowanego zanieczyszczenia powietrza będą głównie silniki 
poruszających się pojazdów oraz maszyn budowlanych uczestniczących w pracach 
ziemnych i transportowych oraz konieczne do wykonania prace rozbiórkowe. 

Emisja w trakcie prac budowlanych może mieć też postać pyłów porywanych 
w trakcie transportu i przeładunku materiałów sypkich. Źródłem emisji pyłów będą 
również prace ziemne związane z przygotowaniem odpowiedniego podłoża pod 
przyszłą nawierzchnię. Z faktu, że mamy do czynienia z materiałami, które powodują 
emisję pyłów o dużych frakcjach i których prędkości opadania są duże wynika, że 
odległości ich unoszenia są niewielkie i stężenie zanieczyszczenia szybko się 
zmniejsza. 

Pewne substancje (m.in. węglowodory i substancje smoliste) są również emi-
towane w trakcie kładzenia nawierzchni bitumicznych. Jednak tego typu emisje mają 
charakter czasowy, są krótkotrwałe, przemieszczające się w czasie godzin pracy i 
znikają po zakończeniu prac budowlanych. 

Eksploatacja maszyn budowlanych niezbędnych do wykonania pełnego za-
kresu inwestycji, skutkować będzie emisją zanieczyszczeń typowych dla silników 
spalinowych czyli min. tlenków azotu, tlenku węgla i tlenków siarki. Nie ma możliwo-
ści określenia wielkości takiej emisji ponieważ zależeć ona będzie od wielu zmien-
nych jak rodzaj i marka maszyny budowlanej, chwilowe warunki aerosanitarne i tere-
nowe oraz ilość roboczogodzin przypadających na każdą z maszyn. 

Z danych literaturowych dotyczących stanowisk pracy oraz doświadczenia 
wynika, iż emisja do środowiska w trakcie fazy budowy jest nieznaczna i nie powodu-
je trwałych zmian w warunkach aerosanitarnych terenu poza wyznaczonym terenem 
budowy. 
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Faza eksploatacji 

VI.5.1. Cel i zakres opracowania 

Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do jednych z czynników najbardziej 
obciążających powietrze atmosferyczne. Zagrożenie środowiska substancjami emi-
towanymi ze spalinami jest specyficzne, gdyż zależy od aktualnego natężenia ruchu 
na analizowanej drodze oraz stanu technicznego parku samochodowego poruszają-
cego się na niej.  

Dlatego też celem opracowania jest określenie: wielkości emisji oraz progno-
zowanego poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wywołanego ru-
chem pojazdów poruszających się po projektowanym odcinku autostrady A2. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• oszacowanie wielkości emisji średniorocznej emitowanej z całego analizo-
wanego odcinka autostrady, 

• obliczenie zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń w stosunku do projekto-
wanej autostrady, 

• porównanie prognozowanego poziomu stężeń w środowisku z wartościami 
odniesienia wraz z oceną zgodności z poziomem normatywnym. 

VI.5.2. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń 

Autostrada A2 charakteryzować się będzie dwiema jezdniami o dwóch pasach 
ruchu każda (szerokości pasa 3,75 m), rozdzielonych 11m pasem rozdziału.  

Dla oszacowania zasięgu oddziaływań komunikacyjnych przyjęto średniogo-
dzinowe natężenia ruchu pojazdów w porze dziennej i nocnej jakie spodziewane są 
na autostradzie w roku 2012 i 2027 (szczegóły dot. przyjętych natężeń ruchu zawarto 
w rozdziale III.7.2.) przedstawione w poniższej tabeli 1. 

Tabela 1. Prognozowany średniogodzinowy ruch na analizowanych odcinkach auto-
strady A2.  

Odcinek  
autostrady A2 

Średniogodzinowe natężenie 
ruchu poj. lekkich [poj./h] 

Średniogodzinowe natężenie 
ruchu poj. ciężkich [poj./h] 

Pora dzienna Pora nocna Pora dzienna Pora nocna 

Prognozowany ruch na autostradzie A2 w roku 2012 

Wiskitki – węzeł Tłuste 2 023  771 705 495 

węzeł Tłuste – Pruszków 3 198  711 725 386 

Prognozowany ruch na autostradzie A2 w roku 2027 

Wiskitki – węzeł Tłuste 2 605  993 889 625 

węzeł Tłuste – Pruszków 4 882  1 085  1 013  538 

VI.5.3. Emisja zanieczyszczeń 

Prognozowaną wielkość emisji pochodzących z projektowanej autostrady 
określono dla siedmiu znaczących zanieczyszczeń: tlenku węgla, dwutlenku azotu, 
dwutlenku siarki, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, benzenu oraz pyłu 
PM10. W określaniu emisji pominięto ołów i jego związki, gdyż jego zawartość w pa-
liwach nowej generacji jest pomijalnie mała. 

Jak dowodzą badania substancją wyznaczającą zasięg oddziaływania inwe-
stycji liniowych na środowisko jest dwutlenek azotu. Przekroczenia jego stężeń od-
niesienia obserwowane są najdalej od źródła.  
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Emisję zanieczyszczeń określono przyjmując wartości prognozowanych natę-
żeń ruchu zgodnie z tabelą nr 1, wskaźniki emisji (rozdz. V.3. – tabela nr 2) i odpo-
wiednie długości analizowanych odcinków międzywęzłowych. 

Tabela nr 2 – Średnioroczna emisja zanieczyszczeń [Mg/a] z odcinka D1 autostrady 
A2 w roku 2012 i 2027. 

Emisja średnioroczna [Mg/a] 

Zanieczyszczenie Rok 2012 Rok 2027 

Dwutlenek azotu 186,788 85,195 

Tlenek węgla 301,322 365,443 

Dwutlenek siarki 1,595 1,908 

Węglowodory alifatyczne 25,238 26,165 

Węglowodory aromatyczne 6,7191 4,138 

pył PM10 7,020 1,856 

Benzen 1,059 1,036 

VI.5.4. Metodyka i założenia do wykonania obliczeń 

Szczegółowy opis zastosowanej metodyki obliczeń przedstawiono w rozdziale 
V.3 niniejszego ROŚ. 

Przeanalizowano rozkład zanieczyszczeń dla analizowanej trasy i wykonano 
obliczenia dla przekrojów na projektowanej autostradzie A2. Ze względu na charakter 
zagospodarowania okolicznych terenów tj. głównie pola uprawne i nieużytki do obli-
czeń przyjęto współczynnik szorstkości terenu charakterystyczny dla takich obszarów 
i wynoszący zo = 0,035.  

Powierzchnia autostrady stanowi źródło emisji o nieustalonej w czasie i w 
przestrzeni wielkości emisji. W obliczeniach uwzględniono emisje liniowe dla ciągu 
drogi i określono dla nich zasięg oddziaływania.  

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto na-
stępujące założenia: 

• pas drogowy autostrady umieszczono w terenie płaskim h = 0,5 m; 
• punkty odbioru dla autostrady zlokalizowano na wysokości h= 0,5 m;  
• w wielkość emisji nie uwzględniono jej zmniejszenia w wyniku zastosowa-

nia ekranów akustycznych i pasów zieleni izolacyjnej. 
• współczynnik szorstkości terenu zo = 0,035 
• wartości średniogodzinowych natężeń ruchu prognozowane na rok 2012 i 

2027. 

VI.5.5. Kryteria oceny stanu zanieczyszczenia powietrza 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w 
Płocku w piśmie z dnia 14 grudnia 2009 r., znak: PL-MO.gp.4401-60/09, podał aktu-
alny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie projektowanego odcinka autostrady 
A2 (odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53) (rozdz. IV.12). 
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Istniejące wartości tła uwzględniono w przeprowadzonej ocenie, którą oparto o 
wartości odniesienia określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. Nr 16 z 2010r., poz. 87) – kryteria oceny szczegółowo przedstawiono w roz-
dziale V.3. 

VI.5.6. Wyniki obliczeń 

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół analizowanego 
odcinka D1 autostrady A2 w roku 2012 przedstawiono poniżej w tabeli nr 3, a w roku 
2027 tabeli nr 4. 
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Tabela nr 3. Rozkład stężeń zanieczyszczeń wokół analizowanego odcinka D1 autostrady A2 w roku 2012 

odległość 
od 

krawędzi jezdni 

Prognozowane stężenia zanieczyszczeń 

NO2 CO SO2 CxHy(alifat.) CxHy (aromat.) pył PM10 Benzen 

Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 
[m] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

początek opracowania – węzeł „Tłuste” 
1 61,950 647,553 91,839 1005,288 0,512 5,329 8,408 84,408 2,226 22,468 1,011 10,247 0,286 2,961 
6 33,744 357,403 50,024 554,847 0,279 2,941 4,580 46,587 1,212 12,401 0,530 5,402 0,156 1,634 
11 22,532 280,270 33,403 435,103 0,186 2,306 3,058 36,533 0,810 9,724 0,352 4,210 0,104 1,282 
16 16,464 239,044 24,407 371,102 0,136 1,967 2,235 31,159 0,591 8,294 0,256 3,580 0,076 1,093 
21 12,684 207,819 18,803 322,627 0,105 1,710 1,722 27,089 0,456 7,211 0,197 3,113 0,059 0,950 
26 10,128 195,996 15,014 304,273 0,084 1,613 1,375 25,548 0,364 6,800 0,157 2,935 0,047 0,896 
31 8,302 183,623 12,307 285,064 0,068 1,511 1,127 23,935 0,298 6,371 0,129 2,746 0,038 0,840 
36 6,945 171,893 10,295 266,853 0,057 1,415 0,943 22,406 0,249 5,964 0,108 2,568 0,032 0,786 
41 5,905 161,781 8,754 251,156 0,049 1,331 0,802 21,088 0,212 5,613 0,092 2,416 0,027 0,740 

węzeł „Tłuste” – koniec opracowania 
1 67,395 756,727 130,736 1538,962 0,626 7,082 9,003 97,562 2,433 26,549 1,090 11,940 0,341 3,829 
6 36,709 417,659 71,211 849,397 0,341 3,909 4,904 53,847 1,325 14,653 0,572 6,294 0,186 2,113 
11 24,512 327,522 47,549 666,085 0,228 3,065 3,274 42,226 0,885 11,491 0,379 4,906 0,124 1,657 
16 17,911 279,346 34,745 568,108 0,166 2,614 2,393 36,015 0,646 9,801 0,276 4,172 0,091 1,413 
21 13,799 242,856 26,767 493,898 0,128 2,273 1,843 31,310 0,498 8,520 0,212 3,627 0,070 1,229 
26 11,018 229,040 21,373 465,801 0,102 2,143 1,472 29,529 0,398 8,036 0,169 3,419 0,056 1,159 
31 9,031 214,581 17,519 436,395 0,084 2,008 1,207 27,665 0,326 7,528 0,139 3,200 0,046 1,086 
36 7,555 200,873 14,655 408,517 0,070 1,880 1,009 25,898 0,273 7,047 0,116 2,993 0,038 1,016 
41 6,424 189,057 12,462 384,486 0,060 1,769 0,858 24,374 0,232 6,633 0,099 2,815 0,032 0,956 

Sd [µg/m 3] 24 200 ---- 30 000 14 350 900 3000 38,7 1000 6 280 3 30 
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Tabela nr 4. Rozkład stężeń zanieczyszczeń wokół analizowanego odcinka D1 autostrady A2 w roku 2027 

odległość 
od 

krawędzi jezdni 

Prognozowane stężenia zanieczyszczeń 

NO2 CO SO2 CxHy(alifat.) CxHy (aromat.) pył PM10 Benzen 

Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 Sa S99,8 
[m] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

początek opracowania – węzeł „Tłuste” 
1 25,986 271,385 104,223 1146,470 0,590 6,099 8,384 84,331 1,280 13,226 0,252 2,659 0,267 2,780 
6 14,155 149,785 56,769 632,770 0,321 3,366 4,567 46,545 0,697 7,300 0,132 1,401 0,146 1,534 
11 9,451 117,459 37,907 496,209 0,215 2,640 3,049 36,500 0,465 5,725 0,088 1,093 0,097 1,203 
16 6,906 100,181 27,699 423,219 0,157 2,252 2,228 31,131 0,340 4,882 0,064 0,929 0,071 1,026 
21 5,321 87,095 21,339 367,936 0,121 1,957 1,716 27,064 0,262 4,245 0,049 0,808 0,055 0,892 
26 4,248 82,141 17,038 347,004 0,096 1,846 1,371 25,525 0,209 4,003 0,039 0,761 0,044 0,841 
31 3,482 76,955 13,966 325,099 0,079 1,730 1,123 23,913 0,171 3,750 0,032 0,712 0,036 0,788 
36 2,913 72,039 11,683 304,330 0,066 1,619 0,940 22,386 0,143 3,511 0,027 0,666 0,030 0,738 
41 2,477 67,801 9,935 286,428 0,056 1,524 0,799 21,069 0,122 3,304 0,023 0,627 0,026 0,695 

węzeł „Tłuste” – koniec opracowania 
1 36,908 418,796 178,021 2103,756 0,804 9,034 10,240 111,540 1,747 19,620 0,360 4,129 0,373 4,215 
6 20,103 231,146 96,967 1161,123 0,438 4,986 5,578 61,562 0,951 10,829 0,189 2,177 0,203 2,326 
11 13,424 181,261 64,748 910,535 0,293 3,910 3,724 48,276 0,635 8,492 0,125 1,697 0,136 1,824 
16 9,809 154,599 47,311 776,601 0,214 3,335 2,721 41,175 0,464 7,243 0,091 1,443 0,099 1,556 
21 7,556 134,404 36,449 675,157 0,165 2,899 2,097 35,796 0,358 6,297 0,070 1,254 0,077 1,353 
26 6,034 126,758 29,103 636,748 0,132 2,734 1,674 33,760 0,286 5,938 0,056 1,182 0,061 1,276 
31 4,946 118,756 23,855 596,551 0,108 2,562 1,372 31,629 0,234 5,563 0,046 1,107 0,050 1,195 
36 4,137 111,169 19,956 558,441 0,090 2,398 1,148 29,608 0,196 5,208 0,038 1,035 0,042 1,119 
41 3,518 104,630 16,970 525,591 0,077 2,257 0,976 27,867 0,167 4,902 0,033 0,974 0,036 1,053 

Sd [µg/m 3] 24 200 ---- 30 000 14 350 900 3000 38,7 1000 6 280 3 30 
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Prognozowane stężenie zanieczyszczeń odniesiono w stosunku do krawędzi 
pasa ruchu. Obliczenia w siatce wykonano co 5 metrów zaczynając w odległości 1 
metra od krawędzi pasa ruchu. Jak wynika z tabeli możliwe są przekroczenia do-
puszczalnych stężeń dla dwutlenku azotu w roku 2012 i 2027. W celu wykazania do-
kładnego miejsca wystąpienia przekroczenia stężenia dopuszczalnego dla dwutlenku 
azotu wykonano dodatkowe obliczenia w siatce co 1 metr. Obliczenia zamieszczono 
w tabeli poniżej. 

Tabela nr 5. Rozkład stężeń dwutlenku azotu wokół analizowanego odcinka D1 auto-
strady A2 w roku 2012 i 2027. 

Rok 2012 

początek opracowania – węzeł „Tłuste”  węzeł „Tłuste” – koniec opracowania 
Odległość  
od krawę-
dzi jezdni 

Sa 
Odległość od 

kraw ędzi 
jezdni 

S99,8 
Odległość  

od krawędzi 
jezdni 

Sa 
Odległość 

od krawędzi 
jezdni 

S99,8 

[m] [µg/m3] [m] [µg/m3] [m] [µg/m3] [m] [µg/m3] 

6 33,744 21 207,819 11 24,512 36 200,873 
7 30,951 22 203,707 12 23,014 37 198,151 
8 28,426 23 201,045 13 21,560 38 195,740 
9 26,241 24 198,101 14 20,254 39 193,411 

10 24,332 25 197,865 15 19,074 40 191,161 
11 22,532 26 195,996 16 17,911 41 189,057 

Rok 2027 
1 25,986 1 271,385 1 36,908 6 231,146 
2 22,414 2 229,326 2 31,828 7 216,071 
3 19,651 3 201,298 3 27,905 8 204,191 
4 17,467 4 179,514 4 24,803 9 194,762 
5 15,694 5 162,725 5 22,286 10 187,521 
6 14,155 6 149,785 6 20,103 11 181,261 
Sd 

[µg/m 3] 24  200  24  200 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń przewiduje się przekroczenia warto-
ści odniesienia (z uwzględnieniem tła) dla dwutlenku azotu w odległości od krawędzi 
pasa ruchu, w roku 2012 (maksymalnie 11m dla stężeń średniorocznych i 36m dla 
stężenia percentyla) oraz w roku 2027 (maksymalnie 4m dla stężeń średniorocznych 
i 8m dla stężenia percentyla). W przypadku stężeń 1-godzinnych (percentyla S99,8) 
wartość zależy od chwilowych warunków meteorologicznych i chwilowego natężenia 
emisji zanieczyszczeń z drogi. Obliczenia takie są obarczone większym błędem, niż 
obliczenia stężeń średniocznych. Dlatego przy określaniu zasięgu emisji zanieczysz-
czeń stężenia średnioroczne dają wynik w większym stopniu odzwierciedlający rze-
czywistość. Z obliczeń wynika, iż przekroczenia stężeń średniorocznych nie wykro-
czą poza linie rozgraniczające inwestycji, ponieważ przekroczenia obserwowane bę-
dą w odległości 11m (w roku 2012) lub 4m (w roku 2027) od krawędzi pasa ruchu. 
Natomiast stężenia percentyla S99,8 mogą miejscami wykroczyć poza granice linii 
rozgraniczających, jednakże nie obejmą one swoim zasięgiem budynków mieszkal-
nych położonych w pobliży autostrady. Zasięgi przekroczenia wartości odniesienia 
NO2 dla stężania średniorocznego i 1-godzinowego (w roku 2012 i 2027) przedsta-
wiono na załączniku 6.5. 
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Dla pyłu PM10 pomimo dużego tła w obrębie badanego obszaru oszacowane-
go przez WIOŚ na 85% wartości dopuszczalnej (34 µg/m3) nie stwierdzono przekro-
czenia norm. Pojazdy samochodowe zgodnie z obliczeniami nie przyczynią się do 
znacznego zwiększenia stężenia pyłu PM 10 na badanym terenie. Stężenia zanie-
czyszczeń dla pozostałych badanych związków nie przekroczą wartości odniesienia 
(z uwzględnieniem istniejącego tła). 

VI.5.7. Wnioski do obliczeń 

1. Pojazdy samochodowe poruszające się po analizowanej trasie będą źródłem 
emisji do powietrza atmosferycznego: dwutlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku 
siarki, węglowodorów, pyłu pm10 oraz benzenu. Spośród nich najbardziej repre-
zentatywnym i determinującym oddziaływanie autostrady jest dwutlenek azotu. 

2. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwalają na stwierdzenie, że możliwe jest 
wystąpienie przekroczeń wartości odniesienia stężeń 1- godzinowych oraz śred-
niorocznych dla dwutlenku azotu. Wartości odniesienia obowiązujące dla dwu-
tlenku azotu użyte w ocenie odpowiadają wartościom poziomu dopuszczalnego 
tej substancji ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 

3. Dla pozostałych zanieczyszczeń nie przewiduje się przekroczenia wartości od-
niesienia przy uwzględnieniu wartości istniejącego na tym obszarze tła.  

4. Użyte do obliczeń wskaźniki emisji przedstawiają najnowsze ujęcie i podejście do 
spraw związanych ze spalaniem paliw w pojazdach samochodowych. Dzięki te-
mu uzyskano najbardziej wiarygodne dla obecnego stanu wiedzy wyniki obliczeń. 

5. Wskaźniki emisji dla roku 2012 są wyższe niż wskaźniki na rok 2027 i jest to 
związane z uwzględnieniem postępu technicznego i unowocześniania technologii 
produkcji paliw i konstruowania coraz bardziej ekologicznych silników spalino-
wych. 

6. Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania zanieczyszczeń (w tym również NO2) 
w głównej mierze zależy od wielkości natężenia ruchu drogowego, ale także od 
sposobu zagospodarowania terenu wokół autostrady. Przyjęty do obliczeń 
współczynnik szorstkości terenu tj. zo1 = 0,035 charakterystyczny dla pól upraw-
nych przedstawia sytuację, gdy rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest ni-
czym niezakłócone i zasięg jest duży. 

7. Istniejące budynki mieszkalne położone w pobliżu autostrady A2 na odcinku D1 
nie będą narażone na ponadnormatywne stężenia substancji, co potwierdzają 
przeprowadzone obliczenia (zał. 6.5). 

8. Budowa ekranów akustycznych (zaprojektowanych w celu ochrony przeciwhała-
sowej zabudowy mieszkaniowej) przyczyni się również do zmniejszenia zasięgu 
oddziaływania autostrady. Ekrany spowodują podniesienie pozornego punktu 
emisji zanieczyszczeń poza krawędź osłony, a tym samym przyczynią się do 
spadku stężeń zanieczyszczeń w otoczeniu trasy. 

9. Również wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż pasa autostrady spowoduje dodat-
kowo zmniejszenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych z poru-
szających się pojazdów. Dotyczy to głównie zanieczyszczeń pyłowych i aerozoli, 
które zatrzymywane są na liściach roślin. W ten sposób wydatnie wpłyną one na 
poprawę stanu aerosanitarnego w otoczeniu autostrady. 
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VI.6. Wpływ na klimat akustyczny terenu 

Faza budowy 
Realizacja przedmiotowej inwestycji związana będzie z wystąpieniem okreso-

wych oddziaływań akustycznych o dużej dynamice zmian spowodowanych pracą 
ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących mate-
riały i surowce. Oddziaływanie to ustąpi wraz z zakończeniem robót. 

Prace te charakteryzować się będą bezpośrednim i krótkoterminowym oddzia-
ływaniem na tereny przylegle do ich wykonywania. Teren intensywnych prac, a wraz 
z nim obszar narażony na omawiane oddziaływanie będzie się przesuwał zgodnie ze 
specyfiką realizacji inwestycji drogowych. 

Prace ciężkiego sprzętu używanego podczas realizacji takich inwestycji cha-
rakteryzują się wysokimi poziomami hałasu emitowanymi do środowiska. Jak podaje 
opracowanie "Update of noise database for prediction of noise on construction and 
open sites" opublikowane w 2006r. przez Ministerstwo Środowiska, Żywności i Rol-
nictwa w Wielkiej Brytanii (DEFRA - Department for Environmental, Food and Rural 
Affairs) poziomy hałasu mierzone w odległości 10 m od tego sprzętu mogą wynosić 
od LA = 75 do 90 dB, a nawet 95 dB. 

W celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości akustycznej dla mieszkań-
ców przyległych terenów, ważne jest, aby prace wykonywane były możliwie krótko i 
wyłącznie w porze dnia.  

Ponadto stosowany sprzęt winien spełniać wymagania określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hała-
su do środowiska (Dz.U. nr 263, poz. 2202). 
Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji autostrady A2 głównym źródłem hałasu na analizowanym 
obszarze będą pojazdy samochodowe poruszające się po projektowanej trasie. Po-
ziom hałasu będzie zależał od natężenia i struktury ruchu oraz prędkości pojazdów, a 
także od parametrów technicznych i eksploatacyjnych projektowanej autostrady. 

VI.6.1. Podstawa, cel i zakres opracowania 

W ramach obliczeń propagacji hałasu drogowego określono zasięg oddziały-
wania akustycznego autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 431+500 
do km 441+143,53 na przyległe tereny, w tym obszary chronione. 

Wartością obliczaną był równoważny poziom dźwięku skorygowany częstotli-
wościowo krzywą A – LAeq T. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska użyto wskaźników hałasu mających zastosowanie do ustalania i 
kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

� LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia rozumianej jako prze-
dział czasu od godz. 600 do godz. 2200 (przedział czasu odniesienia równy 16 
godzinom), w dalszej części tekstu stosowany będzie skrót LD; 

� LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy rozumianej jako prze-
dział czasu od godz. 2200 do godz. 600 (przedział czasu odniesienia równy 8 
godzinom), w dalszej części tekstu ROŚ stosowany będzie skrót LN 
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Zasięg hałasu wyznaczony został na podstawie rozkładu wartości w/w wskaź-
ników na analizowanym obszarze. Granice obszaru zasięgu hałasu wyznaczyła izoli-
nia o wartości dopuszczalnej najdalej oddalona od osi autostrady. 

Jednak głównym celem niniejszej analizy było przedstawienie środków ograni-
czenia hałasu oraz zweryfikowanie lokalizacji i parametrów geometrycznych ekranów 
akustycznych przewidzianych do realizacji wzdłuż przedmiotowej inwestycji wg zapi-
sów decyzji „środowiskowej”. Ekrany te przewidziane są dla ochrony terenów wyma-
gających zabezpieczenia z uwzględnieniem zapisów i danych zawartych w: 

� Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa auto-
strady A-2 na odcinku granica woj. łódzkiego / mazowieckiego km 411+465,80 
– węzeł Konotopa (z węzłem) km 456+239,67 opracowanym przez Biuro eks-
pertyz i projektów budownictwa komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. w 2008 r.; 

� Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku od granicy woje-
wództwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z 
węzłem) w km 456+239,67, znak WŚR.I.BP.6613/15/08; 

� Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Projekt i budowa autostrady A-2 
Stryków – Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100”, Tom III. 
Program Funkcjonalno - Użytkowy, Warszawa 2009; 

� Projekcie Budowlanym "Budowa Autostrady A2 Stryków – Konotopa odcinek D 
w km 431+500÷441+143,53" opracowanym przez Transprojekt Gdański w 
2010. 

Weryfikacja lokalizacji i parametrów geometrycznych ekranów akustycznych 
została przeprowadzona przy użyciu metody prognozowania hałasu drogowego opi-
sanej w rozdziale V.4 na podstawie ostatecznych rozwiązań projektowych zawartych 
w Projekcie Budowlanym, prognozy ruchu na lata 2012 i 2027 (rozdział III.7.2) oraz 
rozmieszczenia terenów chronionych przed hałasem. 

 Zakres analizy akustycznej obejmuje: 
� określenie kryterium oceny hałasu drogowego tj. dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku (Dz.U. Nr 120 poz. 826) na podstawie rozmieszczenia istniejących obsza-
rów chronionych i obszarów wynikających z rozstrzygnięć dotyczących zago-
spodarowania terenów w zasięgu oddziaływania akustycznego autostrady; 

� obliczenie i wykreślenie izolinii równoważnego poziomu dźwięku o wartości 
poziomu dopuszczalnego dla pory dnia i nocy w latach 2012 i 2027; 

� porównanie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem do-
puszczalnym i ocena zgodności z wartościami normatywnymi; 

� wyznaczenie obszaru oddziaływania hałasu, którego granicę stanowi izolinia o 
największym zasięgu tj. izolinia dla pory nocy (LAeq N = 50 dB) w roku 2027; 

� inwentaryzacja zabudowy chronionej objętej zasięgiem ponadnormatywnego 
oddziaływania hałasu oraz szczegółowe obliczenia poziomu hałasu dla tej za-
budowy; 

� analiza możliwości zastosowania ochrony przeciwhałasowej w postaci ekra-
nów akustycznych i wałów ziemnych; 
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� określenie zasięgu hałasu drogowego z zastosowanymi zabezpieczeniami 
przeciwhałasowymi. 

VI.6.2. Charakterystyka źródła hałasu 

Jak już wspomniano głównym źródłem hałasu na analizowanym obszarze bę-
dą pojazdy samochodowe poruszające się po projektowanej autostradzie. 

Dla celów obliczeniowych rzeczywiste źródła hałasu zastąpiono źródłem linio-
wym umieszczonym 0,5 m nad powierzchnią drogi. Źródło takie opisano takimi pa-
rametrami jak: natężenie i struktura ruchu, prędkość pojazdów i styl jazdy oraz rodzaj 
nawierzchni. 

Ze względu na zróżnicowanie niwelety analizowanego odcinka autostrady, 
źródło hałasu znajdować się będzie na różnych wysokościach względem istniejącego 
poziomu terenu, w zależności od przebiegu trasy. Dane te uwzględniono w nume-
rycznym modelu terenu, który wykorzystano w obliczeniach poziomu hałasu w śro-
dowisku. 

W celu określenia poziomów emisji źródła metodyka rozróżnia trzy przypadki 
przebiegu niwelety: 

� niweleta stała (pochylenie ≤ 2%); 
� niweleta malejąca (pochylenie ku dołowi > 2%); 
� niweleta rosnąca (pochylenie ku górze > 2%). 

VI.6.2.1. Natężenie ruchu 

Podstawą do wykonania obliczeń była prognoza ruchu „Modelowanie ruchu 
dla Autostrady A1 (Pyrzowice - Stryków), Autostrady A2 (Stryków - Konotopa), Drogi 
Ekspresowej S1 (Lotnisko – Pyrzowice)” opracowana przez TRANSPORT CONSULT 
w 2007 r. Na podstawie podanych w niej wartościach średniego ruchu dobowego 
(SDR) poszczególnych kategorii pojazdów wyznaczono wartości średniego ruchu 
godzinowego dla pory dnia i nocy zgodnie z metodyką zawartą w piśmie Dyrektora 
Departamentu Studiów GDDKiA z dn. 22.03.2010r. (znak: GDDKiA-DŚ-
WPR/4083/086/10). 

W analizach wzięto pod uwagę dwa następujące horyzonty czasowe: 
� rok 2012 – rok oddania inwestycji do eksploatacji; 
� rok 2027 – czasookres po 15 latach od oddania autostrady do eksploatacji. 

Szczegóły w rozdziale III.7.2. niniejszego ROŚ. 

Zgodnie z metodyką obliczeniową „NMPB-Routes-96” przyjęto następujący 
podział na kategorie pojazdów: 

� pojazdy lekkie (o masie całkowitej poniżej 3,5 tony); 
� pojazdy ciężkie (o masie całkowitej powyżej 3,5 tony). 

Prognoza ruchu dla lat 2012 i 2027 wykorzystana do obliczeń oddziaływania 
hałasu drogowego na środowisko została przedstawiona w poniższej tabeli nr 1. 
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Tabela 1. Prognoza ruchu na odcinku D1 autostrady A2 w latach 2012 i 2027 

Rok 
prognozy 

Odcinek 

Średni 
dobowy 

ruch SDR 
[poj./24h] 

Średni godzinowy ruch 
poj. lekkich [poj./h] 

Średni godzinowy ruch 
poj. ciężkich [poj./h] 

Pora dnia 
6oo-22oo 

Pora nocy 
22oo-6oo 

Pora dnia 
6oo-22oo 

Pora nocy 
22oo-6oo 

2012 
Wiskitki – Tłuste 53 768 2 023  771 705 495 

Tłuste – Pruszków 71 532 3 198  711 725 386 

2027 
Wiskitki – Tłuste 68 850 2 605  993 889 625 

Tłuste – Pruszków 107 300 4 882  1 085  1 013  538 

W omawianej analizie uwzględniono również oddziaływanie akustyczne zwią-
zane z eksploatacją węzła „Tłuste”. Na podstawie kartogramów średniego dobowego 
ruchu dla pojazdów lekkich i ciężkich zawartych w przytoczonej prognozie ruchu i 
w/w metodyce określono średni godzinowy ruch przyjęty do obliczeń (Tabela 2). 

Tabela 2. Prognoza ruchu na węźle „Tłuste” autostrady A2 w latach 2012 i 2027 

Rok 
prognozy 

Odcinek 

Średni 
dobowy 

ruch SDR 
[poj./24h] 

Średni godzinowy ruch 
poj. lekkich [poj./h] 

Średni godzinowy ruch 
poj. ciężkich [poj./h] 

Pora dnia 
6oo-22oo 

Pora nocy 
22oo-6oo 

Pora dnia 
6oo-22oo 

Pora nocy 
22oo-6oo 

2012 

DL1 11 552  606 67 39 10 

DL2 12 776  675 75 39 10 

DL4 3 894  159 18 52 14 

DL3 3 768  152 17 52 14 

DW579 PD 31 734  1 550  172 206 55 

DW579 PN 21 156  1 024  114 146 39 

DL5 31 990  1 592  177 182 48 

2027 

DL1 26 028  1 392  155 64 17 

DL2 24 753  1 320  147 64 17 

DL4 6 804  347 39 32 8 

DL3 6 804  347 39 32 8 

DW579 PD 60 677  3 130  348 249 66 

DW579 PN 36 444  1 776  197 241 64 

DL5 64 389  3 405  378 191 51 
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VI.6.2.2. Parametry techniczne i eksploatacyjne projektowanych dróg 

Poniżej zestawiono dane projektowanych dróg wykorzystane w obliczeniach 
propagacji hałasu w środowisku. 

Autostrada A2 na odcinku D1 od km 431+500 do 441+143,53 
� Prędkość dozwolona* 130 km/h – pojazdy lekkie 

80 km/h – pojazdy ciężkie 
� Liczba pasów ruchu 2 x (2 x 3,75 m)  
� Pas rozdziału wraz z opaskami 11,00 m 
� Szerokość opaski 2 x 0,50 m 
� Pas awaryjny 2 x 3,00 m 
� Szerokość pobocza gruntowego 2 x 1,25 
� Szerokość korony drogi 34,50 m 
� Rodzaj nawierzchni bitumiczna 

* Wartości prędkości dopuszczalnych na autostradzie przyjęto zgodnie z zapisami art. 20 ust.3.  (dział II, rozdział 
3, oddział 3) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 z 1997r., poz. 602 z późn. zm.) 

Łącznice DL1 i DL2 
� Prędkość projektowa 50 km/h – pojazdy lekkie 

50 km/h – pojazdy ciężkie 
� Szerokość jezdni 6,00 m 
� Szerokość korony 9,00 m 

Łącznice DL3 i DL4 
� Prędkość projektowa 40 km/h – pojazdy lekkie 

40 km/h – pojazdy ciężkie 
� Szerokość jezdni 6,00 m 
� Szerokość korony 9,00 m 

Łącznica DL5  
� Prędkość projektowa 40 km/h – pojazdy lekkie 

40 km/h – pojazdy ciężkie 
� Średnia szerokość nawierzchni 20,00 m 

Droga wojewódzka nr 579 Błonie – Grodzisk Mazowiecki 
� Prędkość projektowa 60 km/h – pojazdy lekkie 

60 km/h – pojazdy ciężkie 
� Liczba pasów ruchu 2 x (2 x 3,50 m)  
� Szerokość opasek 2 x 0,50 m 
� Szerokość pobocza gruntowego 1,50 m 
� Szerokość korony drogi 24,25 m 

Na podstawie wszystkich wymienionych powyżej parametrów, tj. danych wej-
ściowych modelu obliczeniowego oprogramowanie SoundPLAN automatycznie okre-
śliło poziomy emisji źródła zgodnie z „Guide de Bruit 1980” 
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VI.6.3. Tereny wymagające ochrony akustycznej 

Tereny, przez które przebiega projektowana autostrada A2 charakteryzują się 
różnym stopniem zurbanizowania i zagospodarowania. Głównie są to tereny rolnicze 
oraz nieużytki. W przypadku terenów wymagających ochrony akustycznej wokół pla-
nowanej trasy dominuje zabudowa zagrodowa, występuje także zabudowa mieszka-
niowo - usługowa. Istniejącą zabudowę stanowią głównie budynki jedno- i dwukon-
dygnacyjne. 

Na podstawie map projektowych w skali 1:1 000, zdjęć z lotni oraz ortofoto-
map zinwentaryzowano istniejącą zabudowę mieszkaniową w otoczeniu przedmio-
towej inwestycji (w odległości około 500-700 m od osi autostrady). Budynki te są wy-
różniono na mapach przedstawiających oddziaływanie akustyczne kolorem czerwo-
nym (zał. Nr 6.5) 

Przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać akustycznie na tereny gmin: 
Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki oraz gminy miejskiej Milanówek. Rozpatrywana za-
budowa będąca w obszarze oddziaływania akustycznego projektowanej autostrady 
nie jest objęta zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(MPZP) żadnej z powyższych gmin. 

Zarówno w przypadku gminy Jaktorów i Milanówek obszar oddziaływania aku-
stycznego minimalnie obejmuje tereny tych gmin. Są to te tereny zagospodarowane 
rolniczo. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki 
pismem z dnia 12.03.2010 r. (znak WPP 0114/28/2010) poinformował, że na tere-
nach sąsiadujących z przebiegiem autostrady nie obowiązują żadne MPZP.  

Dokumentem określającym w sposób ogólny planowany sposób zagospoda-
rowania terenu otaczającego przedmiotową inwestycję jest Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki - 
zmiana (uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 588/2010 z dnia 3 
marca 2010 r.). Pomimo, że studium jest dokumentem planowania przestrzennego, 
nie jest jednak aktem prawnym i nie może być podstawą do wydania jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej. 

Na podstawie załącznika graficznego nr 2 (Kierunki rozwoju i polityka prze-
strzenna gminy) do omawianego studium w pasie o szerokości 500 m po obu stro-
nach projektowanej autostrady zinwentaryzowano wyłącznie tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej w następujących kilometrażach: 

� 433+700÷434+500, strona prawa; 
� 434+500÷435+000, strona lewa; 
� 434+860÷436+720, strona prawa; 
� 435+250÷436+850, strona lewa; 
� 437+530÷441+143, strona lewa; 
� 438+000÷438+800, strona prawa; 
� 439+000÷440+940, strona prawa. 

Niniejsze studium wyróżnia także problemowe tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej narażonej na oddziaływanie projektowanej autostrady A2 znajdujące 
się w pasie o szerokości 200 m od osi drogi.   
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Ze względu na brak obowiązujących MPZP na analizowanym obszarze, tereny 
z zabudową chronioną zostały zakwalifikowane do terenów zabudowy zagrodowej 
lub zabudowy mieszkaniowo-usługowej na podstawie faktycznego zagospodarowa-
nia w celu określenia dla nich akustycznych standardów jakości środowiska. 

VI.6.4. Określenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku 

Projektowany odcinek autostrady A2 przebiega wzdłuż terenów o różnych 
funkcjach użytkowych. Na granicy części z nich powinny być zachowane warunki 
normatywne zgodnie z ich klasyfikacją wg Tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826). 

Poniżej przedstawiono dopuszczalne poziomu hałasu zaczerpnięte z w/w ta-
beli. 
Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez po-
szczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, 
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odnie-

sienia równy 8 naj-
mniej korzystnym 

godzinom dnia kolej-
no po sobie następu-

jącym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 
1 najmniej ko-

rzystnej godzinie 
nocy 

1 

a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy zwią-
zanej ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 

d) Tereny szpitali w mia-
stach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszka-
nia zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 
zagrodowej  

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkanio-
wo-usługowe  

60 50 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiej-
skiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

65 55 55 45 
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Przyjęte wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku od dróg lub 
linii kolejowych – wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N – na granicy opisanej wyżej 
zabudowy chronionej kształtują się w zależności od rodzaju zinwentaryzowanego 
terenu: 

� tereny zabudowy zagrodowej (pkt 3b) i tereny mieszkaniowo-usługowe (pkt 
3d): 

 LAeq D = 60 dB w godz. od 6 00 do 22 00 
LAeq N = 50 dB w godz. od 22 00 do 6 00 

VI.6.5. Metoda oceny hałasu 

Metoda prognozowania hałasu drogowego została szczegółowo opisana w 
rozdziale V.4. Metoda ta oparta jest o model rozprzestrzeniania się dźwięku w śro-
dowisku zawarty w normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 
propagacji w przestrzeni otwartej”. Z tego powodu spełnia wymagania punktu VI Za-
łącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku 
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem, portem. 

Zaimplementowana w oprogramowaniu do wykonywania obliczeń rozprze-
strzeniania się hałasu w środowisku francuska metodyka obliczeniowa „NMPB-
Routes-96” jest rekomendowana przez Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania po-
ziomem hałasu w środowisku. 

Podstawą do wykonania obliczeń był numeryczny model terenu będący punk-
tową reprezentacją wysokości topograficznej terenu z uwzględnieniem korpusu pro-
jektowanej autostrady i dróg poprzecznych, skarp, nasypów i wałów oraz stacji pobo-
ru opłat (SPO). Na model ten zostały naniesione współrzędne istniejącej zabudowy, 
dla której – na podstawie zdjęć z lotni– przypisano wysokość. Następnie wprowa-
dzono parametry projektowanych dróg oraz dane prognozy ruchu dla lat 2012 i 2027 
(rozdział VI.6.2.). Prognoza akustyczna uwzględnia również rodzaj pokrycia terenu, 
od którego zależy wartość tłumienia dźwięku podczas propagacji w środowisku. Roz-
różnia się następujące typy powierzchni: 

� pochłaniająca – współczynnik tłumienia G = 1 (np. trawa, zalesienia); 
� odbijająca – współczynnik tłumienia G = 0 (np. powierzchnia jezdni); 
� mieszana – współczynnik tłumienia G = 0÷1 (teren o zróżnicowanym pokryciu).  

Obliczenia zostały wykonane zarówno w siatce obliczeniowej o rozdzielczości 
10 m na wysokości 4 m nad poziomem terenu oraz w tzw. receptorach – pojedyn-
czych punktach obliczeniowych usytuowanych w odległości 2 m od fasady zabudowy 
chronionej znajdującej się w otoczeniu przedmiotowej inwestycji. Dla budynków jed-
nokondygnacyjnych receptory zlokalizowano na wysokości 2 m nad poziomem tere-
nu, natomiast dla budynków dwukondygnacyjnych – na 4 m. 

Lokalizacja tych receptorów została przedstawiona na mapach w skali 1:2 000 
(zał. nr 6.5). 

Analiza została wykonana w oprogramowaniu SoundPLAN 7. 
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VI.6.6. Wyniki obliczeń emisji hałasu do środowiska – bez zabezpieczeń akustycznych 

Na podstawie obliczeń hałasu w siatce obliczeniowej określono przewidywany 
zasięg hałasu wokół planowanego odcinka autostrady. Zasięg ten wyznaczono na-
nosząc izolinię wskaźnika hałasu LAeq N na mapę zawierającą zabudowę mieszkalną. 
Przewidywany zasięg hałasu w latach 2012 i 2027 dla przyjętych wartości dopusz-
czalnych został przedstawiony na mapie w skali 1:10 000 (zał. nr 5.1). 

Budynki objęte bądź znajdujące się w pobliżu wspomnianego zasięgu zostały 
wytypowane do dokładniejszej analizy poprzez wykonanie dla nich obliczeń w recep-
torach (reprezentatywne punkty obserwacji). Wyniki przeprowadzonych obliczeń 
akustycznych dla receptorów bez zabezpieczeń przeciwhałasowych zestawiono w 
tabeli nr 4. W tabeli przedstawiono punkty obliczeniowe, dla których wystąpiły prze-
kroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku. 

Tabela 4. Wyniki obliczeń hałasu bez zabezpieczeń w latach 2012 i 2027. 

Numer 
receptora 

Wysokość 
receptora 

nad 
powierzchnią 

ziemi 
[m] 

Prognozowany 
poziom hałasu 

bez 
zabezpieczeń 

[dB] 

Prognozowana 
wartość 

przekroczenia 
poziomu 

dopuszczalnego 
[dB] 

Prognozowany 
poziom hałasu 

bez 
zabezpieczeń 

[dB] 

Prognozowana 
wartość 

przekroczenia 
poziomu 

dopuszczalnego 
[dB] 

2012 2027 
Pora 

dnia / nocy 
Pora 

dnia / nocy 
Pora 

dnia / nocy 
Pora 

dnia / nocy 
1 4 55,6 / 52,9 - / 2,9 56,6 / 53,9 - / 3,9 
2 4 56,6 / 53,9 - / 3,9 57,7 / 55 - / 5 
3 4 63 / 60,3 3 / 10,3 64,1 / 61,4 4,1 / 11,4 
4 4 59,2 / 56,5 - / 6,5 60,2 / 57,5 0,2 / 7,5 
5 4 53,8 / 51,1 - / 1,1 54,8 / 52,1 - / 2,1 
6 4 52,9 / 50,2 - / 0,2 53,9 / 51,2 - / 1,2 
7 4 53,4 / 50,8 - / 0,8 54,5 / 51,8 - / 1,8 
8 4 56,2 / 53,5 - / 3,5 57,2 / 54,5 - / 4,5 
9 4 55 / 52,3 - / 2,3 56 / 53,3 - / 3,3 

10 4 58,8 / 56,1 - / 6,1 59,8 / 57,1 - / 7,1 
11 4 52,8 / 50,1 - / 0,1 53,9 / 51,2 - / 1,2 
12 4 53,7 / 51 - / 1 54,8 / 52,1 - / 2,1 
15 4 54 / 51,3 - / 1,3 55,1 / 52,4 - / 2,4 
16 4 52,4 / 49,7 - / - 53,5 / 50,8 - / 0,8 
17 2 63,8 / 61,1 3,8 / 11,1 64,9 / 62,2 4,9 / 12,2 
18 4 60,7 / 58 0,7 / 8 61,8 / 59,1 1,8 / 9,1 
19 2 55,9 / 53,2 - / 3,2 56,9 / 54,2 - / 4,2 
22 4 56,4 / 51,5 - / 1,5 58 / 52,9 - / 2,9 
24 4 56,7 / 51,7 - / 1,7 58,4 / 53,1 - / 3,1 
25 4 55,8 / 49,9 - / - 57,6 / 51,5 - / 1,5 
27 4 55,8 / 50,3 - / 0,3 57,5 / 51,9 - / 1,9 
30 4 53,6 / 48,7 - / - 55 / 50,1 - / 0,1 
35 4 54,1 / 49,2 - / - 55,6 / 50,6 - / 0,6 
36 4 55,2 / 50,4 - / 0,4 56,8 / 51,9 - / 1,9 
37 4 55,2 / 50,3 - / 0,3 56,8 / 51,8 - / 1,8 
38 4 55,4 / 50,5 - / 0,5 56,9 / 51,9 - / 1,9 
39 4 54,6 / 49,8 - / - 56,2 / 51,3 - / 1,3 
40 4 56 / 51,2 - / 1,2 57,5 / 52,6 - / 2,6 
42 2 54,8 / 49,2 - / - 55,9 / 50,4 - / 0,4 
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43 4 55,1 / 49,2 - / - 56,3 / 50,4 - / 0,4 
45 4 55,5 / 49,7 - / - 57,4 / 51,3 - / 1,3 
46 4 55,5 / 49,4 - / - 57,2 / 51 - / 1 
47 4 57,3 / 51,4 - / 1,4 58,6 / 52,7 - / 2,7 
48 4 56,8 / 50,6 - / 0,6 58,3 / 52 - / 2 
49 4 59,9 / 53,6 - / 3,6 61,8 / 55,4 1,8 / 5,4 
50 4 61 / 54,6 1 / 4,6 63 / 56,4 3 / 6,4 
51 2 57,3 / 51,3 - / 1,3 58,2 / 52,3 - / 2,3 
52 2 56 / 49,6 - / - 56,8 / 50,5 - / 0,5 
53 4 53,4 / 48,8 - / - 55,1 / 50,4 - / 0,4 
54 4 61,7 / 57 1,7 / 7 63,4 / 58,6 3,4 / 8,6 
55 4 58,6 / 53,9 - / 3,9 60,3 / 55,5 0,3 / 5,5 
56 4 58,9 / 54,2 - / 4,2 60,6 / 55,8 0,6 / 5,8 
57 4 60,2 / 55,5 0,2 / 5,5 61,9 / 57,1 1,9 / 7,1 
58 2 58,9 / 54,2 - / 4,2 60,6 / 55,8 0,6 / 5,8 
59 2 57,7 / 53,1 - / 3,1 59,4 / 54,7 - / 4,7 
60 2 64,2 / 59,5 4,2 / 9,5 65,9 / 61,1 5,9 / 11,1 
61 2 59,3 / 54,6 - / 4,6 60,9 / 56,2 0,9 / 6,2 
62 2 61 / 56,3 1 / 6,3 62,7 / 57,9 2,7 / 7,9 
63 4 61,8 / 57,1 1,8 / 7,1 63,5 / 58,7 3,5 / 8,7 
64 4 63,7 / 59 3,7 / 9 65,4 / 60,6 5,4 / 10,6 
65 4 62,8 / 58,1 2,8 / 8,1 64,5 / 59,7 4,5 / 9,7 
66 4 63 / 58,3 3 / 8,3 64,7 / 59,9 4,7 / 9,9 
67 4 60,6 / 57,9 0,6 / 7,9 61,6 / 58,9 1,6 / 8,9 
68 4 58,5 / 55,8 - / 5,8 59,6 / 56,9 - / 6,9 
69 4 57,3 / 54,6 - / 4,6 58,4 / 55,7 - / 5,7 
70 4 56,9 / 54,2 - / 4,2 57,9 / 55,2 - / 5,2 
71 4 57,1 / 54,4 - / 4,4 58,1 / 55,4 - / 5,4 
72 4 55,8 / 53,1 - / 3,1 56,8 / 54,1 - / 4,1 
73 4 57 / 54,3 - / 4,3 58,1 / 55,4 - / 5,4 
74 4 52,7 / 50 - / - 53,8 / 51,1 - / 1,1 
78 4 59,7 / 57 - / 7 60,8 / 58,1 0,8 / 8,1 
79 4 55,3 / 52,6 - / 2,6 56,4 / 53,7 - / 3,7 
80 4 54,3 / 51,6 - / 1,6 55,3 / 52,6 - / 2,6 
81 4 51,9 / 49,2 - / - 52,9 / 50,2 - / 0,2 
87 2 65,9 / 63,2 5,9 / 13,2 66,9 / 64,2 6,9 / 14,2 
88 4 57,3 / 54,6 - / 4,6 58,4 / 55,7 - / 5,7 
89 4 56,4 / 53,7 - / 3,7 57,5 / 54,8 - / 4,8 
90 4 60,9 / 58,2 0,9 / 8,2 62 / 59,3 2 / 9,3 
91 4 55,8 / 53,1 - / 3,1 56,8 / 54,1 - / 4,1 
92 4 55 / 52,3 - / 2,3 56,1 / 53,4 - / 3,4 
93 4 55,3 / 52,6 - / 2,6 56,3 / 53,6 - / 3,6 
94 4 54,5 / 51,8 - / 1,8 55,5 / 52,8 - / 2,8 
96 4 52,5 / 49,8 - / - 53,5 / 50,8 - / 0,8 
97 4 56,5 / 53,8 - / 3,8 57,5 / 54,8 - / 4,8 
98 4 56,8 / 54,1 - / 4,1 57,9 / 55,2 - / 5,2 
99 4 58,2 / 55,5 - / 5,5 59,3 / 56,6 - / 6,6 
100 4 58,2 / 55,5 - / 5,5 59,2 / 56,5 - / 6,5 
101 4 60,5 / 57,8 0,5 / 7,8 61,6 / 58,9 1,6 / 8,9 
102 4 60,6 / 57,9 0,6 / 7,9 61,6 / 58,9 1,6 / 8,9 
103 2 64,5 / 61,8 4,5 / 11,8 65,5 / 62,9 5,5 / 12,9 
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104 2 62,7 / 60 2,7 / 10 63,8 / 61,1 3,8 / 11,1 
105 2 60,2 / 57,5 0,2 / 7,5 61,2 / 58,5 1,2 / 8,5 
106 2 55,5 / 52,8 - / 2,8 56,6 / 53,9 - / 3,9 
107 4 58,3 / 55,6 - / 5,6 59,3 / 56,6 - / 6,6 
110 4 54,5 / 51,8 - / 1,8 55,5 / 52,8 - / 2,8 
111 4 58,5 / 55,8 - / 5,8 59,5 / 56,8 - / 6,8 
112 2 58,8 / 56,1 - / 6,1 59,8 / 57,1 - / 7,1 
123 4 57,4 / 52,8 - / 2,8 58,9 / 54,2 - / 4,2 
124 4 60,1 / 56,7 0,1 / 6,7 61,3 / 57,7 1,3 / 7,7 
125 2 62,9 / 59,6 2,9 / 9,6 64,1 / 60,7 4,1 / 10,7 
126 2 65,6 / 62,4 5,6 / 12,4 66,7 / 63,5 6,7 / 13,5 
127 4 67,8 / 64,8 7,8 / 14,8 68,9 / 65,9 8,9 / 15,9 
128 4 53,5 / 49,7 - / - 54,9 / 50,9 - / 0,9 
129 4 61 / 57,7 1 / 7,7 62,2 / 58,8 2,2 / 8,8 
130 4 59,6 / 56,4 - / 6,4 60,8 / 57,5 0,8 / 7,5 
131 4 58,4 / 55,2 - / 5,2 59,5 / 56,3 - / 6,3 
132 4 58,5 / 54,7 - / 4,7 59,7 / 55,8 - / 5,8 
133 4 57,9 / 54,4 - / 4,4 58,9 / 55,4 - / 5,4 
134 4 58,7 / 55 - / 5 59,7 / 56,1 - / 6,1 
135 4 56,1 / 52,1 - / 2,1 57,3 / 53,2 - / 3,2 
136 4 55 / 51 - / 1 56,4 / 52,2 - / 2,2 
137 4 54,3 / 50,1 - / 0,1 55,6 / 51,2 - / 1,2 
144 4 61,3 / 56,6 1,3 / 6,6 63 / 58,2 3 / 8,2 
145 2 66,8 / 62,1 6,8 / 12,1 68,5 / 63,7 8,5 / 13,7 
146 2 67,3 / 62,6 7,3 / 12,6 69 / 64,2 9 / 14,2 
147 4 65,7 / 61 5,7 / 11 67,4 / 62,6 7,4 / 12,6 
148 2 63,2 / 58,5 3,2 / 8,5 64,9 / 60,1 4,9 / 10,1 
149 2 67,9 / 63,3 7,9 / 13,3 69,6 / 64,9 9,6 / 14,9 
150 2 60,9 / 56,2 0,9 / 6,2 62,6 / 57,8 2,6 / 7,8 
151 2 58,9 / 54,3 - / 4,3 60,6 / 55,9 0,6 / 5,9 
153 2 53,9 / 49,2 - / - 55,6 / 50,8 - / 0,8 
154 4 64,4 / 59,8 4,4 / 9,8 66,1 / 61,4 6,1 / 11,4 
155 4 56,9 / 52,2 - / 2,2 58,6 / 53,8 - / 3,8 
156 4 61,8 / 57,1 1,8 / 7,1 63,5 / 58,7 3,5 / 8,7 
157 4 59,7 / 55 - / 5 61,4 / 56,6 1,4 / 6,6 
160 4 57,9 / 53,2 - / 3,2 59,6 / 54,8 - / 4,8 
161 4 58,4 / 53,8 - / 3,8 60,1 / 55,4 0,1 / 5,4 
162 2 57,8 / 53,1 - / 3,1 59,5 / 54,7 - / 4,7 
163 2 58,1 / 53,4 - / 3,4 59,8 / 55 - / 5 
164 2 59,2 / 54,6 - / 4,6 60,9 / 56,2 0,9 / 6,2 
165 4 58,3 / 53,7 - / 3,7 60 / 55,3 - / 5,3 
166 2 53,6 / 48,9 - / - 55,3 / 50,5 - / 0,5 
167 4 59,6 / 55 - / 5 61,3 / 56,6 1,3 / 6,6 
168 4 58,1 / 53,4 - / 3,4 59,8 / 55,1 - / 5,1 
169 4 57 / 52,4 - / 2,4 58,7 / 54 - / 4 
171 4 55,7 / 51 - / 1 57,4 / 52,7 - / 2,7 
172 4 56,2 / 51,6 - / 1,6 57,9 / 53,2 - / 3,2 
173 4 55,7 / 51 - / 1 57,4 / 52,6 - / 2,6 
174 4 55,7 / 51 - / 1 57,4 / 52,6 - / 2,6 
175 4 55,7 / 51 - / 1 57,3 / 52,6 - / 2,6 
177 4 55,3 / 50,6 - / 0,6 57 / 52,2 - / 2,2 
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Z przedstawionych powyżej zestawień wynika, że w analizowanych punktach 
obserwacji przewiduje się przekroczenia wartości normatywnych. Dla pory dnia prze-
kroczenia te osiągają do 7,9 dB w 2012 r i do 9,6 dB w 2027 r. Znacznie więcej prze-
kroczeń występuje dla pory nocy: do 14,8 dB w 2012 r i do 15,9 dB w 2027 r. 

VI.6.7. Dobór ekranów akustycznych  

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska ochrona przed hałasem polega 
na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie 
poziomu hałasu niewiększego niż dopuszczalny lub jego zmniejszenie do co najmniej 
dopuszczalnego, gdy jest on przekroczony. Na tej podstawie powinien być oparty 
sposób ochrony terenów, dla których ustanowione są akustyczne standardy jakości 
środowiska, polegający na zapewnieniu co najmniej dopuszczalnych wartości pozio-
mu hałasu na granicy tych terenów (rozdział. VI.6.4.). 

Zaprojektowanie skutecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci 
ekranów akustycznych i wałów ziemnych polega na wyznaczeniu ich parametrów 
geometrycznych (długość i wysokość) oraz odpowiednim usytuowaniu względem 
źródła hałasu. Konieczna jest również dokładna analiza technicznych możliwości po-
sadowienia zabezpieczeń przeciwhałasowych w danym miejscu. Jednak decyduj ą-
cym kryterium jest wymagana skuteczno ść akustyczna – nie mniejsza ni ż prze-
kroczenie warto ści dopuszczalnej. 

Dobór ekranów na projektowanym odcinku autostrady oparto na zapisach De-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
(znak WŚR.1.BP.6613/15/08) określającej w punkcie III wymagania dotyczące 
ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Decyzja 
podaje lokalizację oraz parametry geometryczne ekranów. 

Na etapie Projektu Budowlanego została przeprowadzona ponowna szczegó-
łowa analiza akustyczna uwzględniająca ostateczną niweletę projektowanej auto-
strady, szczegółowy numeryczny model terenu oraz rozmieszczenie terenów chro-
nionych przed hałasem. Doboru zabezpieczeń przeciwhałasowych dokonano dla ro-
ku 2027. Powtórna analiza wykazała konieczność korekty parametrów geometrycz-
nych ekranów wynikających z zapisów w/w decyzji, a także zaprojektowanie nowych 
ekranów nie przewidzianych w jej zapisach. Konieczne korekty polegały głównie na 
podwyższeniu wysokości oraz wydłużeniu poszczególnych ekranów. 

W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie zaprojektowanych w Pro-
jekcie Budowlanym zabezpieczeń przeciwhałasowych. 
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Tabela 5. Lokalizacja i parametry geometryczne ekranów akustycznych (*) 

Lp. 
Km Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] 
Posadowienie 

Nr receptorów  
przed fasadami budynków 

objętych ochroną 
przeciwhałasową Początek Koniec 

strona lewa 

E1 433+050 433+600 550 4 korona drogi 3-9 

E2 436+150 436+700 550 5 korona drogi 17-18 

E3 436+850 437+150 300 4 korona drogi 19 

E4 
DW579 
0+795 

DW579 
0+965 

170 4 
korona drogi 

DW 579 
(strona lewa) 

20-27 

E5 
DW579 
0+795 

DW579 
0+975 

180 4 
korona drogi 

DW 579 
(strona prawa) 

42-52,54 

E6 438+100 438+475 375 4 korona drogi 

28-52 E7(**) 438+312 438+535 230 4 
korona drogi 
łącznikowej 
DL1 i DL5 

E8(**) 438+535 438+850 220 3 korona drogi 
łącznikowej DL1 

E9(***) 440+335 441+143,53 ~~809 4,5 korona drogi 53-66 

strona prawa 

E10 432+500 433+200 700 4 korona drogi 67 

E11 433+500 434+200 700 4 korona drogi 68-86 

E12 434+800 434+900 100 4,5 korona drogi 

87-107 

E13 434+900 435+235 335 6,5 korona drogi 

E14 435+235 435+500 265 4 korona drogi 

E15 435+500 436+000 500 6,5 korona drogi 

E16 436+000 436+150 150 5 korona drogi 

E17 436+400 437+000 600 4 korona drogi 108-112 

E18 438+050 438+200 150 6 korona drogi 

114-123 E19 438+200 438+530 330 7 korona drogi 

E20 438+530 438+580 50 4 korona drogi 

E21 
DL2 

0+186 
DL2 

0+270 
84 4 

brzeg wiaduktu 
WD-296 na drodze 

łącznikowej DL2 123-136,144 

E22 
DL2 

0+270 
DL2 

0+643 
373 4 korona drogi 

łącznikowej DL2 

E23 438+830 439+100 270 4 korona drogi 

144-178 
E24 439+100 439+600 500 7 korona drogi 

E25 439+600 440+335 735 5 korona drogi 

E26 440+335 440+500 165 3 korona drogi 

(*) – odniesienie do zapisów DoSU w zakresie ekranów akustycznych – szczegółowo przedstawiono w rozdz. 
VIII.3 – Tabela 1, pkt. III.1 i III.5. 
(**) Ekrany te zlokalizowane są na koronie łącznic DL1 i DL5 (SPO), jednak ich km został podany względem km 
autostrady A2. Stąd długość tych ekranów jest inna, niż wynikałoby to z km autostrady – Zał. Nr 6.5) 
(***) Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia ekran winien znajdować się w km 440+350-441+625. W tabeli podano kilometraż ekranu zapro-
jektowanego na długości odcinka D1 autostrady A2. Dalsza część ekranu jest kontynuowana na następnym od-
cinku D2 projektowanej autostrady A2 (441+143,53-441+800, h=5,5m i 441+800-443+162, h=6m) 
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Tabela 6. Lokalizacja i parametry geometryczne wałów ziemnych (*) 

L.p. 

Km 
Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] 

Numery receptorów 
przed fasadami budynków 

objętych ochroną 
przeciwhałasową 

Początek Koniec 

strona lewa 

W1 432+455 432+780 325 5 

1-9 W2 432+800 433+110 310 5,5 

W3 433+110 433+825 715 5 

W4 434+330 435+215 885 6 10-15 

strona prawa 

W5 433+645 433+840 195 4 
68-86 

W6 433+860 434+330 470 4 

W7 436+190 437+090 900 4 108-112 

(*) – odniesienie do zapisów DoSU w zakresie ekranów akustycznych – szczegółowo przedstawiono 
w rozdz. VIII.3 – Tabela 1, pkt. III.5. 

VI.6.8. Wyniki obliczeń emisji hałasu z zabezpieczeniami akustycznymi 

Po zastosowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów aku-
stycznych i wałów ziemnych wykonano powtórne obliczenia poziomu hałasu w recep-
torach przypisanych do budynków objętych ochroną akustyczną. Wyniki przeprowa-
dzonych obliczeń zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 7. Wyniki obliczeń hałasu z zabezpieczeniami w latach 2012 i 2027. 

Numer 
receptora 

Wysokość 
receptora 

nad 
powierzchnią 

ziemi 
[m] 

Prognozowany 
poziom hałasu 

z zabezpieczeniami  
[dB] 

Prognozowana 
wartość 

przekroczenia 
poziomu 

dopuszczalnego 
[dB] 

Prognozowany 
poziom hałasu 

z zabezpieczeniami  
[dB] 

Prognozowana 
wartość 

przekroczenia 
poziomu 

dopuszczalnego 
[dB] 

2012 2027 
Pora 

dnia / nocy 
Pora 

dnia / nocy 
Pora 

dnia / nocy 
Pora 

dnia / nocy 
1 4 51,2 / 48,5 - / - 52,2 / 49,5 - / - 
2 4 51,9 / 49,2 - / - 53 / 50,3 - / 0,3 
3 4 54,2 / 51,6 - / 1,6 55,3 / 52,6 - / 2,6 
4 4 53,1 / 50,4 - / 0,4 54,1 / 51,4 - / 1,4 
5 4 49,9 / 47,2 - / - 51 / 48,3 - / - 
6 4 46,7 / 44 - / - 47,7 / 45 - / - 
7 4 48,4 / 45,7 - / - 49,5 / 46,8 - / - 
8 4 52,1 / 49,4 - / - 53,2 / 50,5 - / 0,5 
9 4 52,4 / 49,7 - / - 53,4 / 50,7 - / 0,7 
10 4 51,4 / 48,7 - / - 52,4 / 49,7 - / - 
11 4 48,6 / 45,9 - / - 49,6 / 46,9 - / - 
12 4 48,8 / 46,1 - / - 49,8 / 47,1 - / - 
15 4 48,5 / 45,8 - / - 49,5 / 46,8 - / - 
16 4 50,6 / 47,9 - / - 51,7 / 49 - / - 
17 2 54,3 / 51,6 - / 1,6 55,3 / 52,7 - / 2,7 
18 4 52,8 / 50,1 - / 0,1 53,8 / 51,1 - / 1,1 
19 2 51,8 / 49,1 - / - 52,9 / 50,1 - / 0,1 
22 4 54,6 / 50,3 - / 0,3 55,9 / 51,5 - / 1,5 
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24 4 54,6 / 50,2 - / 0,2 56 / 51,4 - / 1,4 
25 4 52,9 / 47,5 - / - 54,5 / 48,9 - / - 
27 4 53,5 / 48,7 - / - 55,1 / 50,1 - / 0,1 
30 4 52 / 46,9 - / - 53,3 / 48,3 - / - 
35 4 52,2 / 47,4 - / - 53,7 / 48,8 - / - 
36 4 53,1 / 48,4 - / - 54,7 / 49,9 - / - 
37 4 53,2 / 48,3 - / - 54,7 / 49,7 - / - 
38 4 53,4 / 48,4 - / - 54,8 / 49,9 - / - 
39 4 52,4 / 47,7 - / - 53,9 / 49,1 - / - 
40 4 53,8 / 48,8 - / - 55,2 / 50,2 - / 0,2 
42 2 53,4 / 47,6 - / - 54,4 / 48,6 - / - 
43 4 52,9 / 46,9 - / - 53,8 / 47,8 - / - 
45 4 52,3 / 46,9 - / - 54 / 48,4 - / - 
46 4 53,1 / 47,1 - / - 54,3 / 48,2 - / - 
47 4 55,3 / 49,4 - / - 56,4 / 50,5 - / 0,5 
48 4 54,6 / 48,4 - / - 55,7 / 49,5 - / - 
49 4 54,8 / 48,7 - / - 56,1 / 50 - / - 
50 4 54,6 / 48,4 - / - 55,9 / 49,7 - / - 
51 2 55,2 / 49 - / - 56,1 / 50 - / - 
52 2 54,7 / 48,1 - / - 55,5 / 49 - / - 
53 4 52,8 / 48,2 - / - 54,5 / 49,8 - / - 
54 4 54,9 / 50,2 - / 0,2 56,6 / 51,8 - / 1,8 
55 4 49,2 / 44,5 - / - 50,9 / 46,1 - / - 
56 4 51,1 / 46,4 - / - 52,8 / 48 - / - 
57 4 50 / 45,3 - / - 51,7 / 46,9 - / - 
58 2 50,5 / 45,8 - / - 52,2 / 47,4 - / - 
59 2 50,1 / 45,5 - / - 51,8 / 47,1 - / - 
60 2 54,3 / 49,7 - / - 56 / 51,3 - / 1,3 
61 2 49,9 / 45,2 - / - 51,6 / 46,9 - / - 
62 2 50,8 / 46,1 - / - 52,5 / 47,7 - / - 
63 4 51,1 / 46,4 - / - 52,8 / 48 - / - 
64 4 53,2 / 48,5 - / - 54,9 / 50,1 - / 0,1 
65 4 52,4 / 47,7 - / - 54,1 / 49,3 - / - 
66 4 52,7 / 48 - / - 54,4 / 49,6 - / - 
67 4 53,3 / 50,6 - / 0,6 54,3 / 51,6 - / 1,6 
68 4 51,7 / 49 - / - 52,7 / 50 - / - 
69 4 51 / 48,3 - / - 52,1 / 49,4 - / - 
70 4 50,6 / 47,9 - / - 51,6 / 48,9 - / - 
71 4 50,8 / 48,1 - / - 51,9 / 49,2 - / - 
72 4 48,6 / 45,9 - / - 49,6 / 46,9 - / - 
73 4 50,9 / 48,2 - / - 52 / 49,3 - / - 
74 4 46,9 / 44,2 - / - 47,9 / 45,2 - / - 
78 4 51,2 / 48,5 - / - 52,3 / 49,6 - / - 
79 4 50,5 / 47,8 - / - 51,5 / 48,8 - / - 
80 4 49,9 / 47,2 - / - 50,9 / 48,2 - / - 
81 4 48,4 / 45,7 - / - 49,4 / 46,7 - / - 
87 2 53,9 / 51,2 - / 1,2 54,9 / 52,2 - / 2,2 
88 4 50,2 / 47,5 - / - 51,3 / 48,6 - / - 
89 4 49,7 / 47 - / - 50,7 / 48 - / - 
90 4 51,1 / 48,4 - / - 52,2 / 49,5 - / - 
91 4 46,7 / 44 - / - 47,8 / 45,1 - / - 
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92 4 46,3 / 43,6 - / - 47,3 / 44,6 - / - 
93 4 46 / 43,3 - / - 47 / 44,3 - / - 
94 4 45,8 / 43,1 - / - 46,9 / 44,2 - / - 
96 4 44,2 / 41,5 - / - 45,2 / 42,5 - / - 
97 4 46,5 / 43,8 - / - 47,6 / 44,9 - / - 
98 4 46,8 / 44,1 - / - 47,9 / 45,2 - / - 
99 4 48 / 45,3 - / - 49 / 46,3 - / - 

100 4 47,7 / 45 - / - 48,8 / 46,1 - / - 
101 4 50,3 / 47,6 - / - 51,4 / 48,7 - / - 
102 4 50,3 / 47,6 - / - 51,4 / 48,7 - / - 
103 2 54 / 51,3 - / 1,3 55,1 / 52,4 - / 2,4 
104 2 53,4 / 50,7 - / 0,7 54,5 / 51,8 - / 1,8 
105 2 50,7 / 48 - / - 51,7 / 49 - / - 
106 2 48,6 / 45,9 - / - 49,6 / 46,9 - / - 
107 4 49,5 / 46,8 - / - 50,6 / 47,9 - / - 
110 4 50,1 / 47,4 - / - 51,1 / 48,4 - / - 
111 4 51,6 / 48,9 - / - 52,7 / 50 - / - 
112 2 51,4 / 48,7 - / - 52,4 / 49,7 - / - 
123 4 52 / 47,3 - / - 53,5 / 48,6 - / - 
124 4 52,4 / 48 - / - 53,6 / 49,1 - / - 
125 2 53,5 / 49,5 - / - 54,7 / 50,6 - / 0,6 
126 2 54,6 / 51 - / 1 55,8 / 52,1 - / 2,1 
127 4 55,6 / 51,9 - / 1,9 56,8 / 52,9 - / 2,9 
128 4 48,6 / 44,9 - / - 50 / 46,1 - / - 
129 4 53,1 / 48,8 - / - 54,3 / 50 - / - 
130 4 50,3 / 46,3 - / - 51,6 / 47,4 - / - 
131 4 51,2 / 47 - / - 52,4 / 48,1 - / - 
132 4 53 / 48,4 - / - 54,3 / 49,6 - / - 
133 4 52,4 / 47,8 - / - 53,6 / 48,9 - / - 
134 4 52,7 / 48,1 - / - 54 / 49,2 - / - 
135 4 51,6 / 46,8 - / - 53 / 48 - / - 
136 4 50,8 / 46,3 - / - 52,2 / 47,5 - / - 
137 4 51,8 / 47,1 - / - 53,3 / 48,2 - / - 
144 4 53,8 / 49 - / - 55,4 / 50,5 - / 0,5 
145 2 56 / 51,3 - / 1,3 57,7 / 52,9 - / 2,9 
146 2 55,7 / 51 - / 1 57,3 / 52,6 - / 2,6 
147 4 54,5 / 49,8 - / - 56,2 / 51,4 - / 1,4 
148 2 52,8 / 48,2 - / - 54,5 / 49,8 - / - 
149 2 56,1 / 51,4 - / 1,4 57,8 / 53 - / 3 
150 2 52,1 / 47,4 - / - 53,8 / 49 - / - 
151 2 51,1 / 46,5 - / - 52,8 / 48,1 - / - 
153 2 49,4 / 44,7 - / - 51,1 / 46,3 - / - 
154 4 52,4 / 47,8 - / - 54,1 / 49,4 - / - 
155 4 50 / 45,3 - / - 51,7 / 46,9 - / - 
156 4 51,9 / 47,3 - / - 53,6 / 48,9 - / - 
157 4 51,3 / 46,7 - / - 53 / 48,3 - / - 
160 4 49 / 44,3 - / - 50,7 / 45,9 - / - 
161 4 49,7 / 45 - / - 51,3 / 46,6 - / - 
162 2 49,6 / 45 - / - 51,3 / 46,6 - / - 
163 2 51 / 46,3 - / - 52,7 / 47,9 - / - 
164 2 51 / 46,3 - / - 52,7 / 47,9 - / - 
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165 4 51,4 / 46,7 - / - 53,1 / 48,3 - / - 
166 2 48,7 / 44,1 - / - 50,4 / 45,7 - / - 
167 4 51,6 / 46,9 - / - 53,3 / 48,6 - / - 
168 4 52,6 / 48 - / - 54,3 / 49,6 - / - 
169 4 49 / 44,3 - / - 50,7 / 45,9 - / - 
171 4 53,7 / 49,1 - / - 55,4 / 50,7 - / 0,7 
172 4 53,4 / 48,7 - / - 55,1 / 50,4 - / 0,4 
173 4 53,1 / 48,5 - / - 54,8 / 50,1 - / 0,1 
174 4 52,9 / 48,2 - / - 54,6 / 49,8 - / - 
175 4 53,1 / 48,4 - / - 54,8 / 50 - / - 
177 4 53,5 / 48,8 - / - 55,2 / 50,4 - / 0,4 

Z przedstawionych powyżej zestawień wynika, że zastosowanie zabezpieczeń 
akustycznych pozwoli wystarczająco zabezpieczyć zabudowę chronioną narażoną 
na ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne. Dla pory dziennej nie przewiduje 
się przekroczeń wartości normatywnych dla obu lat prognozy, natomiast dla pory 
nocnej w niektórych punktach przewiduje się w roku 2012 przekroczenia od 0,1 do 
1,9 dB, a w roku 2027 od 0,1 do 2,9 dB. 

Podczas doboru ekranów przeprowadzono szczegółową analizę wpływu po-
szczególnych ich parametrów (wysokość, długość, miejsce lokalizacji) na uzyskiwaną 
skuteczność ekranowania. Analiza wykazała, że zwiększanie parametrów geome-
trycznych ekranów tylko do pewnego momentu daje istotną poprawę stanu klimatu 
akustycznego. Dalsze zabiegi zwiększające wymiary ekranów nie wpływały zauwa-
żalnie na poprawę jakości akustycznej środowiska i nie mają uzasadnienia tak śro-
dowiskowego jak i ekonomicznego.  

Analizę taką, mając na uwadze aspekt uzyskiwanej optymalnej poprawy wa-
runków akustycznych zastosowano przy każdym z analizowanych przekrojów obli-
czeniowych. Obliczenia wykazały, że ze względu na położenie niektórych z budyn-
ków w stosunku do autostrady (70-100 m od jej osi) oraz wysoki poziom emisji hała-
su wynikający z prognozy ruchu (SDR sięgający ponad 100 000 poj./dobę) nie ma 
technicznych możliwości doprowadzenia do warunków normatywnych. 

W przypadkach, gdy mimo zastosowanej optymalizacji ekranu (osiągnięcie 
maksymalnej skuteczności ekranowania) prognozowane są przekroczenia w grani-
cach do 3 dB (błąd metody obliczeniowej – j/w) przyjęto zasadę o kwalifikowaniu tych 
miejsc do objęcia badaniami w ramach analizy porealizacyjnej. 

Pozwoli to na weryfikację prognozowanych poziomów hałasu, a wyniki pomia-
rów będą podstawą do podjęcia technicznych i organizacyjnych działań napraw-
czych. W przypadku gdy pomiar porealizacyjny wykaże przekroczenie poziomu hała-
su u odbiorcy, to w zależności od stanu faktycznego i wówczas panujących warun-
ków, podjęte mogą być decyzje zmierzające do utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania.  

Po utworzeniu tego obszaru, możliwe będzie indywidualne zabezpieczenie 
budynków mieszkalnych poprzez wzmocnienie izolacyjności akustycznej zewnętrz-
nych przegród budowlanych (wymiana stolarki okiennej). Możliwe będą również inne 
działania zmierzające do definitywnego rozwiązania problemu np. wykup budynków 
przez Inwestora. 
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Takie podejście do rozwiązania problemu uwzględnia najlepszą dostępną 
technikę BAT (uwzględniającą również konieczność uwzględnienia analizy ekono-
micznej) oraz zasadę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do doboru parame-
trów ekranów akustycznych.  

Odrębną kwestią pozostaje zasadność ekonomiczna budowy ekranów aku-
stycznych proponowanych dla pojedynczej zabudowy powyżej 100 m od osi . W celu 
zapewnienia skutecznej ochrony takiej zabudowy konieczne jest zaproponowanie 
zabezpieczeń (ekranów) o znacznej długości. W takich przypadkach budowa ekranu 
akustycznego może być mniej opłacalna niż wykupienie posesji. 

Dla przedmiotowego odcinka D1 autostrady A2 sytuację, gdy proponowany 
ekran chroni tylko jedno lub dwa gospodarstwa odnotowano w następującym kilome-
trażu: 

� km 432+850 w odległości 150 m od osi A2 po prawej stronie – gospodarstwo z 
jednym budynkiem mieszkalnym (receptor nr 67) chronione jest przez ekran 
„E10” o długości 700 m i wysokości 4 m; 

� km 436+400 w odległości 100 m od osi A2 i km 436+450 w odległości 200 m 
od osi A2 po lewej stronie – 2 budynki mieszkalne (receptory nr 17 i 18) chro-
nione przez ekran „E2” o długości 550 m i wysokości 5 m; 

� km 437+000 w odległości 150 m od osi A2 po lewej stronie – gospodarstwo z 
jednym budynkiem mieszkalnym (receptor nr 19) chronione jest przez ekran 
„E3” o długości 300 m i wysokości 4 m. 

Analiza sytuacji akustycznej wyżej wymienionej pojedynczej zabudowy miesz-
kalnej oraz przewidywane koszty budowy ekranów akustycznych wskazują, że w sto-
sunku do tych budynków mieszkalnych najbardziej optymalnym i najskuteczniejszym 
sposobem ochrony przeciwhałasowej byłby wykup tych budynków. Decyzję dotyczą-
cą tego problemu podejmuje Inwestor, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właścicieli 
tej zabudowy. 

Oprócz zestawień tabelarycznych wyniki obliczeń przedstawiono graficznie w 
postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku LD = 60 dB i LN = 50 dB. Izolinie te 
przedstawiają przewidywany obraz pola akustycznego w środowisku na analizowa-
nym terenie po zastosowaniu ochrony akustycznej zarówno w porze dnia i nocy dla 
lat 2012 i 2027 (zał. nr 6.5). 

VI.6.9. Określenie prognozowanej skuteczności ekranów akustycznych 

Analiza przedstawionych wyżej zestawień pozwoliła na wyznaczenie przewi-
dywanej skuteczności ekranowania zaprojektowanych zabezpieczeń akustycznych. 
Skuteczność (S) ta jest różnicą poziomu hałasu w punkcie obserwacji bez zabezpie-
czeń (Lbe) i z zabezpieczeniami (Lze): 

S = Lbe – Lze.. 

W tabeli nr 8 i 9 przedstawiono prognozowaną skuteczność ekranowania za-
projektowanej ochrony przeciwhałasowej dla receptorów zlokalizowanych przed bu-
dynkami, dla których ta ochrona była przewidziana. 
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Tabela 8. Prognozowana skuteczność proponowanych ekranów akustycznych 

Lp. 
Km Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] 
Posadowienie 

Prognozowana  
skuteczność Początek Koniec 

strona lewa 

E1 433+050 433+600 550 4 korona drogi 2,6-8,8 

E2 436+150 436+700 550 5 korona drogi 8,0-9,5 

E3 436+850 437+150 300 4 korona drogi 4,1 

E4 
DW579 
0+795 

DW579 
0+975 

180 4 
korona drogi 

DW 579 
(strona lewa) 

1,6-2,8 

E5 
DW579 
0+795 

DW579 
0+975 

180 4 
korona drogi 

DW 579 
(strona prawa) 

1,4-6,8 

E6 438+100 438+475 375 4 korona drogi 

1,4-6,6 E7 438+310 438+535 230 4 
korona drogi 
łącznikowej 
DL1 i DL5 

E8 438+535 438+850 220 3 korona drogi 
łącznikowej DL1 

E9 440+335 441+143,53 809 4,5 korona drogi 0,6-10,7 

strona prawa 

E10 432+500 433+200 700 4 korona drogi 7,3 

E11 433+500 434+200 700 4 korona drogi 3,5-12,0 

E12 434+800 434+900 100 4,5 korona drogi 

6,8-12,0 

E13 434+900 435+235 335 6,5 korona drogi 

E14 435+235 435+500 265 4 korona drogi 

E15 435+500 436+000 500 6,5 korona drogi 

E16 436+000 436+150 150 5 korona drogi 

E17 436+400 437+000 600 4 korona drogi 4,4-7,4 

E18 438+050 438+200 150 6 korona drogi 

2,7-12,6 E19 438+200 438+530 330 7 korona drogi 

E20 438+530 438+580 50 4 korona drogi 

E21 
DL2 

0+186 
DL2 

0+270 
84 4 

brzeg wiaduktu 
WD-296 na drodze 

łącznikowej DL2 4,5-12,6 

E22 
DL2 

0+270 
DL2 

0+643 
373 4 korona drogi 

łącznikowej DL2 

E23 438+830 439+100 270 4 korona drogi 

1,8-12,0 
E24 439+100 439+600 500 7 korona drogi 

E25 439+600 440+335 735 5 korona drogi 

E26 440+335 440+500 165 3 korona drogi 
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Tabela 9. Prognozowana skuteczność proponowanych wałów ziemnych 

Lp. 
Km Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] 
Prognozowana  

skuteczność Początek Koniec 

strona lewa 

W1 432+455 432+780 325 5 

2,6-8,8 W2 432+800 433+110 310 5,5 

W3 433+110 433+825 715 5 

W4 434+330 435+215 885 6 4,3-7,4 

strona prawa 

W5 433+645 433+840 195 4 
3,5-8,5 

W6 433+860 434+330 470 4 

W7 436+190 437+090 900 4 4,4-7,4 

Ze względu na złożony układ rozmieszczenia zabezpieczeń przeciwhałaso-
wych, tj. połączenie ekranów o różnych wysokościach, stosowanie zarówno wału 
ziemnego jak i ekranu sztucznego do ochrony, przedstawione powyżej wartości sku-
teczności przedstawiają wypadkową skuteczność zastosowanych zabezpieczeń 
chroniących dany teren. 

Porównując wyniki obliczeń w wymienionych punktach obserwacji przed i po 
zastosowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych wynika, że prognozowana skutecz-
ność ich ekranowania pozwoli osiągnąć znaczną redukcję poziomu hałasu sięgającą 
12,6 dB, co bezpośrednio przekłada się na poprawę stanu akustycznego środowiska. 
Przewiduje się, że zaprojektowane zabezpieczenia w granicy przyjętego błędu pro-
gnozy zapewnią warunki normatywne poziomu hałasu w środowisku. 
VI.6.10. Zalecenia materiałowe dobranych ekranów akustycznych 

Dla zapewnienia wymaganej skuteczności ekranowania powinny być spełnio-
ne odpowiednie warunki izolacyjności i pochłaniania dźwięku materiałów, z których 
wykonane zostaną ekrany akustyczne. Materiały stosowane na projektowane ekrany 
akustyczne muszą posiadać atesty IBDiM świadczące o ich przydatności dla celów 
budownictwa drogowego, gwarantujących właściwą jakość i izolacyjność akustyczną. 

VI.6.10.1. Zalecenia dotyczące właściwości akustycznych w zakresie izolacyjności od dźwię-
ków powietrznych 

Ekrany wykonane z proponowanych materiałów powinny charakteryzować się 
minimalnymi wartościami jednoliczbowego wskaźnika oceny izolacyjności od dźwię-
ków powietrznych DLR (zgodnie z normą PN-EN 1793-2 Drogowe urządzenia prze-
ciwhałasowe – Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – 
Część 2: Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych). 

Zaleca się, aby elementy projektowanych ekranów akustycznych wykonane 
były z materiałów charakteryzujących się następującymi wskaźnikami: 

� elementy do podbudowy ekranów – charakteryzujące się klasą izolacyjności 
od dźwięków powietrznych B3 i DLR > 24 dB; 

� elementy płytowe - charakteryzujące się klasą izolacyjności od dźwięków po-
wietrznych B2 i DLR = 15÷24 dB lub wyższą; 

� elementy z materiałów przezroczystych – charakteryzujące się klasą izolacyj-
ności od dźwięków powietrznych B3 DLR > 24 dB. 
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VI.6.10.2. Zalecenia dotyczące właściwości akustycznych w zakresie pochłaniania dźwięku 

Ekrany wykonane z proponowanych materiałów powinny charakteryzować się 
minimalnymi wartościami jednoliczbowego wskaźnika właściwości pochłaniania DLα 
(zgodnie z normą PN-EN 1793-1 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda 
badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 1: Właściwa charak-
terystyka pochłaniania dźwięku): 

Zaleca się, aby elementy projektowanych ekranów akustycznych wykonane 
były z materiałów charakteryzujących się następującymi wskaźnikami: 

� elementy do podbudowy ekranów – charakteryzujące się klasą właściwości 
pochłaniających A2 i DLα = 4÷7 dB, 

� elementy płytowe - charakteryzujące się klasą właściwości pochłaniających A4 
i DLα >11 dB, 

� elementy z materiałów przezroczystych - charakteryzujące się klasą właściwo-
ści pochłaniających A0. 

VI.6.11. Podsumowanie i wnioski 

1. Obliczenia propagacji hałasu drogowego w środowisku przeprowadzono zarówno 
dla pory dnia jak i nocy w latach 2012 i 2027. Obliczenia zostały wykonane w 
siatce obliczeniowej o rozdzielczości 10 m i wysokości 4 m nad poziomem terenu 
oraz w punktach obliczeniowych (receptorach) zlokalizowanych w odległości 2 m 
od fasady budynków chronionych znajdujących się w zasięgu ponadnormatyw-
nego poziomu hałasu. Większość budynków na analizowanym obszarze to bu-
dynki dwukondygnacyjne, dla których receptor umieszczono na wysokości 4 m 
nad poziomem terenu, dla budynków jednokondygnacyjnych była to wysokość 
2 m. 

2. Obliczenia wykonane w siatce obliczeniowej pozwoliły graficznie przedstawić 
prognozowaną sytuację akustyczną na analizowanym obszarze w postaci izolinii 
równoważnego poziomu dźwięku o przyjętych wartościach dopuszczalnych: 
� dla pory dnia LAeq D = 60 dB, 
� dla pory nocy LAeq N = 50 dB. 
Rezultat przedstawiono na planszach graficznych: 
� Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu bez zabezpieczeń w latach 2012 i 

2027 – mapa w skali 1:10 000 (zał. nr 5.1), 
� Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu z ekranami akustycznymi oraz 

zasięg przekroczeń dopuszczalnych stężeń NO2 w powietrzu w latach 2012 i 
2027, nasadzenia zieleni, osłony przeciwolśnieniowe, przejścia dla zwierząt i 
przepusty – mapa w skali 1:2 000 (zał. nr 6.5). 

3. Obliczone zasięgi oddziaływania hałasu przekraczają granice linii rozgraniczają-
cych planowanego odcinka D1 autostrady A2. 

4. Dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wokół terenu planowanej inwestycji 
zostały przeprowadzone szczegółowe obliczenia równoważnego poziomu dźwię-
ku LAeq T w reprezentatywnych punktach obliczeniowych (receptorach) oraz okre-
ślone wartości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i no-
cy w latach 2012 i 2027. Prognozowane przekroczenia sięgają w porze dziennej 
7,9 dB w 2012 r i 9,6 dB w 2027 r, a w porze nocnej 14,8 dB w 2012 r i 15,9 dB w 
2027 r. 
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5. W następnej kolejności przeprowadzono obliczenia w punktach obserwacji 
uwzględniające zaprojektowane w projekcie budowlanym zabezpieczenia prze-
ciwhałasowe w postaci ekranów akustycznych i wałów ziemnych. Na etapie pro-
jektu budowlanego wykonana została ponowna analiza akustyczna, która wyka-
zała konieczność korekty parametrów geometrycznych i lokalizacji zabezpieczeń 
przeciwhałasowych wynikających z zapisów decyzji środowiskowej. Wystąpiła 
także potrzeba zaprojektowania dodatkowych ekranów akustycznych. 

6. W kilku przypadkach zastosowano rozwiązanie polegające na jednoczesnej re-
alizacji zarówno wałów ziemnych jak i ekranów akustycznych. Ekrany akustyczne 
prowadzą do sytuacji zapewnienia tzw. komfortu akustycznego, natomiast wały 
ziemne pełnią funkcję wspomagającą (wpływają na podniesienie skuteczności 
sztucznego ekranu). Dodatkowo wały ziemne poprzez przesłonięcie ekranu 
wprowadzają element poprawiający subiektywny odbiór ekranów akustycznych i 
mogą przyczynić się do minimalizacji zjawiska degradacji skuteczności ekranu 
akustycznego w wyniku refrakcji. Równocześnie wały tworzą dodatkowy pas bu-
forowy zagospodarowany zielenią (tereny czynne biologicznie) i wpływają na 
podniesienie walorów krajobrazowych. 

7. Dla pojedynczej zabudowy (km 432+850 str. prawa – 1 budynek, km 436+400 i 
436+450 str. lewa – 2 budynki; 437+000 str. lewa – 1 budynek) analiza sytuacji 
akustycznej oraz przewidywane koszty budowy ekranów wskazują, że w stosun-
ku do tych budynków mieszkalnych najbardziej optymalnym i najskuteczniejszym 
sposobem ochrony przeciwhałasowej byłby wykup tych budynków. Decyzję doty-
czącą tego problemu podejmuje Inwestor, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
właścicieli tej zabudowy. 

8. Prognozowana skuteczność ekranowania zaprojektowanych zabezpieczeń prze-
ciwhałasowych sięga do 12,6 dB i pozwala osiągnąć znaczącą poprawę stanu 
klimatu akustycznego w środowisku. Dla zabudowy chronionej spełnione są wy-
magane standardy jakości środowiska w porze dnia i nocy w granicach przyjęte-
go błędu prognozy. 

9. Punkty, które należy objąć badaniami w ramach analizy porealizacyjnej w celu 
sprawdzenia skuteczności ekranowania zaprojektowanych zabezpieczeń zlokali-
zowane są w następującym kilometrażu: 

Kilometra ż  Strona  Odległość od osi [m] 
432+850 prawa 160 
433+290 lewa 160 
435+115 prawa 90 
435+765 prawa 85 
436+400 lewa 100 
438+360 prawa 110 
439+270 prawa 85 

 VI.7. Wpływ na życie i zdrowie ludzi 
Życie i zdrowie człowieka zależy od wielu czynników – stanu otaczającego 

środowiska, uwarunkowań genetycznych, trybu życia, nawyków żywieniowych. Jed-
noznaczne wskazanie przyczyn wielu chorób i dolegliwości nie jest łatwe. W dobie 
obecnych badań i wiedzy nie wykazano korelacji pomiędzy udziałem emisji zanie-
czyszczeń z tras komunikacyjnych, a konkretnymi przypadłościami zdrowotnymi.  
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Tym niemniej akcentuje się wpływ szlaków komunikacyjnych na zmiany stanu 
sąsiadującego z nimi środowiska i jakości bytowania na przyległym obszarze. Do 
głównych czynników zalicza się podwyższone poziomy hałasu oraz stężenia zanie-
czyszczeń powietrza.  

Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, realizacja przedmiotowej inwe-
stycji drogowej w znaczny sposób usprawni i dostosuje do obecnych potrzeb układ 
komunikacyjny w tym rejonie. Budowa odcinka Autostrady A2 zapewni dogodne po-
łączenie na trasie Łódź - Warszawa. Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny 
wpływ zarówno dla osób korzystających z autostrady, jak również dla ludności lokal-
nej, zamieszkującej obszary wokół obecnych głównych szlaków komunikacyjnych w 
tym rejonie - drogi krajowej nr 2 i nr 8.  

Skierowanie większych potoków ruchu, w tym znaczną ilość pojazdów cięż-
kich na autostradę, zmniejszy zagrożenie wypadkami na tych drogach krajowych w 
rejonie inwestycji oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska terenów do nich przyle-
głych. Dzięki realizacji niniejszej inwestycji ruch na trasie Łódź-Warszawa będzie od-
bywał się po autostradzie, o optymalnych parametrach geometrycznych, zapewniają-
cych wysokie bezpieczeństwo podróżowania. Na przebiegu inwestycji zaprojektowa-
no dwupoziomowe węzły bezkolizyjne, które również pozytywnie wpływają na bez-
pieczeństwo ruchu. Dodatkowo w ramach budowy autostrady zostanie ona wyposa-
żona w niezbędne środki ograniczające jej wpływ na sąsiadujące z jej przebiegiem 
tereny. 

Budowa odcinka autostrady A2 z całą pewnością przyczyni się do rozwoju go-
spodarczego regionu. Zapewnienie wysokosprawnego połączenia drogowego umoż-
liwi sprawny transport towarów pomiędzy Warszawą i Łodzią, ale także możliwość 
ekspedycji z terenów przyległych poprzez zaprojektowane dla autostrady A2 na od-
cinku Stryków-Konotopa węzły drogowe. Zwiększy to atrakcyjność regionu, pod ką-
tem przyszłych inwestycji. Ważnym aspektem jest również powstanie nowych miejsc 
pracy na etapie robót budowlanych, a później eksploatacji i utrzymania Autostrady - 
m.in. na zaprojektowanych MOP-ach, stacjach poboru opłat.  

Analiza sytuacji urbanistyczno-planistycznej terenu wykazała, że planowana 
inwestycja nie koliduje z zapisami obowiązujących dokumentów planistycznych. 

Oddziaływania akustyczne występujące na etapie prac budowlanych będą 
miały charakter krótkotrwały i powinny być (w sąsiedztwie terenów chronionych – 
zabudowa mieszkaniowa) wykonywane w porze dziennej. Niemniej jednak pobliska 
społeczność winna być odpowiednio wcześniej poinformowana o pracach szczegól-
nie uciążliwych pod względem akustycznym. Wykonane analizy propagacji hałasu w 
terenie (rozdział VI.6) wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu w 
środowisku w fazie eksploatacji inwestycji i w związku z tym konieczne będzie zasto-
sowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych. 

W zakresie stanu aerosanitarnego terenów w rejonie inwestycji, etap budowy 
związany będzie z wystąpieniem krótkotrwałych i czasowych emisji wynikających z 
transportu materiałów i surowców, układaniem nawierzchni, malowaniem oznakowań 
poziomych. Wpływ ten będzie nieznaczny i ograniczyć się powinien do terenu budo-
wy. Wykonane obliczenia (rozdział VI.5) rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pod-
czas normalnej eksploatacji  zaprojektowanego odcinka Autostrady A2 nie wykazały 
wystąpienia przekroczenia stężeń średniorocznych oraz percentyla S99,8 poza li-
niami rozgraniczającymi inwestycji dla żadnego z analizowanych zanieczyszczeń. 
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VI.8. Rodzaj i charakterystyka odpadów 

Faza budowy 
Budowa autostrady A2 będzie wymagała przeprowadzenia różnego rodzaju 

prac rozbiórkowych, takich jak: 
� frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych, 
� rozbiórka 60 budynków wraz z elementami towarzyszącymi, 
� rozbiórki nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową dróg, 
� rozbiórka ogrodzeń, 
� rozbiórka elementów ulic i chodników, 
� rozbiórka słupów oświetleniowych oraz słupów żelbetowych, 
� przebudowy linii energetycznych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, 
� przebudowę istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych, 
� przeprowadzenie prac ziemnych (ziemia, humus), 

W czasie tych prac powstanie duża grupa odpadów innych niż niebezpieczne, 
a także możliwe jest powstanie odpadów niebezpiecznych. Będą to przede wszyst-
kim odpady z grupy 17 tj. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów bu-
dowlanych oraz infrastruktury drogowej, które zgodnie z art. 7 pkt 2 Ustawy o odpa-
dach (Dz.U.nr.62, poz.628 z dnia 20 czerwca 2001 z późn. zmianami) powinny być w 
pierwszej kolejności poddane odzyskowi. 

Planuje się rozbiórkę 60 obiektów kubaturowych murowanych i drewnianych. 
Roboty rozbiórkowe w tym przypadku obejmują także uporządkowanie terenu oraz 
wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki. Z terenu działek zostaną usunięte 
także elementy ogrodzenia, silosy, studnie, maszty. 

W trakcie prac nad projektem budowlanym przeprowadzono inwentaryzację 
budynków przewidzianych do rozbiórki w wyniku czego stwierdzono możliwość wy-
stępowania materiałów wykonanych z azbestu. Rozbiórkę materiałów zawierających 
azbest, a także ich wywóz oraz transport należy prowadzić z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa. 

W celu przygotowania terenu inwestor przekaże plac budowy, na którym we 
własnym zakresie przeprowadził wycinkę istniejącego drzewostanu. W ramach spo-
rządzonego projektu budowlanego nie przewiduje się wycinki drzewostanu, jednakże 
nie można wykluczyć całkowicie konieczności wycięcia pojedynczych drzew w ra-
mach tzw. czasowych wyjść poza teren budowy w celu np. przebudowy infrastruktury 
technicznej. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza budowy po-
wstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 
20 03 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracow-
ników na terenie budowy. Odpady komunalne odbierane powinny być sukcesywnie 
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy. 

Podczas budowy konieczne będzie wykonanie prac ziemnych, których bilans 
wskazał na konieczność dowozu ok. 1 103 tys. m3 ziemi niezbędnej do wykonania 
nasypów. 

Ilości mas ziemnych 

Pozyskanie z wykopu 27 tys. m3 

Niezbędne do wbudowania w nasypy 1 130 tys.m3 
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W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje odpadów, które powstaną w związ-
ku z budową odcinka autostrady A2. Zostały one uporządkowane według kodów 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Źródło powstania 

Odpady niebezpieczne 

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

Malowanie obiektów inżynierskich 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

Eksploatacja maszyn budowla-
nych i pojazdów budowy 16 01 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 
(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z de-
montażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłą-
czeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest Prace rozbiórkowe oraz przebu-

dowa infrastruktury technicznej 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć 

Odpady inne ni ż niebezpieczne  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

Prace rozbiórkowe oraz prace 
związane z przebudową 
infrastruktury technicznej 

17 01 02 Gruz ceglany 
17 02 01 Drewno 
17 02 02 Szkło 
17 02 03 Tworzywa sztuczne 
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie. 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone 
selektywnie 

Odpady pochodzące z placu bu-
dowy 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady pochodzące z wycinki 

drzewostanu 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Odpady pochodzące z placu bu-
dowy 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących 

do gromadzenia nieczystości 

 Na podstawie danych zawartych w projekcie budowlanym oszacowano ilość 
odpadów, których powstanie przewiduje się w trakcie trwania prac budowlanych. Ilo-
ści tych odpadów przedstawiono w tabeli poniżej. 

Kod  
odpadu 

Rodzaj odpadu Ilość  

Odpady niebezpieczne 
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0.40 [Mg] 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 5 [szt.] 
Odpady inne ni ż niebezpieczne  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5 746 [Mg] 
17 01 02 Gruz ceglany 2 745 [Mg] 
17 02 01 Drewno 772 [Mg] 
17 02 02 Szkło 5 [Mg] 
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 4 102 [Mg] 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 45 [Mg] 
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W przedmiarach robót podano ilości niektórych odpadów powstających w 
trakcie prac budowlanym. Ilości odpadów, których oszacowanie na obecnym etapie 
nie było możliwe zostaną zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 
2001r., poz. 628 – z późniejszymi zmianami) określone przez wykonawcę prac bu-
dowlanych we wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami. 

W czasie niezbędnej do wykonania przebudowy istniejących dróg z na-
wierzchnią bitumiczną pozyskany zostanie destrukt asfaltowy. Jest on zaliczany do 
grupy 17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112 z 2001 r., 
poz. 1206). Aby przypisać destruktowi asfaltowemu dokładny kod odpadu niezbędna 
jest znajomość jego składu. W zależności od składu klasyfikuje się ten odpad do 
podgrupy: 17 03 01 – asfalt zawierający smołę (odpad niebezpieczny) lub 17 03 02 – 
asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 (odpad inny niż niebezpieczny). W przedsta-
wionej powyżej tabeli ilość destruktu asfaltowego jest sumaryczna, ponieważ obecnie 
nie jest możliwe określenie ilości tego odpadu z podziałem na podgrupy. 

W trakcie budowy należy spodziewać się powstania typowych odpadów po-
chodzących z różnego rodzaju maszyn budowlanych, które powstaną w czasie ser-
wisowania czy możliwej awarii. Na chwilę obecną nie ma możliwości oszacowania 
ilości tych odpadów ponieważ nieznana jest dokładna ilość oraz rodzaj sprzętu, który 
zostanie użyty do budowy odcinka autostrady A2. 
 Ilość odpadów pochodzących z placu budowy, a wynikających z obsługi byto-
wej pracowników zostanie oszacowana przez wykonawcę zależnie od ilości pracow-
ników oraz przyjętej technologii wykonywania przez nich prac. 

Faza eksploatacji 
Użytkowanie autostrady niesie za sobą powstawanie pewnych charaktery-

stycznych odpadów związanych między innymi z czyszczeniem urządzeń wykorzy-
stywanych do podczyszczania spływów opadowych z drogi, z pracami utrzymanio-
wymi oraz z potencjalnie mogącą wystąpić na drodze poważną awarią. 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje odpadów, które powstaną w związ-
ku z eksploatacją odcinka autostrady A2. Analogicznie jak w punkcie powyżej zostały 
one uporządkowane według kodów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

 

Kod  
odpadu 

Rodzaj odpadu Źródło powstania 

Odpady niebezpieczne 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłą-
czeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) Podczyszczanie spływów z drogi, 

poważna awaria 
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
Powstałe na skutek wymiany 

żarówek w oświetleniu drogowym 

Odpady inne ni ż niebezpieczne 

17 04 02 Aluminium Zużyte urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu i oznakowanie drogi 17 04 05 Żelazo i stal 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Odpady powstałe na skutek z 
pielęgnacji zieleni 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów Powstałe na skutek czyszczenia 
oraz zimowego utrzymania drogi 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
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Ilości odpadów powstałych w trakcie fazy eksploatacji zostały określone orien-
tacyjnie w tabeli poniżej na podstawie założenia trwałości danych elementów wypo-
sażenia autostrady lub doświadczeń z istniejących autostrad i dróg ekspresowych. 

 

Kod  
odpadu 

Rodzaj odpadu Ilość 

Odpady niebezpieczne 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłą-
czeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

0.50 [Mg]/rok 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 0.24 [Mg]/rok 

20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
400 szt./3 lata 

Odpady inne ni ż niebezpieczne 

17 04 02 Aluminium 1 [Mg]/rok 
17 04 05 Żelazo i stal 1.5 [Mg]/rok 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 85 [Mg]/rok 
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 66 [Mg]/rok 

 Powstające w trakcie budowy jak i eksploatacji autostrady odpady są typowe 
dla tego rodzaju inwestycji. Na etapie budowy możliwe jest powstanie odpadów nie-
bezpiecznych takich jak odpady zawierające rtęć czy asfalt zawierający smołę. W 
fazie eksploatacji powstaną odpady niebezpieczne pochodzące z odwadniania ole-
jów w separatorach. 

VI.9. Zagro żenie powa żną awarią 

Autostrada A2 Stryków – Konotopa odcinek D1, która jest przedmiotem niniej-
szego opracowania została zaprojektowana w sposób, zapewniający swobodny 
przepływ potoku pojazdów w każdym z kierunków. Parametry techniczne autostrady 
minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii takiej jak np: wypa-
dek samochodowy z udziałem pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.  

Inne możliwe zdarzenia niosące znamiona poważnej awarii to np: wypadki cy-
stern, rozszczelnienie opakowań podczas transportu, eksplozje, pożary, wypadki 
samochodowe. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii na projektowanej trasie to 
funkcja między innymi udziału samochodów przewożących materiały niebezpieczne 
w średniodobowym natężeniu ruchu, a długością analizowanej drogi i wynosi ono od 
1 do kilkudziesięciu razy na kilkaset lat. 

Mimo, iż zakłada się, że zdarzenia tego typu pojawiają się rzadko, należy być 
jednak w pełni przygotowanym na ich zaistnienie. Nie można wykluczyć możliwości 
wystąpienia awarii samochodu przewożącego substancje niebezpieczne, głównie 
amoniaku lub paliwa. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych zabudowa są-
siadująca z projektowaną autostradą oraz najbliższa okolica mogłaby się znaleźć w 
zasięgu strefy zagrożenia. Stopień zagrożenia w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii zależy min. od: ilości uwolnionej substancji chemicznej, długości czasu jej 
uwolnienia i jej stanu fizycznego, właściwości fizyko – chemicznych, toksyczności, 
warunków topograficznych i meteorologicznych, warunków demograficznych. 
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Nawet najbardziej toksyczny środek może mieć marginalne znaczenie, jeśli 
jest go bardzo mało, a w dodatku występuje w postaci stałej. Wyjątkowe znaczenie w 
zagrożeniu ludzi i środowiska mają substancje gazowe oraz ciecze niskowrzące o 
dużej toksyczności. 

Uwolnienie toksycznych środków przemysłowych (w skutek awarii) może mieć 
różny przebieg. Najczęściej część substancji (szczególnie niskowrzących) odparowu-
je tworząc obłok pierwotny.  

Pozostała część rozlewa się tworząc plamę o grubości zależnej od warunków 
otoczenia. Plama ta parując prowadzi do powstania obłoku wtórnego. Czas parowa-
nia zależy od: temperatury wrzenia cieczy, temperatury otoczenia oraz grubości pla-
my. Uwolnienie substancji toksycznych ma najczęściej miejsce w pobliżu powierzchni 
ziemi, w tzw. przyziemnej warstwie atmosfery. 

Tak zwany poziom ostrzegawczy LOC obliczany na podstawie wartości pro-
gowych określających stopień zagrożenia wykorzystywany jest do ustalenia stref za-
grożenia. Mogą to być strefy zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia czy strefa oddzia-
ływania. Podział ten zależy od wartości krytycznych danej substancji w strefie. 

W Grodzisku Mazowieckim znajduje się oddział firmy Raben Polska Sp. z o.o., 
który został zakwalifikowany przez WIOŚ w Warszawie jako stwarzający duże ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii (znajdujący się najbliżej projektowanego odcinka auto-
strady). Firma Raben zajmuje się szeroko rozumianą logistyką, a na terenie oddziału 
firmy w Grodzisku Mazowieckim zlokalizowano magazyn do obsługi towarów niebez-
piecznych. Zakwalifikowania firmy do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważ-
nej awarii, a co za tym idzie zobowiązanie zakładu do sporządzenia planu ratowniczo 
– operacyjnego dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
31 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości sub-
stancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej.. Ponieważ firma posiada wdrożony program zarządza-
nia jakością ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001 należy założyć, że transport 
materiałów niebezpiecznych, zapewne także przy wykorzystaniu autostrady A2 bę-
dzie odbywał się w sposób nie zagrażający środowisku.  

W przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy drogowej najgroźniejsze skutki 
dla środowiska wystąpią w stosunku do terenów silnie uwodnionych, gdzie należy 
spodziewać się zanieczyszczenia wód gruntowych lub powierzchniowych. 

Na projektowanej trasie miejscem, gdzie wystąpienie poważnej awarii mogło-
by wywrzeć najbardziej niekorzystne skutki dla środowiska są okolice oraz obiekty 
mostowe nad rzekami Basinka, Rokitnica Stara i Mrowna. Na obiektach mostowych 
na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych może dochodzić do oblodzenia 
jezdni, co może być przyczyną wypadku z udziałem np. pojazdu przewożącego ma-
teriały niebezpieczne. 

Skutki dla środowiska gruntowo-wodnego wypadków drogowych, w których 
uczestniczyć mogą pojazdy przewożące niebezpieczne substancje są trudne do 
oceny zarówno jakościowej jak i ilościowej. Zależą one od rodzaju i ilości substancji, 
ich toksyczności oraz od warunków gruntowo-wodnych w miejscu awarii. Taka ilość 
zmiennych uniemożliwia prognozowanie. 
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Odbiornikami wód opadowych spływających z terenów utwardzonych projek-
towanej inwestycji będzie sieć rowów przydrożnych oraz rzeki Basinka, Rokitnica 
Stara i Mrowna. W zależności od zlewni odprowadzane będą bezpośrednio do przy-
drożnych rowów lub pośrednio poprzez projektowaną kanalizację deszczową. Przed 
odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników zaprojektowano zabezpieczenia 
(studzienki osadnikowe, separatory, zbiorniki retencyjno – sedymentacyje) na wypa-
dek zaistnienia poważnej awarii. 

VI.10. Ocena mo żliwo ści wyst ąpienia oddziaływa ń skumulowanych 

 W niniejszym rozdziale analizowano możliwość wystąpienia oddziaływań 
skumulowanych w rejonie węzła "Tłuste", gdzie dochodzi do przecięcia Autostrady 
A2 z drogą wojewódzką nr 579 Błonie - Grodzisk Mazowiecki stanowiącej zachodnią 
obwodnicę Grodziska Mazowieckiego. Przebieg DW579 zaprojektowano nad auto-
stradą nowym śladem ok. 400 m na zachód od istniejącej drogi wojewódzkiej. 
 Terminem oddziaływania skumulowane określa się nakładanie się oddziały-
wań różnych inwestycji realizowanych w tym samym rejonie. Oddziaływania skumu-
lowane to te, które wynikają z połączonego działania skutków analizowanego przed-
sięwzięcia oraz skutków spowodowanych przez inne działania, które zostały dokona-
ne w przeszłości, występują obecnie lub dają się logicznie przewidzieć w przyszłości. 
 W ramach realizacji węzła „Tłuste” przewiduje się budowę fragmentu drogi 
wojewódzkiej Nr 579 na odcinku około 1000 m oraz jezdni łącznikowych dla komuni-
kacji pomiędzy istniejącą a projektowaną drogą wojewódzką. Opisany odcinek bę-
dzie stanowić ciąg zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 579 na odcinku Błonie - Kałęczyn. DW579 na przebiegu 1000 m w 
rejonie autostrady A2 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, klasę G oraz 
kategorię ruchu KR6. 
 Jak wynika z informacji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w War-
szawie, pismo z dnia 17 stycznia 2009 r., znak I-1/2220-58/10/579.57.08 (zał. 7.10), 
rozpoczęcie budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu 
DW579 na odcinku Błonie - Kałęczyn nastąpi niezwłocznie po wydaniu zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego przedsięwzięcia. Uzyskanie ZRID 
przewiduje się do I-II kwartału 2011 r.. Na tej podstawie przewiduje się rozpoczęcie 
robót budowlanych w II-III kwartale 2011 r.  
 W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne i nie można w sposób szczegóło-
wy odnieść się do opisywanej inwestycji. Ze względu na brak jednoznacznych da-
nych dotyczących budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego przewi-
dzenie możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz ich ocena obar-
czona jest sporą niepewnością. 

Jak opisano w niniejszym ROŚ oddziaływanie na środowisko będzie związane 
z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza i wód, powstawaniem odpadów. Na eta-
pie prac budowlanych emisje będą miały głównie charakter chwilowy, umiejscowiony 
w obrębie aktualnie prowadzonych robót. W fazie eksploatacji autostrady oddziały-
wanie na środowisko będzie typowe dla szlaków komunikacyjnych. 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

133

Środowisko przyrodnicze 
 Analizując możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych na obszary 
Natura 2000, nie stwierdza się takiego zagrożenia. Wynika to ze znacznego oddale-
nia obszaru wspólnego oddziaływania obu inwestycji od obszaru naturowego (naj-
bliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 7 km od planowanych 
przedsięwzięć. Jest to "Puszcza Kampinoska" PLC140001. 
 W stosunku do innych zinwentaryzowanych form ochrony przyrody, tj. War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i pomników przyrody, również nie 
przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego. 
 Zarówno autostrada A2 jaki i planowana obwodnica Grodziska Mazowieckiego 
przecinają lokalne ścieżki migracji zwierząt, w tym rz. Mrownę.  

Może więc wystąpić skumulowane oddziaływanie związane z przemieszczaniem się 
zwierząt wzdłuż rz. Mrownej. Jednak w obu przypadkach zastosowane zostaną środ-
ki w postaci odpowiednich przejść dla zwierząt, które zminimalizują negatywny wpływ 
na ścieżki migracji. 

Krajobraz 
 W przypadku krajobrazu możne wystąpić nałożenie się oddziaływań obu in-
westycji. Projektowana nowa inwestycja drogowa - odcinek autostrady A2, w są-
siedztwie planowanej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, przyczyni się do dal-
szych zmian w krajobrazie. Będzie to szczególnie odczuwalne ze względu na połą-
czenie tych dróg w postaci węzła autostradowego, którego obecność w krajobrazie 
będzie mocno dominująca mimo zastosowanych środków ochronnych. To może 
spowodować wystąpienie oddziaływania skumulowanego w tym zakresie. 

Środowisko gruntowo - wodne 
 Obszar, na którym projektowana autostrada A2 na węźle "Tłuste" krzyżować 
się będzie z obwodnicą Grodziska Mazowieckiego (w ciągu drogi wojewódzkiej 579) 
znajduje się w granicach GZWP, jednak z uwagi na uwarunkowania hydrogeologicz-
ne tego obszaru obie inwestycje nie stanowią zagrożenia dla wód podziemnych. Do-
datkowo brak jest na tym odcinku ujęć wód podziemnych.  
 Obwodnica oraz projektowana autostrada A2 będą źródłem zanieczyszczeń: 
zawiesiny ogólnej, węglowodorów ropopochodnych oraz chlorków stosowanych pod-
czas zwalczania śliskości zimowej zawartych w wodach opadowych z niej spływają-
cych. Zastosowanie odpowiedniego systemu odprowadzenia wód opadowych oraz 
zastosowanie urządzeń do ich oczyszczania zapewni dotrzymanie wymaganych 
standardów środowiska w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego. 
 W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowane-
go obwodnicy i projektowanej autostrady A2 na środowisko gruntowo - wodne. 

Stan aerosanitarny 
Ponieważ projektowana autostrada A2 na węźle „Tłuste” krzyżować się będzie 

z obwodnicą Grodziska Mazowieckiego (w ciągu drogi wojewódzkiej 579) teren w 
pobliżu węzła będzie narażony na emisję z dwóch źródeł tego samego typu. Progno-
zowane wartości natężeń ruchu w ciągu autostrady będą na pewno znacząco więk-
sze niż na obwodnicy Grodziska. 
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Przeprowadzona analiza emisji zanieczyszczeń z autostrady w rejonie węzła 
wykazała, że nie zostaną przekroczone wartości odniesienia dla żadnego z analizo-
wanych zanieczyszczeń w poza liniami rozgraniczającymi inwestycji. Wobec powyż-
szego, mimo występowania dwóch inwestycji o podobnym charakterze na jednym 
terenie, w zakresie oddziaływania na stan aerosanitarny terenów do nich przyległych 
nie stwierdza się wystąpienia oddziaływań skumulowanych w tym zakresie. 

Klimat akustyczny 
Jak opisano autostrada A2 na projektowanym odcinku D1 przecinać się bę-

dzie z trasą drogi wojewódzkiej nr 579 na węźle "Tłuste". Na odcinku DW579 objętym 
zakresem linii rozgraniczających przedmiotowej inwestycji zostały zaprojektowane 
dwa ekrany akustyczne w km 0+795÷0+975 (po lewej i prawej stronie drogi) chronią-
ce zabudowę mieszkalną m. Tłuste i Stare Kłudno. 

Planowana budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego będąca 
osobnym przedsięwzięciem stanie się dodatkowym źródłem hałasu drogowego na 
tym terenie. Jednak podczas jej realizacji będzie musiał nastąpić odpowiedni dobór 
zabezpieczeń przeciwhałasowych, które wyeliminują możliwość powstania oddziały-
wań skumulowanych w zakresie oddziaływań akustycznych. 

VI.11. Oddziaływania transgraniczne 

W myśl zapisów Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowi-
sko w Kontekście Transgranicznym (Konwencja z Espoo – ratyfikowana przez RP i 
ogłoszona w Dz.U. z 1999r. nr 96, poz. 1110) oddziaływanie transgraniczne oznacza 
jakiekolwiek, niekoniecznie globalne oddziaływanie odczuwalne na terenie jednej ze 
stron konwencji z Espoo, spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym na tere-
nie innej strony. 

Niniejsze przedsięwzięcie drogowe nie jest zlokalizowane blisko granic mię-
dzynarodowych i nie spowoduje powstania oddziaływań transgranicznych. W rozu-
mieniu zapisów w/w Konwencji lokalizacja planowanej inwestycji drogowej oraz 
przewidywany zakres prac budowlanych wraz z późniejszą jej eksploatacją nie będą 
powodowały oddziaływania transgranicznego. 

VI.12. Wpływ przebudowy infrastruktury 

Autostrada A2 Stryków – Konotopa, odcinek D1 na swoim przebiegu powodu-
je kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Niezależnie od rodzaju sieci technicz-
nej korekta przebiegu zazwyczaj wiąże się z wykonaniem robót ziemnych (przebu-
dowa rurociągów, posadowienie nowego słupa).  

O ile wykonawcy robót będą stosować się do zaleceń zawartych w projekcie 
budowlanym i przebudowa infrastruktury zostanie wykonana przy zachowaniu nale-
żytej staranności, to nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko w czasie 
eksploatacji takiej sieci. 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

135

Faza budowy 
Jeżeli w czasie przebudowy oraz budowy infrastruktury technicznej zachowa-

ne zostaną obowiązujące normy i przepisy szczególne dotyczące poszczególnych 
typów sieci przewiduje się, że przebudowa zarówno linii energetycznych, sieci wodo-
ciągowych, gazowych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej bę-
dzie oddziaływać na środowisko krótkotrwale, a swoim zasięgiem ograniczy się do 
miejsca wykonywanych robót. W ramach koniecznej przebudowy sieci istnieje praw-
dopodobieństwo czasowego wyjścia poza teren własności Inwestora. 

Przy wykonywaniu przebudowy infrastruktury możliwe są następujące oddzia-
ływania na środowisko: 

Linie energetyczne 
• czasowe wyłączenie terenu przebudowy z użytkowania; 
• w czasie posadowienia nowego słupa zostanie naruszona struktura glebowa; 
• usunięcie szaty roślinnej w miejscu posadowienia słupa; 
• zanieczyszczenia gruntu powodowane przez maszyny budowlane; 
• zmiana krajobrazu. 

Sieci wodociągowe, Sieci gazowe, Sieci teletechniczne, Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
Ze względu na podobny charakter prac koniecznych do wykonania w czasie 

przebudowy sieci wodociągowych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych oraz kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej wpływ na środowisko takich prac będzie podobny: 

• okresowe zajęcie i wyłączenie z gospodarczego użytkowania terenu przezna-
czonego pod zainwestowanie poza liniami rozgraniczającymi drogi; 

• czasowe naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech; 
• okresowa zmiana cech fizjonomicznych terenu związana ze zmianą rzeźby, 

niwelacjami, wykopami i pryzmami,  
• usunięcie szaty roślinnej w obrębie pasa budowlano-montażowego  
• zmiany krajobrazu, w większości o charakterze odwracalnym, podczas prowa-

dzonych prac ziemnych oraz budowlano-montażowych. 

Faza eksploatacji 
Linie energetyczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) dopuszczalne poziomy pola elektrycznego oraz 
pola magnetycznego w zależności od terenu wynoszą: 

Rodzaj terenu zakres 
częstotliwości 

składowa 
elektryczna 

składowa 
magnetyczna 

tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową 50 Hz 1 kV/m 60 A/m 

tereny dostępne dla ludzi 50 Hz 10 kV/m 60 A/m 
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Natężenia pól elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii np. 
w przypadku linii 110kV w odległości ok. 10m uzyskuje się wartość dopuszczalną, 
czyli 1kV/m. Natomiast pola magnetyczne w miejscach dostępnych dla ludzi prak-
tycznie nie występują. Ponieważ nie istnieje konieczność przebudowy kolizji z linią 
wysokiego napięcia 110kV przewiduje się brak negatywnego wpływu tych instalacji 
na środowisko. 

Sieci wodociągowe, Sieci gazowe, Sieci teletechniczne, Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

 Stwierdza się, że o ile prace związane z przebudową przebiegu wspomnia-
nych elementów infrastruktury technicznej będą wykonane z zachowaniem najwyż-
szych standardów to oddziaływanie na środowisko takich instalacji wiąże się jedynie 
z możliwością wystąpienia awarii technicznej sieci. Jeżeli taka awaria nie nastąpi to 
oddziaływanie na środowisko będzie znikome. 

VI.13. Faza likwidacji inwestycji 

Eksploatację inwestycji drogowych, z założenia, planuje się na dziesiątki, a 
nawet setki lat. Przedsięwzięcia tego typu, zwłaszcza autostrady, mają służyć jak 
najdłużej. Docelowa perspektywa w przypadku inwestycji drogowych, zakłada raczej 
modernizację i rozbudowę dróg, niż ich likwidację.  

Stąd na obecnym etapie, nie jest możliwe jednoznaczne, a nawet przybliżone 
określenie horyzontu czasowego, w jakim mogłaby zajść konieczność likwidacji in-
westycji. Również jednoznaczne określenie przebiegu i skutków ubocznych prac roz-
biórkowych koniecznych w takiej sytuacji do przeprowadzenia, z uwagi na ich odległą 
perspektywę czasową jest niezwykle trudne.  

Tym niemniej zważywszy na rozwój nowoczesnych technologii, które swoim 
zasięgiem obejmują również budownictwo, można oczekiwać że technika wykony-
wania prac z zakresu likwidacji inwestycji będzie nowocześniejsza i będzie gwaran-
towała minimalizację niekorzystnych oddziaływań, jak również wysoką efektywność 
przywracania stanu pierwotnego.  

Likwidacja ogromnej inwestycji drogowej jaką jest odcinek autostrady skutko-
wałaby wystąpieniem następujących niekorzystnych dla środowiska zdarzeń: 
� niezorganizowana emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza at-

mosferycznego – związana z pracami rozbiórkowymi i ziemnymi, pracą ciężkiego 
sprzętu budowlanego, pracą silników pojazdów wywożących powstające odpady; 

� niezorganizowana emisja hałasu do otoczenia – wynikająca podobnie jak powyżej 
przede wszystkim z prac ciężkiego sprzętu rozbiórkowego i budowlanego oraz 
konieczności poruszania się pojazdów transportowych wywożących powstałe od-
pady; 

� powstawanie zanieczyszczonych wód opadowych, których odprowadzenie do 
środowiska będzie przebiegało w sposób niezorganizowany; 

� zanieczyszczenie wód powierzchniowych, a w szczególności wód przecinanych 
cieków przez zanieczyszczone spływy opadowe oraz gabarytowe odpady (frag-
menty konstrukcji obiektów inżynierskich), które mogą wpadać do rzeki; 

� możliwość zanieczyszczenia gruntów wokół przedsięwzięcia wskutek wycieków 
smarów i paliw ze środków transportowych i maszyn; 

� możliwość zniszczenia pokrywy i szaty roślinnej na terenach wokół przedsięwzię-
cia ze względu na poruszający sprzęt budowlany i pojazdy transportowe; 
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� powstanie ogromnych ilości odpadów z likwidowanych obiektów, w tym odpadów 
niebezpiecznych (m.in. bitum, zanieczyszczone grunty); 

� oddziaływania wibroakustyczne związane z pracą ciężkiego sprzętu 

Przeprowadzenie likwidacji inwestycji typu liniowego – droga wymagałoby 
uzyskania stosownych decyzji na gospodarcze korzystanie ze środowiska. Z całą 
pewnością przyszłe prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska będzie nakładało 
wiele ograniczeń, bardziej restrykcyjnych od obecnych jak również nowych, mających 
na celu, zmniejszenie oddziaływania likwidacji inwestycji na środowisko.  

W celu minimalizacji wpływu fazy likwidacji inwestycji na środowisko, prace 
rozbiórkowe powinny być monitorowane w zakresie przestrzegania zasad ochrony 
środowiska oraz prowadzenia dokumentacji zapewniającej kontrolę i inwentaryzację 
powstających odpadów.  
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VII. DOBÓR I OCENA DZIAŁA Ń, ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ 
CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

Bezpośrednich i nieodwracalnych zmian związanych z wybudowaniem dróg 
czy obiektów z nimi związanych w większości przypadków nie da się uniknąć. Nie ma 
również możliwości pełnego odwrócenia skutków oddziaływań pośrednich i odwra-
calnych. Należy jednak w stopniu maksymalnym łagodzić i minimalizować te oddzia-
ływania. 

Realizacja zamierzeń projektowych, mimo iż ograniczona w czasie może po-
wodować krótkotrwałe i odwracalne, ale jednak negatywne oddziaływania na przyle-
głe środowisko. 

Zapis artykułu 6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 06.129.902 z 
późn. zmianami) mówi, że kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziały-
wać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. A kto po-
dejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze 
w pełni rozpoznane jest obwiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie moż-
liwe środki zapobiegawcze. 
 W rozdziale tym przedstawiono dobór zaprojektowanych urządzeń chronią-
cych środowisko wraz z oceną prawidłowości i skuteczności ich działania. Wskazano 
także sposób prowadzenia działań, których celem jest maksymalne ograniczenie od-
działywania autostrady A2 na środowisko zarówno na etapie budowy jak i realizacji 
inwestycji. 

VII.1. Zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych 

Poniżej przedstawiono, opisano i oceniono zalecenia dotyczące środków mi-
nimalizujących, wskazanych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, które 
znalazły się w Projekcie Budowlanym.  

W Projekcie Budowlanym przewidziano niżej wymienione urządzenia i środki 
minimalizujące: 
� zaprojektowano przejścia dla zwierząt średnich w następującym kilometrażu: 

432+240.00 (MA-289 - most autostradowy nad rz. Basinką oraz MD-289A - 
most drogowy ciągu drogi dojazdowej nr 431P w km 0+598.40 nad rzeką Basin-
ką), 437+595.00 (MA-294 - most autostradowy nad rz. Mrowną); 

� w Projekcie przejść dla średnich zwierząt zastosowano szczeliny doświetlenio-
we oraz osłony antyolśnieniowe; 

� zaprojektowano 16 szt. przejść dla małych zwierząt, w tym most nad rz. Rokitni-
cą Starą MA-297 oraz 7 szt. przepustów tylko dla płazów;  

� zaprojektowano obustronne wygrodzenie autostrady oraz płotki naprowadzające 
dla małych ssaków i płazów w odpowiednich miejscach; 

� drogi serwisowe i dojazdowe w obrębie wszystkich przejść i przepustów dla 
zwierząt zaprojektowano z kruszywa łamanego na odcinku min. 100 m w obu 
kierunkach od osi przejść; 

� zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne odsunięto od krawędzi przejść na odle-
głość min. 50 m, przy zachowaniu zasady, że załamania poszczególnych pro-
stych odcinków ogrodzenia wynoszą ok. 15°; 
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� zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne znajdujące się poza ogrodzeniem (ZR-S 
24-27), posiadają łagodne skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1.5 o nieutwar-
dzonych brzegach; w przypadku zbiorników znajdujących się w obrębie ogro-
dzenia zastosowano w ogrodzeniu dodatkowo siatkę o drobnych oczkach; 

� jako rekompensatę strat wynikających z wycinki zadrzewień kolidujących z re-
alizacją inwestycji wykonane zostaną nasadzenia zieleni izolacyjno-osłonowej, 
po obu stronach inwestycji, zgodnie z opracowaniem Szata roślinna. Tom XIX 
Projekt architektoniczno-Budowlany. 

W związku z tym, że roślinność rosnąca na obszarze przeznaczonym pod bu-
dowę autostrady została wycięta i teren ten jest wolny od zadrzewień i zakrzewień, 
w Projekcie Budowlanym nie znalazły się zapisy dotyczące zabezpieczeń szaty ro-
ślinnej. Niemniej jednak, należy wskazać na konieczność zabezpieczenia w czasie 
budowy pni, koron i korzeni drzew znajdujących się na granicy linii rozgraniczają-
cych. 

 Należy skutecznie zabezpieczyć części nadziemne drzew - pień (odeskowanie 
pni matami słomianymi lub trzcinowymi, tak aby kora nie została uszkodzona przez 
deski, których nie należy mocować za pomocą gwoździ) i koronę (zakaz poruszania 
się wysokiego sprzętu w zasięgu koron) oraz część podziemną - korzenie wraz 
z glebą (wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew i prowadzenie 
robót ziemnych w strefie korzeniowej ręcznie; nie dopuścić do wysychania korzeni). 
Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa istniejące na granicy lub w bliskim sąsiedz-
twie linii rozgraniczających, w których pobliżu jest przewidziany transport lub praca 
sprzętu mechanicznego. 

Szczegóły dotyczące w/w środków i urządzeń ochrony środowiska przyrodni-
czego opisano poniżej. 

VII.1.1. Wygrodzenie pasa drogowego 

Dla ochrony zwierząt przed wtargnięciem na jezdnię zaprojektowano wygro-
dzenie pasa drogowego na całym zaprojektowanym odcinku po obu stronach drogi. 

Wygrodzenie składa się z dwóch rodzajów siatki: 
� podstawowej siatki metalowej o wysokości 2,20 m (z uwagi na to, iż autostrada na 

analizowanym odcinku przebiega przez tereny otwarte, rolnicze). Oczka siatki po-
siadają zmienną wielkość oczek zmniejszającą się ku dołowi: 

• strefa przyziemna: wysokość 30 cm, oczka o maksymalnych wymiarach 
2,5 x 15 cm; 

• strefa środkowa: wysokość 70 cm, oczka o maksymalnych wymiarach  
5 x 15 cm; 

• strefa górna: wysokość 120-140 cm, oczka o maksymalnych wymiarach 
15 x 15 cm 

Na całej długości ogrodzenie będzie zakopane pod powierzchnią ziemi na głębo-
kość 30 cm, aby uniknąć tworzenia się szczelin między ogrodzeniem a po-
wierzchnią terenu lub podkopywaniem zwierząt.  
Ogrodzenie prowadzone będzie przy podstawach nasypów i skarp oporowych i w 
sposób szczelny łączyć się z czołem przejść dolnych, przepustów dla małych 
zwierząt, płazów i cieków wodnych lub przechodzić nad wlotem przepustu.  
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� siatki dogęszczającej o oczkach 0,5 x 0,5 cm, które uniemożliwią przejście drob-
nym zwierzętom. Siatka ta ma wysokość 50 cm, a górna jej krawędź o szerokości 
min. 5 cm odchylona będzie na zewnątrz drogi. Taka siatka pełnić będzie funkcję 
płotków naprowadzających na przejścia. Siatka zostanie wkopana w ziemię na 
głębokość 10 cm i trwale połączona z dolną częścią ogrodzenia podstawowego.  

Siatkę tego typu, zgodnie z zapisami Decyzji "środowiskowej", zaprojektowano na 
wybranych odcinkach autostrady w km 431+500÷432+240 (do mostu nad rz. Ba-
sinką), 437+110÷437+595 (do mostu nad rz. Mrowną), 438+510÷440+310 oraz 
na długości 100 m w każdą stronę od osi przejść i przepustów dla zwierząt, które 
nie zawierają się w w/w kilometrażu. Siatka naprowadzająca będzie zatem zloka-
lizowana na odcinkach kolizji autostrady ze szlakami migracji i miejscami wystę-
powania zwierząt, w tym płazów. 

VII.1.2. Przejścia i przepusty dla zwierząt 

Opisany w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykonanym przez firmę 
EKKOM sp. z o.o. na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach proces 
ustalania lokalizacji przejść dla zwierząt przeprowadzony został w dwóch etapach: 

� etap I – określenie lokalizacji obszarów konfliktowych przebiegu drogi 
z przebiegiem korytarzy ekologicznych (migracyjnych fauny) oraz 
z rozmieszczeniem obszarów siedliskowych fauny; 

� etap II – szczegółowe określenie lokalizacji projektowanych obiektów – na 
podstawie wielokryterialnej waloryzacji krajobrazu pod kątem możliwości 
przemieszczania się zwierząt. 

 Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Transprojekt Gdański wy-
stąpił o opinię do Stowarzyszenia Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot oraz Zakła-
du Badania Ssaków PAN w Białowieży w sprawie przejść i przepustów dla zwierząt 
na przedmiotowym odcinku autostrady A2 (zał. nr 7.1. i 7.2.) 
 Obie z opiniujących organizacji stwierdziły, że lokalizacja i parametry przejść 
dla zwierząt średnich zostały dobrane prawidłowo. W opinii SPNRWI w przypadku 
przepustów dla płazów ich liczba i lokalizacja są prawidłowe, natomiast zastrzeżenie 
budzą ich wymiary określone w decyzji środowiskowej jako: wysokość 0,75 m i sze-
rokość - 1 m. Organizacja wskazała, że parametry światła przekroju są w takiej sytu-
acji stanowczo zbyt małe. Wg opinii PNRWI wymiary przekroju przepustów suchych 
dla płazów nie mogą być mniejsze niż 1,0 x 1,5 m.  
 W nawiązaniu do powyżej przedstawionych opinii dodatkowo zwraca się uwa-
gę na następujące fakty. Jedną z najnowszych publikacji (druga połowa 2009 r.), ja-
kie ukazały się na rynku jest pozycja prof. W. Jędrzejewskiego z ZBS PAN w Biało-
wieży, będącego jednym z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie korytarzy 
ekologicznych i ich ochrony w Polsce, a także na świecie – „Animals and Roads. Me-
thods of mitigating the negative impact of roads on wildlife” Zakład Badania Ssaków 
PAN, Białowieża, 2009. Wg w/w publikacji minimalne wymiary przepustów suchych 
dla płazów powinny także wynosić 1,5 m szerokości oraz 1,0 m wysokości. Również 
wcześniejsze polskojęzyczne wydania tej pozycji z roku 2004 i 2006 (Zwierzęta a 
drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. 
Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 2004 i 2006) podają takie właśnie para-
metry przejść dla płazów. 
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 Na podstawie publikacji prof. W. Jędrzejewskiego oraz opinii PNRWI i ZBS 
PAN należy stwierdzić, iż parametry przepustów dla płazów podane w DoŚU nie po-
siadają wystarczających parametrów, aby odpowiednio spełniać swoją funkcję. Dla-
tego też w Projekcie Budowlanym zaprojektowano przepusty dla płazów, których 
wymiary 1,0 x 1,5 m wg najnowszych publikacji będą wystarczające, aby umożliwić 
płazom swobodną migrację. 

Parametry obiektu mostowego nad Rokitnicą Starą (MA-297), który stanowić 
ma przejście dla zwierząt małych, również zostały przeanalizowane i zaakceptowane 
przez PNRWI. Szczegóły dot. obiektu przedstawiono w rozdz. VII.1.2.2. 
 W opinii ZBS PAN zasugerowano zwiększenie ilości przepustów dla płazów 
pomiędzy km 431+500 a mostem nad rz. Basinką, w km 435+000÷436+000 oraz 
439+000÷440+000 (dwa, trzy przepusty dodatkowe), jeśli uzna się to za konieczne. 
Zasugerowano także zwiększenie wymiarów przepustów dla małych zwierząt posia-
dających wysokość  1,0-1,2 m do 1,5 wysokości (km 433+725, 436+330, 440+700). 
 Po przeanalizowaniu terenu pod kątem środowisk przydatnych dla płazów 
uznano, że zaprojektowanie dodatkowych przepustów nie będzie konieczne, a za-
proponowana w DoŚU lokalizacja przepustów dla płazów jest wystarczająca. 
 Przepusty w km 433+725, 436+330 oraz 440+700 zgodnie z DoŚU posiadają 
wymiary 1,2 m wys. i 1,2 m szer. oraz 1,00 m wys. i 1,50 m szer. (szczegóły w tabeli 
1). 

Parametry przepustów zespolonych z ciekami pełniące funkcje przejść dla 
zwierząt małych, które wg Decyzji "środowiskowej" miały mieć wymiar minimalny: 
2,00 m szerokości i 1,50 m wysokości, zwiększono do wymiarów 2,40 m szerokość  
i 2,00 m wysokość. Zmiany parametrów tych przepustów dokonano, z uwagi na ko-
nieczność dostosowania ich wymiarów do szerokości i głębokości cieków oraz za-
pewnienia możliwości migracyjnych zwierząt (szerokość i wysokość półki dla zwie-
rząt) - co było wymagane zapisami decyzji "środowiskowej". 

Wymiary pozostałych przepustów dla małych zwierząt zaprojektowano wprost 
za zapisami decyzji "środowiskowej". 

Poniżej przedstawiono charakterystykę i ocenę zaprojektowanych przejść  
i przepustów dla zwierząt.  

VII.1.2.1. Przejścia dla średnich zwierząt 

 Rysunki ogólne przejść dla zwierząt średnich przedstawia zał. nr 6.3. 

� obiekt MA-289 
Obiekt zlokalizowany jest w km 432+240.00 nad rzeką Basinką. Stanowi on 

zespolone przejście dolne dla zwierząt średnich o wysokości min. 3.5 m i świetle po-
ziomym d=15.6 m, gdzie d > 3 x szer. cieku. Współczynnik ciasnoty dla tego przej-
ścia wynosi ~1,6. 
 Obiekt zaprojektowano jako jednoprzęsłowy wiadukt. Rozpiętość przęsła do-
stosowano do wymagań przejścia dla zwierząt. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU: 
• długość obiektu [m]: 18.50 
• szerokość całkowita obiektu [m]: 17.44 x 2 
• ilość przęseł: 1 
• rozpiętości teoretyczne przęseł [m]: 17.70 
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• światło poziome pod obiektem [m]: 15.60 
• wymagana minimalna skrajnia pionowa pod obiektem [m]: 3.50  

Zgodnie z projektem stożki nasypów w obrębie przyczółków będą ukształto-
wane łagodnie w pochyleniu 1:1.5 i umocnione za pomocą maty polimerowej z hu-
musowaniem i obsianiem trawą. Zastosowane zostaną zatem rozwiązania jak naj-
bardziej zbliżone do naturalnych. Powierzchnie betonowe zostaną w maksymalnym 
stopniu osłonięte warstwą ziemi i roślinnością. 

Skarpy oporowe i nasypy przy przyczółkach płynnie łączą się z krawędziami 
przyczółków, maksymalnie je osłaniając. 

Rzeka Basinka na odcinku planowanej autostrady jest już uregulowana.  
W wyniku prac budowlanych koryto cieku w obrębie obiektu ulegnie przełożeniu  
i umocnieniu. Skarpy oraz dno cieku pod obiektem mostowym zostaną umocnione 
kamieniem łamanym w płotkach faszynowych na skarpach. Na pozostałym odcinku 
skarpy umocnione zostaną opaską faszynową i darniną. Wykluczono elementy beto-
nowe. Przestrzeń dostępna dla zwierząt umocniona zostanie gliną z kruszywem mi-
neralnym. 

Z uwagi na funkcję mostu, stanowiącego przejście dla zwierząt, schody dla 
obsługi zaprojektowano odległości 50 m od przejścia. 

W związku z tym, iż zaprojektowana autostrada jest drogą dwujezdniową  
o znacznej szerokości, w pasie rozdziału jezdni autostrady zaprojektowano szczeliny 
doświetleniowe o szerokości 1,6 m. Zapewni to dostateczną ilość światła i umożliwi 
rozwój roślinności pod przejściem. 

Na obiekcie zaprojektowano drewniane osłony przeciwolśnieniowe o wysoko-
ści 2.20 m, ustawione na długości 50 m od osi przejścia w obu kierunkach.  

Przy przejściu zaprojektowano także nasadzenia zieleni (rozdz. VII.1.3.). 
Zagospodarowanie przejścia oraz konstrukcje naprowadzające (osłony antyo-

lśnieniowe, zieleń osłonowa) ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystywania 
przejścia. Struktury te odgrodzą przejście od hałasu i świateł pojazdów oraz stworzą 
zwierzętom kryjówki podczas migracji. 

� obiekt MD-289A 
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi dojazdowej nr 431P w km 0+598.40 

nad rzeką Basinką. 
Most stanowi zespolone przejście dolne dla zwierząt średnich o wysokości 

min. 3.5 m i świetle poziomym d=15.6 m, gdzie d > 3 x szer. cieku. 
Podstawowe dane techniczne obiektu są takie same jak dla obiektu MA-298,  

z wyjątkiem szerokości całkowitej obiektu, która w przypadku MD-289A wynosi 8.90 
m. 

Osłony przeciwolśnieniowe, schody skarpowe, umocnienie dna i skarp rzeki 
Basinki oraz skarp w obrębie przyczółków zaprojektowano podobnie jak dla obiektu 
MA-298. 

Z uwagi fakt, iż droga dojazdowa nr 431P jest jednojezdniowa i szerokość cał-
kowita obiektu jest niewielka, nie ma możliwości oraz konieczności stosowania 
szczelin doświetlających. 
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Nasyp za przyczółkiem będzie podtrzymywany przez mury oporowe z gruntu 
zbrojonego. Jednak element ten zostanie w maksymalnym stopniu osłonięty przez 
nasadzenia pnączy. 

� obiekt MA-294 
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu autostrady w km 437+595.00, nad rzeką 

Mrowną. Most stanowi zespolone przejście dolne dla zwierząt średnich o wysokości 
min. 3.0 m i świetle poziomym d=15.6 m, gdzie d > 3 x szer. cieku. Współczynnik 
ciasnoty dla tego przejścia wynosi ~1,3. 

Obiekt zaprojektowano jako jednoprzęsłowy wiadukt o ustroju niosącym  
z elementów prefabrykowanych. Rozpiętość przęsła dostosowano do wymagań 
przejścia dla zwierząt. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU: 
• długość obiektu [m]: 18.41 
• szerokość całkowita obiektu [m]: 17.44 x 2 
• ilość przęseł: 1 
• rozpiętości teoretyczne przęseł [m]: 17.54 
• światło poziome pod obiektem [m]: 15.60 
• wymagana minimalna skrajnia pionowa pod obiektem [m]: 3.00 

 Osłony przeciwolśnieniowe, schody skarpowe, umocnienie dna i skarp rzeki 
Mrowna, skarp w obrębie przyczółków, szczeliny doświetleniowe oraz zieleń osłono-
wą zaprojektowano podobnie jak dla obiektu MA-289. 

VII.1.2.2. Przejścia (przepusty) dla małych zwierząt, w tym płazów 

 Przejścia dla małych zwierząt, w tym płazów zaprojektowano jako konstrukcje 
żelbetowe, skrzynkowe o przekroju prostokątnym. Część przepustów pełniących rolę 
przejść dla zwierząt służyć będzie także do przeprowadzenia wód powierzchniowych. 
 Zaprojektowano pięć podstawowych typów konstrukcji o podanych niżej cha-
rakterystycznych wymiarach (wysokość x szerokość): 

• typ I: 1.0 x 1.5 m (przepust suchy dla małych zwierząt oraz płazów),  

• typ II: 1.2 x 1.0 m (funkcja wyłącznie hydrologiczna), 

• typ III: 1.2 x 1.2 m (przepust suchy dla zwierząt małych), 
• typ IV: 2.0 x 2.4 m (przepust zespolony z ciekiem, wyposażony w obustronne 

półki dla zwierząt), 

• typ V: 1,5 x 2,0 m (przepust dla zwierząt małych w km 431+910). 

Rysunki w/w typów przepustów przedstawia zał. nr 6.4. Rysunek ogólny obiek-
tu MA-297 stanowi załącznik nr 6.3. 

Przejścia (przepusty) dla małych zwierząt 

 W poniższej tabeli przedstawiono lokalizację oraz parametry przepustów  
dla małych zwierząt w zależności od typu konstrukcji. 
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Tabela 1. Lokalizacja oraz parametry przejść dla małych zwierząt. 

lp. typ km nr 
obiektu 

min. parame-
try wg DoSU 

[m] 

parametry 
zaprojektowane 

w PB [m] 
uwagi 

1 IV 431+585.41 P23 
H - 1,50 
B - 2,00 

H - 2,00 
B - 2,40 
L - 43,00 

powiększenie względem DoŚU; 
obustronne półki dla zwierząt,  

spełniony warunek 3 x szer. cieku 

2 V 431+910.00 - 
H - 1,50 
B - 2,00 

H - 1,50 
B - 2,00 
L - 41,00 

Wg DoŚU przepust ten powinien być 
przepustem zespolonym z ciekiem. W 

rzeczywistości okazało się, że w miejscu 
tym nie ma cieku. Mimo to w Projekcie 
Budowlanym pozostawiono parametry 

przepustu wskazane w DoŚU, czyli sze-
rokość 2,00m i wysokość 1,5m. 

3 III 433+725.00 - 
H - 1,20 
B - 1,20 

H - 1,20 
B - 1,20 
L - 39,00 

przepusty także pod lewym wałem 
ziemnym (L - 12,50 m) oraz prawym 

(L - 11,00 m) * 

4 IV 434+679.00 P24 
H - 1,50 
B - 2,00 

H - 2,00 
B - 2,40 
L - 39,00 

powiększenie względem DoŚU;  
spełniony warunek 3 x szer. cieku 

przepust także pod lewym wałem ziem-

nym (L - 21,00 m) * 

5 IV 435+605.00 P25 
H - 1,50 
B - 2,00 

H - 2,00 
B - 2,40 
L - 48,00 

powiększenie względem DoŚU; 
obustronne półki dla zwierząt 

spełniony warunek 3 x szer. cieku 

6 I 436+330.00 - 
H - 1,00 
B - 1,50 

H - 1,00 
B - 1,50 
L - 39,00 

przepust także pod prawym wałem 

ziemnym (L - 12,00 m )* 

7 - 438+863.96 MA-297 
H - 1,50 
B - 2,00 

minimalna skraj-
nia pionowa pod 
obiektem [H] - 

2,00 
B - 2 x min. 

2,45 

most autostradowy nad rz. Rokitnicą 
Starą; koryto cieku zlokalizowane w 

centralnej części; pasy suchego terenu 
po obu stronach cieku [B] o min. szer. 

2,45 m. 

nie spełniony warunek 3 x szer. cieku ** 

8 IV 439+148.50 P26 
H - 1,50 
B - 2,00 

H - 2,00 
B - 2,40 
L - 44,50 

powiększenie względem DoŚU; 
spełniony warunek 3 x szer. cieku 

obustronne półki dla zwierząt 

9 I 440+700.00 P26a 
H - 1,00 
B - 1,50 

H - 1,00 
B - 1,50 
L - 39,00 

- 

* Z uwagi na fakt, iż na odcinkach spodziewanych przekroczeń poziomów do-
puszczalnych hałasu (względem zabudowy chronionej) przewidziano realizację za-
bezpieczeń akustycznych w postaci ekranów sztucznych bądź wałów ziemnych, do-
konano analizę pod kontem kolizji przejść dla zwierząt z wałami ziemnymi.  
Analiza wykazała, że w km 433+725, 434+679 oraz 436+330 przepusty "wychodzą" 
wprost na zaprojektowane wały ziemne. Jednakże w ocenianym Projekcie Budowla-
nym zastosowano rozwiązania eliminujące ten problem, a mianowicie w wyżej wy-
mienionym kilometrażu zaprojektowano także przepusty pod wałem o parametrach 
odpowiadających przepustom pod autostradą. 
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** Zgodnie z punktem III.23. decyzji „środowiskowej” most nad rz. Rokitnicą ma 
służyć jako przejście dla małych zwierząt o parametrach w części dostępnej dla zwie-
rząt minimum 2,0 m szerokości i 1,5 m wysokości. 
Z uwagi na fakt, iż dolina rz. Rokitnica Stara ma w miejscu jej przekraczania szero-
kość ok. 9 m, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (wspomniane już 
Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot) uznano, iż zapis decyzji „śro-
dowiskowej” związany z koniecznością zachowania trzykrotnej szerokości cieku 
(punkt III.25) w tym konkretnym przypadku nie znajduje żadnego, zarówno meryto-
rycznego, środowiskowego jak i ekonomicznego uzasadnienia. Wyjaśnienie przed-
stawiono poniżej. 

Zaprojektowane dla przedmiotowego odcinka autostrady A2 przepusty zespo-
lone z ciekiem służące jako przejścia dla małych zwierząt są wyposażone w półki dla 
zwierząt i posiadają wymiary 2,0 m wysokości, 2,4 m szerokości, a szerokość jednej 
półki wynosi 0,80 cm. 

Wg wcześniej wspomnianych już publikacji (m.in. „Zwierzęta a drogi. Metody 
ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Bada-
nia Ssaków PAN, Białowieża, 2004 i 2006), przejścia dla małych zwierząt zespolone 
z ciekiem powinny posiadać minimalne wymiary 2 m szerokości i 1,5 m wysokości,  
a półka dla zwierząt winna być szerokości 0,5-1,0 m. Zaprojektowane przejścia speł-
niają zatem wymogi wytycznych przyrodniczych oraz odpowiadać będą potrzebom 
grup zwierząt, dla których zostały przeznaczone. 

Zaprojektowane przejście nad rz. Rokitnicą w świetle przytoczonych wyżej 
wymagań i zaleceń, także spełnia wszystkie uwarunkowania związane z parametrami 
przejść dla małych zwierząt. Zaproponowane wymiary dostępności dla zwierząt dla 
obiektu MA-297 są nawet większe niż zakłada to literatura przyrodnicza, pas dostęp-
ności dla zwierząt wynosi bowiem sumarycznie minimum 4,9 m, czyli po min. 2,45 m 
po obu stronach cieku. Dodatkowo to przejście zaprojektowano jako autostradowy 
obiekt mostowy, a nie tylko przepust i w pasie rozdziału autostrady zaprojektowano 
szczeliny doświetleniowe o szerokości 1,6 m (jak w przypadku przejść dla zwierząt 
średnich). Zapewni to dostateczną ilość światła przyjaźniejszą dla migracji  tych zwie-
rząt oraz dodatkowo umożliwi rozwój roślinności pod przejściem (zwiększenie jego 
naturalności). Na obiekcie tym zaprojektowano także ekrany przeciwhałasowe (z 
uwagi na ochronę zabudowy mieszkaniowej), które wpłyną pozytywnie na efektyw-
ność tego przejścia dla zwierząt. 

Powyższe argumenty zdaniem autorów niniejszego ROŚ wystarczająco uza-
sadniają przedstawione w Projekcie Budowlanym parametry obiektu MA-297 i w ich 
ocenie, nie ma podstaw środowiskowych, a co za tym idzie ekonomicznych dla reali-
zacji obiektu, którego światło poziome musiałoby mieć ok. 30 m, w sytuacji kiedy 
obiekt ten ma pełnić funkcję przejścia dla zwierząt małych. 

Przejścia (przepusty) dla płazów: 
 Przepusty dla płazów zaprojektowano jako konstrukcję typu I. Zaprojektowano 
je w następującym kilometrażu analizowanego odcinka D1 autostrady A2: 

• 439+000.00 i 439+050.00 (2 przepusty w odległości 50 m), 

• 439+237.00 i 439+287.00 (2 przepusty w odległości 50 m), 

• 439+415.00 i 439+465.00 (2 przepusty w odległości 50 m), 

• 439+880.00. 
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Uwagi ogólne: 
• W przypadku konstrukcji typu IV, a więc przepustu zespolonego z ciekiem, 

półki dla małych zwierząt wykonane zostaną w postaci prefabrykatów betono-
wych o przekroju w kształcie litery „L”. Półki zaprojektowano tak, aby płynnie 
łączyły się z terenem poza przepustem. Półki położone będą poza zasięgiem 
zalewów, a szerokość jednej półki równa jest szerokości koryta cieku. Na-
wierzchnię półki stanowić będzie materiał naturalny (np. ziemia mineralna). 
Koryta cieków zlokalizowane będą w centralnej części przejścia. Wysokość 
przestrzeni dostępnej dla zwierząt, pomiędzy półką a płytą stropową przepustu 
wynosi 100 cm. 

• Dno przepustów suchych, zarówno tych dla płazów jaki i pozostałych przejść 
dla małych zwierząt (typ I, III i V) pokryte będzie warstwą ziemi mineralnej,  
a w części dostępnej dla zwierząt posiadać będą wyrównaną powierzchnię. 

• Drogi serwisowe i dojazdowe w obrębie wszystkich przejść i przepustów dla 
zwierząt zaprojektowano z kruszywa łamanego na odcinku min. 100 m w obu 
kierunkach od osi przejść. Skarpy nasypu tych dróg uformowane zostały  
z maksymalnym spadkiem 1:3, aby umożliwić małym zwierzętom przejście 
przez drogę.  

• Obiekty związane z siecią odwodnień  (m. in. osadniki, separatory, studzienki 
wpadowe) lokalizowano w obrębie ogrodzenia. Rowy znajdujące się na wylo-
tach przejść dla zwierząt zaprojektowano jako płytkie rowy poszerzone, które 
nie będą stanowić pułapki dla małych zwierząt. W przypadku przepustów ze-
spolonych z ciekami, odcinki rowów biegnących wzdłuż wylotów przepustów 
skanalizowano. Nie zaprojektowano otwartych piaskowników bądź studzienek. 

• Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne odsunięto od krawędzi przejść na odle-
głość min. 50 m, przy zachowaniu zasady, że załamania poszczególnych pro-
stych odcinków ogrodzenia wynoszą ok. 15°.  

• Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne znajdujące się poza ogrodzeniem (ZR-S 
24-27), posiadają łagodne skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1.5 o nie-
utwardzonych brzegach, które będą mogły być zasiedlone przez roślinność. 
Ich głębokość wynosi 0,5 m. Stanowić mogą one potencjalne środowisko życia 
zwierząt, w tym płazów.  

• W przypadku zbiorników znajdujących się w obrębie ogrodzenia zastosowano 
w ogrodzeniu dodatkowo siatkę o drobnych oczkach, uniemożliwiającą przed-
ostanie się drobnych zwierząt w rejon zbiornika i jezdni. 

• Infrastruktura związana z autostradą nie będzie stanowić przeszkody dla mi-
grujących zwierząt i nie będzie utrudniać ich przemieszczania m.in. ziemne 
kable telekomunikacyjne zakopane będą pod powierzchnię ziemi na głębo-
kość ok. 1 m; kable niskiego napięcia poprowadzono będą na słupach energe-
tycznych na wysokości ok. 3-4 m. 
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Podsumowanie zaprojektowanych rozwiązań dot. przejść i przepustów dla zwierząt. 
Ocenia się, że zaprojektowane przejścia o odpowiednio dobranych parame-

trach (przestrzeń dostępna dla zwierząt), osłony antyolśnieniowe, zieleń naprowa-
dzająca harmonijnie wkomponowana w otoczenie przejść, stosowanie rozwiązań jak 
najbardziej zbliżonych do naturalnych (m.in. naturalne umocnienia skarp przy przej-
ściach, gruntowe drogi dojazdowe), powinny sprawić iż zaprojektowane przejścia 
spełnią swoją funkcję i odpowiadać będą potrzebom grup zwierząt, dla których zo-
staną wybudowane. 

VII.1.3. Nasadzenia zieleni 

Jednym z wymagań dotyczących ochrony środowiska, koniecznym do 
uwzględnienia w Projekcie Budowlanym, są nasadzenia zieleni izolacyjno – osłono-
wej. Lokalizacja nasadzeń została wskazana w Decyzji Środowiskowej. 

Zaprojektowane nasadzenia zieleni, po lewej (Tabela 1.) jak i po prawej stro-
nie inwestycji (Tabela 2.), mają na celu zrekompensowanie strat spowodowanych 
wycinką drzew i krzewów kolidujących z zaprojektowaną autostradą. W zakresie linii 
rozgraniczających zaprojektowano zarówno gęstą zieleń izolacyjno-osłonową, jak 
i nasadzenia rzędowe lub kępowe drzew, krzewów oraz pnącza. Nasadzenia te peł-
nią funkcje krajobrazowe. 

Poniżej w dwóch tabelach przedstawiono zapisane w Decyzji Środowiskowej 
kilometraże, w których należało wykonać nasadzenie pasów zieleni izolacyjno-
osłonowej oraz faktycznie zaprojektowaną zieleń w Projekcie Budowlanym Tom XIX: 
Projekt architektoniczno-budowlany - szata roślinna wraz z oceną spełnienia zapisów 
decyzji. 

Tabela 1. Syntetyczna ocena realizacji zapisów decyzji „środowiskowej” w odniesie-
niu do nasadzeń pasów zieleni izolacyjno – osłonowej dla strony lewej odcinka D1 
autostrady A2. 

Kilometra ż nasadzeń zieleni 
izolacyjno-osłonowej 

w/g decyzji środowiskowej 

Kilometra ż wszystkich  
zaprojektowanych 
nasadzeń zieleni 

Ocena 

- 431+500÷432+350 
Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

430+210^ ÷ 432+760 

432+120÷432+180 
432+350÷432+450 
432+455÷432+660 
432+670÷432+760 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 
432+420÷432+450 
432+460÷432+660 
432+670÷432+770 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

432+810 ÷ 433+800 

432+820÷432+920 
432+940÷433+110 
433+120÷433+670 
433+695÷433+720 
433+730÷433+760 
433+770÷433+790 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 

432+820÷432+930 
432+940÷433+110 
433+120÷433+660 
433+700÷433+725 
433+730÷433+810 
433+850÷433+880 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 
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433+940÷433+970 
434+010÷434+050 
434+100÷434+170 
434+210÷434+260 
434+280÷434+320 

434+340 ÷ 435+200 

434+340÷434+410 
434+580÷434+670 
434+680÷434+840 
434+860÷435+040 
435+060÷435+190 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 

434+340÷434+410 
434+430÷434+620 
434+680÷434+850 
434+850÷435+040 
435+060÷435+200 
435+250÷435+290 
435+310÷435+340 
435+360÷435+390 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

435+480 ÷ 435+540 435+500÷435+540 
Warunek spełniony. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

435+560 ÷ 435+760 - 

Warunek niespełniony*.  
Brak nasadzeń zieleni izolacyjno – 
osłonowej na długości określonej 
w decyzji środowiskowej. 

- 
435+410÷435+710 
435+730÷435+800 
436+070÷436+850 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

436+160 ÷ 437+100 

436+140÷436+290 
436+350÷436+440 
436+450÷436+550 
436+570÷436+605 
436+620÷436+850 
436+880÷437+000 
437+010÷437+100 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 

437+030÷437+120 
437+170÷437+260 
437+290÷437+360 
437+380÷437+430 
437+550÷437+660 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

437+350 ÷ 437+920 
437+650÷437+790 
437+810÷437+890 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 

437+690÷437+860 
437+910÷437+920 
438+070÷438+100 
438+120÷438+250 
438+290÷438+320 
438+340÷438+380 
438+430÷438+450 

(nasadzenia prostopadłe do osi trasy; 
na węźle) 

438+460÷438+470 
(nasadzenia prostopadłe do osi trasy; 

na węźle) 
438+490÷438+510 
438+580÷438+630 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

438+780 ÷ 443+050^ 
438+870÷438+960 
438+980÷439+030 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
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439+050÷439+110 
439+210÷439+340 
439+380÷439+480 
439+500÷439+860 
439+900÷440+030 
440+040÷440+080 
440+100÷440+180 
440+230÷440+320 
440+370÷440+460 
440+730÷440+990 

441+090÷441+143,53 

cyjno – osłonowej. 

- 

439+130÷439+210 
439+340÷439+380 
439+480÷439+600 
439+740÷440+030 
440+300÷440+320 
440+370÷440+460 
440+490÷440+850 
440+990÷441+090 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

Tabela 2. Syntetyczna ocena realizacji zapisów decyzji „środowiskowej” 
w odniesieniu do nasadzeń pasów zieleni izolacyjno – osłonowej dla strony prawej 
odcinka D1 autostrady A2. 

Kilometra ż nasadzeń zieleni izola-
cyjno-osłonowej 

w/g decyzji środowiskowej 

Kilometra ż wszystkich zapro-
jektowanych 

nasadzeń zieleni 
Ocena 

- 
431+500÷432+060  
432+180÷432+360  
432+380÷432+550 

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

432+280 ÷ 432+760 
432+550÷432+630 
432+640÷432+670 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 432+640÷432+770  
432+800÷433+500  

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

432+810 ÷ 433+290 
432+840÷432+890 
432+900÷432+930 
432+940÷433+300 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 433+600÷433+820  
Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

433+630 ÷ 433+840 

433+640÷433+670 
433+680÷433+720 
433+730÷433+760 
433+765÷433+820 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

433+880 ÷ 434+440 
433+870÷433+910 
433+930÷434+190 
434+260÷434+310 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 

433+870÷433+910  
433+910÷434+260  
434+260÷434+320  
434+500÷434+980  

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

434+760 ÷ 435+220 
434+860÷435+010 
435+080÷435+230 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 
435+020÷435+040  
435+080÷435+230  
435+270÷435+310  

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

435+280 ÷ 437+080 
435+310÷435+600 
435+630÷435+950 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
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435+960÷436+160 
436+190÷436+330 
436+335÷436+440 
436+450÷436+860 
436+870÷437+070 

 

cyjno – osłonowej. 

- 

435+410÷436+850  
436+870÷437+070  
437+170÷437+950  
438+050÷438+080  

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

437+260 ÷ 437+960 - 

Warunek niespełniony*.  
Brak nasadzeń zieleni izolacyjno – 
osłonowej na długości określonej 
w decyzji środowiskowej. 

438+070 ÷ 438+520 

438+080÷438+280 
438+300÷438+380 
438+400÷438+440 
438+460÷438+510 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 438+590÷438+640  
438+690÷438+720  

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

438+780 ÷ 438+850 438+800÷438+850 
Warunek spełniony. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 438+800÷438+840  
Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

438+880 ÷ 439+030 438+870÷438+950 
Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 438+880÷439+300  
Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

439+180 ÷ 440+300 

439+180÷439+300 
439+310÷439+380 
439+390÷439+860 
439+900÷440+280 

Warunek spełniony częściowo*. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

- 
439+720÷440+130  
440+190÷440+270  
440+550÷441+100  

Dodatkowe nasadzenia zieleni, 
pełniące funkcje krajobrazowe**. 

441+100 ÷ 441+240^ 441+100÷441+143,52 
Warunek spełniony. 
Nasadzenia pasów zieleni izola-
cyjno – osłonowej. 

Wyjaśnienie oznaczeń użytych w powyższych tabelach: 

^ - oznaczone ^ kilometraże nie dotyczą przedmiotowego odcinka D1, a sąsiednich odcinków auto-
strady A2; kilometraże te znajdują się w strefie granicznej pomiędzy odcinkami: poprzedzającym - C 
i następującym za odcinkiem D1, odcinkiem D2. Nasadzenia zieleni izolacyjno – osłonowej od km 
431+500, tj. początku odcinka D1, stanowią kontynuację nasadzeń zaprojektowanych na odc. C, 
zgodnie z  wyszczególnionymi w Decyzji Środowiskowej kilometrażami. Tak samo, nasadzenia zieleni 
za km 441+143,53, czyli za kilometrażem końcowym odcinka D1, znajdują dalszy ciąg na odc. D2, 
zgodnie z zapisami Decyzji. 

* - luki w nasadzeniach zieleni izolacyjno-osłonowej w obrębie odcinków określonych w Decyzji Śro-
dowiskowej lub brak nasadzeń we wskazanych kilometrażach (tj. w km 435+560 do km 435+760 po 
lewej stronie i od km 437+260 do km 437+960 po stronie prawej), wynikają z ograniczeń terenowych 
i rozwiązań projektowych, np. gęstej sieci melioracyjnej, pasa technologicznego, dróg dojazdowych, 
przejazdów gospodarczych i in. urządzeń drogowych. Poza tym pasy zieleni izolacyjno-osłonowej nie 
zostały zaprojektowane w miejscach przejść dla zwierząt, których lokalizacja pokrywała się z kilome-
trażami określonymi w Decyzji Środowiskowej. W miejscach tych była konieczność zaprojektowania 
zieleni naprowadzającej zwierzęta na przejścia. 
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** - dodatkowe nasadzenia zieleni, pełniące funkcje krajobrazowe, na odcinkach nieprzewidzianych 
w Decyzji Środowiskowej. Nasadzenia te zaprojektowano mając na uwadze konieczność rekompen-
saty strat wynikających z wycinki zieleni pod budowę autostrady, wykorzystując dostępność terenu 
i możliwość bezkolizyjnego zaprojektowania tego rodzaju zieleni w dodatkowych kilometrażach. Co 
więcej, dzięki dostępności miejsca pod nasadzenia, na wielu odcinkach zaprojektowano dodatkową 
zieleń równolegle do pasów zieleni izolacyjno-osłonowej. Długość dodatkowych nasadzeń po stronie 
lewej autostrady to łącznie ok. 6 455 m, a po stronie prawej ok. 5 350 m. 

W opracowanym Projekcie Budowlanym, w Tomie XIX: Projekt architektonicz-
no - budowlany Szata roślinna przedstawiono projekt nowych nasadzeń zieleni, re-
kompensujących straty spowodowane wycinką drzew i krzewów kolidujących 
z zaprojektowaną autostradą. 

Układ szaty roślinnej został opracowany w liniach rozgraniczających przed-
sięwzięcia. Przewidziano w nim posadzenie: 

− 8 079 szt. drzew liściastych, 

− 280 szt. drzew iglastych, 

− 81 336 m² krzewów liściastych, 

− 4 327 szt. pnączy.  

Roślinność potencjalna na analizowanym terenie to (wg Matuszkiewicza 1993) 
w przewadze siedliska grądów subkontynentalnych lipowo-dębowo-grabowych (Tilio-
Carpinetum) w odmianie środkowopolskiej, seria żyzna. Wśród roślinności rzeczywi-
stej porastającej teren przylegający do projektowanego odcinka autostrady przewa-
żają łąki i pola uprawne. Wśród drzew liściastych rosną na tym terenie: dąb szypuł-
kowy Quercus robur, topola biała Populus alba, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, 
klon zwyczajny Acer platanoides, topola późna Populus serotina, brzoza brodawko-
wata Betula pendula, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, wiąz polny Ulmus 
campestris, olsza czarna Alnus glutinosa, wierzba krucha Salix fragilis i krzewy: głóg 
Crataegus sp., czeremcha zwyczajna Padus avium, ałycza Prunus cerasifera, bez 
czarny Sambucus nigra, leszczyna Corylus avellana).  

Zaprojektowana zieleń nawiązuje swym układem do istniejącego 
i projektowanego uzbrojenia terenu oraz układu komunikacyjnego. Zieleń ta ma for-
mę: 

� wąskich, pasowych układów krajobrazowych drzew i krzewów wzdłuż auto-
strady i dróg dojazdowych; 

� pasów zieleni izolacyjno - osłonowej (zieleń ta zaprojektowana została 
w formie gęstych, pasowych, wielogatunkowych układów drzew i krzewów, 
o szerokości 15, 20, 25 m po obu stronach autostrady, zaprojektowana za 
pomocą pięciu różnych detali), krzewy w pasach zaprojektowano od strony au-
tostrady;  

� pasy zieleni izolacyjno - osłonowej i nasadzenia krzewów na wałach (tworzą ją 
gęste, wielogatunkowe grupy krzewów oraz grupy gęstych nasadzeń drzew 
i krzewów); 

� nieregularnych układów drzew i krzewów przy projektowanym węźle (na pro-
jektowanym węźle, w celu jego wyeksponowania, zaprojektowano układy zie-
leni, w wyraźny sposób zwiększające estetykę otoczenia); 
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� drzew i grup krzewów oraz pnączy przy przejściach dla zwierząt (zieleń ta za-
projektowana jest w pobliżu wiaduktów i przepustów położonych pod auto-
stradą w formie pojedynczych drzew i grup krzewów oraz pnączy na ogrodze-
niach sięgających 150 m od osi przejścia w jedną i drugą stronę.  

W miarę możliwości zaprojektowano zieleń naprowadzającą w formie leja, 
w postaci drzew i gęstych szpalerów krzewów. W strefie przeznaczonej dla 
zwierząt umieszczono karpy korzeniowe, kłody oraz większe głazy. Stosowa-
ne są gatunki rodzime, przede wszystkim o owocach chętnie zjadanych przez 
zwierzęta (tj. jarząb pospolity, leszczyna pospolita, głóg pośredni, róża dzika); 

� pnączy na ekranach (po stronie zewnętrznej ekrany obsadzono samoczepny-
mi, szybko rosnącymi pnączami); 

� trawników. 

 Układ zaprojektowanych nasadzeń zieleni przedstawiono graficznie na ma-
pach w skali 1:2 000 (zał. nr 6.5.). 

 Przy doborze zieleni wzięto pod uwagę: roślinność rzeczywistą wokół projek-
towanej inwestycji, warunki glebowe i siedliskowe, warunki jakie będą panowały na 
terenach w sąsiedztwie projektowanej autostrady (emisja zanieczyszczeń komunika-
cyjnych, zasolenie, a także kierowano się walorami estetycznymi.  

 Zastosowane gatunki drzew i krzewów cechują się małymi wymaganiami, co 
do gleby, wysoką tolerancją na suszę, odpornością na zanieczyszczenia i mróz oraz 
stosunkowo szybkim wzrostem. Składem gatunkowym projektowana roślinność na-
wiązuje do panującego na terenie opracowania siedliska. Dobór drzew i krzewów 
uwzględnia gatunki liściaste i iglaste. Przeważają gatunki liściaste, iglaste stanowią 
znacznie mniejszy procent składu. 

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz materiału roślinnego użytego 
w projekcie zieleni.  

Tabela 2. Wykaz materiału roślinnego zaprojektowany do nasadzeń zieleni. 

Nr NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

  DRZEWA LI ŚCIASTE 

1 Acer campestre klon polny 

2 Acer platanoides klon pospolity  

3 Acer pseudoplatanus klon jawor 

4 Alnus glutinosa olsza czarna 

5 Betula pendula brzoza brodawkowata 

6 Malus sp. jabłoń 

7 Populus alba topola biała 

8 Pyrus pyraster grusza pospolita 

9 Quercus robur dąb szypułkowy 

10 Salix alba wierzba biała 

11 Salix caprea wierzba iwa 

12 Sorbus aucuparia jarząb pospolity 
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13 Sorbus intermedia jarząb szwedzki  

14 Tilia cordata lipa drobnolistna 

  DRZEWA IGLASTE 

15 Larix decidua modrzew europejski 

  KRZEWY LI ŚCIASTE 

16 Acer tataricum subsp. ginnala klon tatarski podgatunek ginnala 

17 Berberis thunbergii 'Green Carpet' berberys Thunberga 'Green Carpet'  

18 Cornus alba dereń biały 

19 Cornus alba 'Sibirica' dereń biały odm. syberyjska 

20 Cornus sanguinea dereń świdwa 

21 Cornus sericea 'Flaviramea' dereń rozłogowy odm. złotokora  

22 Corylus avellana leszczyna pospolita 

23 Crataegus x media głóg pośredni 

24 Euonymus europaeus trzmielina pospolita 

25 Hippophaë rhamnoides rokitnik pospolity  

26 Prunus spinosa śliwa tarnina 

27 Ribes alpinum 'Schmidt' porzeczka alpejska 'Schmidt' 

28 Ribes nigrum porzeczka czarna 

29 Rosa canina róża dzika 

30 Rosa rugosa róża pomarszczona 

31 Salix purpurea wierzba purpurowa 

32 Salix viminalis wierzba wiciowa 

33 Sambucus nigra bez czarny 

34 Spirea chamaedryfolia tawuła ożankolistna 

35 Spirea x vanhouttei tawuła van Houtte'a 

36 Symphoricarpos albus śnieguliczka biała 

37 Symphpricarpos chenaultii ‘Hancock’ śnieguliczka Chenoulta ‘Hancock’ 

38 Viburnum opulus kalina koralowa 

  PNĄCZA 

39 Parthenocissus quinquefolia var. mu-
rorum winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa 

Dodatkowo przewiduje się obsianie terenu mieszankami traw. Zalecono trzy 
różne mieszanki, których skład gatunkowy i procentowe ilości poszczególnych ga-
tunków tworzących mieszankę przedstawiono w tabelach poniżej (Tabela 3, 4 i 5). 

Obsianie mieszanką traw nr 1 zaprojektowano od granicy robót ziemnych do 
linii rozgraniczającej dla autostrady, tj. na węźle, SPO, pasach zieleni wzdłuż auto-
strady, przejściach dla zwierząt oraz poboczach. Mieszankę nr 2 zaproponowano do 
obsiania w pasie rozdziału, a mieszankę nr 3 przeznaczono na skarpy. 

Zaproponowane mieszanki traw różnią się między sobą składem gatunkowym, 
co podyktowane jest ich przeznaczeniem. Mieszanka nr 1 składa się z gatunków 
bardziej ozdobnych, które pełnić będą także funkcje estetyczne, a wyznaczone miej-
sca posiania mieszanki, umożliwią pielęgnację tych traw.  
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Mieszanki nr 2 i 3 charakteryzują się prostszym składem gatunkowym, złożo-
ne są z nasion roślin odpornych na niekorzystne warunki wegetacyjne i nie wymaga-
ją specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Tabela 3. Mieszanka traw nr 1. 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska udział %  

1  Lolium perenne  życica trwała   30 

2  Festuca rubra rubra  kostrzewa czerwona rozłogowa  30 

3  Festuca arundinace  kostrzewa trzcinowa  10 

4  Festuca rubra commutata  kostrzewa czerwona kępowa  10 

5  Festuca ovina  kostrzewa owcza  10 

6  Poa pratensis  wiechlina łąkowa  10 

Tabela 4. Mieszanka traw nr 2. 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska udział %  

1  Lolium perenne  życica trwała   30 

2  Festuca rubra rubra  kostrzewa czerwona rozłogowa  30 

3  Festuca arundinace  kostrzewa trzcinowa  30 

4  Agrostis stolonifera mietlica rozłogowa  10 

Tabela 5. Mieszanka traw nr 3. 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska udział %  

1  Festuca arundinace  kostrzewa trzcinowa  40 

2  Lolium perenne  życica trwała   30 

3  Festuca rubra rubra  kostrzewa czerwona rozłogowa  20 

4  Festuca rubra commutata  kostrzewa czerwona kępowa  10 

Zieleń przy przejściach dla zwierząt 

Na terenach otwartych pasy zieleni będą stanowiły stosunkowo atrakcyjne 
środowisko życia dla wielu gatunków fauny oraz pełnić będą funkcję osłony dla zwie-
rząt podążających do przejść. Kępy krzewów i niewielkich drzew, zapewnią zwierzę-
tom kryjówki w trakcie migracji. 

Zieleń tego rodzaju zaprojektowana została w pobliżu wiaduktów pełniących 
funkcje przejść dla zwierząt średnich oraz przejść dla małych zwierząt. Zaprojekto-
wana została ona w postaci pojedynczych drzew i grup krzewów średnio - i wysoko-
piennych w więźbie nieregularnej oraz pnączy na ogrodzeniach, które sięgają min. 
150 m od osi przejścia w jedną i drugą stronę. Wokół przejść rozlokowano karpy ko-
rzeniowe oraz głazy (Zał. Nr 6.5.). 
 Gatunki jakie zastosowano to m.in.: jabłoń, grusza, jarząb pospolity i szwedz-
ki, leszczyna pospolita, głóg pośredni, trzmielina pospolita, śliwa tarnina, porzeczka 
czarna, róża dzika i pomarszczona, bez czarny, kalina koralowa. 
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 Powierzchnie betonowe wiaduktów zostaną w maksymalnym stopniu osłonięte 
krzewami oraz pnączami. Zastosowano tu winobluszcz pięciolistkowy odm. murową. 
 Stożki nasypów w obrębie przyczółków przejść dla zwierząt obsiane zostaną 
trawami z rodzaju kostrzewa, wiechlina, życica.  
 W okolicy przejść dla zwierząt zaprojektowano także zieleń o charakterze pa-
sowym, która towarzyszy drogom dojazdowym, osłaniając je od przejść dla zwierząt. 
 Szczegóły dot. doboru gatunkowego nasadzeń podano powyżej. 
 Zaprojektowana zieleń przy przejściach dla zwierząt pełnić będzie głównie 
funkcje osłonową, która ma na celu łagodnie wkomponować w krajobraz obiekty peł-
niące funkcje przejść dla zwierząt, maksymalnie je osłaniając. W związku w tym, iż 
zaproponowane gatunki to głównie drzewa i krzewy o owocach chętnie zjadanych 
przez zwierzynę, nasadzenia te pełnić będą także funkcję przywabiającą w kierunku 
przejść. 

VII.1.4. Nadzór przyrodniczy 

 Najważniejszym z działań prowadzonych podczas prac budowlanych jest 
wprowadzenie wykwalifikowanego nadzoru przyrodniczego dedykowanego w szcze-
gólności ochronie ornitofauny oraz herpetofauny.  
 Chronione gatunki mogą pojawić się na placu budowy w miejscach gdzie 
wcześniej ich nie stwierdzono. Jest to związane z dużą mobilność grup zwierząt, 
zwłaszcza ssaków, ptaków i płazów.  
 W niedalekiej odległości od planowanej autostrady występują zbiorniki wodne 
(stawy w Kraśniczej Woli, Chlebni i Natolinie), które stanowią ostoje wielu gatunków 
zwierząt. Dlatego pojawienie się ich w obrębie placu budowy jest bardzo prawdopo-
dobne, zwłaszcza w okresie wzmożonych migracji wiosennych i jesiennych. 
 Dlatego też, w celu uniknięcia opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia i dodat-
kowych kosztów, konieczne jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego, którego celem 
będzie kontrola wykonania zaleceń zawartych w Projekcie Budowlanym, a także za-
pobieganie ewentualnym stratom np. poprzez ewakuację zwierząt z placu budowy, 
zapobieganie powstawaniu okresowych zalewisk, które mogą stać się pułapką dla 
małych zwierząt itp.  

VII.2. Ochrona krajobrazu 

 Na ochronę krajobrazu wpływać będą zaproponowane w Projekcie Budowla-
nym w Tomie XIX Szata roślinna nasadzenia zieleni, które pełnić będą także funkcje 
zieleni krajobrazowej. 
 Zieleń towarzysząca autostradzie (oraz projektowanym drogom lokalnym) ma 
za zadanie wkomponować je w krajobraz, łagodząc wizualnie ich przebieg, ale też - 
delikatnie go podkreślać. Proponowane są głównie obsadzenia grupowe i rzędowe 
drzew i krzewów, tworzące docelowo – wraz z murawami – mozaiki roślinności wyż-
szej, średniej i niskiej. 
 W projekcie przewidziano posadzenie w rzędach i w grupach drzew, mniej-
szych i większych krzewów oraz pnączy. Zaprojektowana zieleń będzie spełniać  
w otaczającym terenie następujące funkcje: 
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− Funkcja biologiczna 
Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza. 
 Przez dobór gatunków o różnej fakturze liści i dużej powierzchni zaprojekto-
wane pasy zieleni wychwytują zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza pyłowe. 
 W stosunku do zanieczyszczeń gazowych duża ilość zieleni przy autostradzie 
odgrywa pozytywną rolę, gdyż asymiluje CO2 w stosunkowo dużych ilościach, odda-
jąc atmosferze tlen.  
Oddziaływanie na psychikę człowieka. 
 Zróżnicowane pod względem gatunkowym grupy drzew i krzewów urozmaica-
ją otoczenie autostrady, likwidując monotonię w krajobrazie, a tym samym znużenie 
u kierowców. Duże powierzchniowo grupy krzewów pozwalają użytkownikowi auto-
strady na ich obserwację. Swobodne układy roślinne tworzą pasy zieleni krajobrazo-
wej, charakteryzujące się różnym pokrojem i barwą ulistnienia, co również wpływa 
pozytywnie na odbiór u kierowców. 
Oddziaływanie na temperaturę i skład powietrza.  
 Różne pochłanianie ciepła przez powierzchnię autostrady i szatę roślinną wy-
wołuje poziome i pionowe ruchy powietrza, które mają zawsze kierunek od zieleni do 
obiektu. Dzięki temu powietrze napływające jest bardziej świeże, czyste, o małej za-
wartości CO2 i przyczynia się do lepszego przewietrzania. 
Ochrona przed hałasem 
 Zaprojektowane pasy zieleni, mające różną szerokość (10-25 m) pełnią rolę 
uzupełniającą. Ze względów siedliskowo - krajobrazowych mają w swoim składzie 
przede wszystkim drzewa i krzewy liściaste. Posiadają one strukturę wielowarstwową 
i wielogatunkową. Są uzupełnione drzewami iglastymi. 
Ochrona przeciwwietrzna 
 Ukształtowanie pasów za pomocą wysokiej zieleni wpływa na osłabienie szyb-
kości wiatrów przy autostradzie. 

− Funkcja biocenotyczna 
Powstanie nowych biocenoz.  
 Zaprojektowana zieleń zrekompensuje straty spowodowane wycinką drzew 
i krzewów, tworząc możliwość odbudowy ożywionej części ekosystemu. 

− Funkcja estetyczna 
Rola kompozycyjna. 
 Zieleń towarzysząca autostradzie swoim układem kompozycyjnym sprawia, że 
autostrada jest harmonijnie wkomponowana w krajobraz, a swoim składem nawiązu-
je do krajobrazu otaczającego.  

VII.3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb 

Zagrożenia dla gleb na etapie budowy i eksploatacji są w większości przypad-
ków odwracalne. Jednakże etapy te wymagają minimalizowania wpływu tych proce-
sów jak i działalności zapleczy materiałowo – urządzeniowych. 
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Na podstawie załącznika nr 4 do „Podręcznika dobrych praktyk wykonywania 
opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” powstałego na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, określono stopień odporności gleb występują-
cych na analizowanym obszarze na zanieczyszczenia komunikacyjne (w skali 5 
stopniowej). 

 

Kilometra ż Typy gleb Skład mechaniczny 
gleb 

Kompleks  Stopień  
odporności 

431+500÷432+200 D pgmp  2z 1 

432+200÷435+100 A, Dz, Bw pgmp, pgm, plz, 
pglp, pgl, ps 

2, 4, 5, 6 2 

435+100÷436+750 Bw, D, Dz gl, glp, pgl, ps 1, 4, 5, 6 2 

436+750÷441+143 A, Bw, D, Dz, Dd   ps, pgl, pglp, plz, 
glp, pgm, pgmp  

2, 2z, 4, 5, 6  2 

Czcionką pogrubion ą wyróżniono w tabelach kompleksy dominujące na danym obszarze.  

UŻYTE W TABELACH OZNACZENIA: 
Typy gleb: 
A - gleby bielicowe właściwe i pseudobielicowe 
Bw  - gleby brunatne wyługowane i brunatne 
kwaśne 
D - czarne ziemie właściwe 
Dz - czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare 
d - utwory deluwialne 
 

Skład mechaniczny gleb:  
ps  - piaski słabo gliniaste  
pgl  - piaski gliniaste lekkie 
pglp  - piaski gliniaste lekkie pylaste 
pgm  - piaski gliniaste mocne  
pgmp  – piaski gliniaste mocne pylaste 
plz  - pyły zwykłe (gleby pyłowe lekkie i średnie) 
gl  - gliny lekkie 
glp  - gliny lekkie pylaste 

Stopień odporności gleb na zanieczyszczenia komunikacyjne: 

1 – odporność bardzo dobra, 
2 – odporność dobra, 
3 – odporność średnia, 
4 – odporność słaba, 
5 – odporność bardzo słaba 
 

Z przeprowadzonej analizy gleb pod kątem ich odporności na zanieczyszcze-
nia komunikacyjne wynika, iż pokrywa glebowa wokół przebiegu autostrady charakte-
ryzuje się dobrą odpornością (2 - stopień) na zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Mimo wszystko należy przedsięwziąć środki zabezpieczające pokrywę glebo-
wą zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. 

Faza budowy 
Plac budowy wraz z zapleczami (bazy techniczne i składy materiałów) należy 

lokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu i przekształcenia 
jego powierzchni. Roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym będą poprze-
dzone usunięciem warstwy próchniczej i zostanie zapewniona możliwość jej ponow-
nego wykorzystania w procesie rekultywacji terenów.  

Koniecznym jest także zabezpieczenie powierzchni baz i zapleczy budowy 
(np. poprzez utwardzenie powierzchni za pomocą płyt betonowych) przed przedo-
stawaniem się do gruntu szkodliwych substancji powstałych w trakcie budowy.  
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Należy zapewnić organizację prac budowlanych w taki sposób, aby uniemoż-
liwić wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu. Koniecznym jest  posiadanie 
środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, 
minimalizujących możliwość skażenia gruntu 

Wytworzone w czasie realizacji inwestycji odpady muszą być usuwane z tere-
nu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Faza eksploatacji  
 Dla zminimalizowania ujemnego wpływu budowy projektowanej inwestycji na 
powierzchnię ziemi i gleby, konieczne będzie skuteczne ograniczenie możliwości 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń komunikacyjnych.  
 Efekt taki będzie osiągnięty poprzez wykorzystanie środków ochrony propo-
nowanych dla innych komponentów środowiska – odcinki kanalizacji deszczowej, 
osadniki i separatory (ochrona środowiska gruntowo-wodnego) oraz ekrany aku-
styczne (ochrona przeciwhałasowa), a także zaprojektowany układ zieleni. 

Na etapie eksploatacji autostrady powierzchnie stokowe wymodelowane pod-
czas etapu budowy muszą być konserwowane i utrwalane. 

VII.4. Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego 

VII.4.1. Ochrona obiektów zabytkowych 

Poniżej określono podstawowe założenia ochrony istniejących zabytków przed 
negatywnym oddziaływaniem autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa odc. D1 
km 431+500÷441+143: 

1. Analiza lokalizacji istniejących na obszarze planowanym pod zainwestowa-
nie stałych obiektów dziedzictwa kulturowego względem przebiegu autostra-
dy A2 nie wskazała na konieczność wnoszenia korekt w przebiegu autostra-
dy; 

2. W obszarze bezpośredniego zagrożenia likwidacją stwierdzono 3 obiekty 
małej architektury. Żaden z tych obiektów nie jest objęty ochroną w postaci 
wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków Mazowieckiego Konserwatora Za-
bytków. Wskazano na konieczność zachowania poprzez przeniesienie w in-
ne miejsce dwóch spośród zagrożonych likwidacją obiektów. 

3. Zaproponowano lokalizację przeniesienia 2 obiektów małej architektury -
krzyża i kapliczki. Prace zostaną wykonane na koszt wykonawcy. Wystąpio-
no z pismami do proboszczów danych parafii o zmianie lokalizacji obiektów 
sakralnych, na terenie których znajdują się obiekty. Uzyskano zgodę na pro-
pozycję zmiany lokalizacji. Miejsce zmiany lokalizacji kapliczki i krzyża przy-
drożnego znajduje się w zał. nr 1.4. 

4. Trzeci z zagrożonych likwidacją obiektów - kapliczka przydrożna w m. Tłuste 
w km 438+500 oddalona jest od osi przebudowywanej drogi lokalnej o 6m. 
Zaleca się izolowanie oraz zabezpieczenie obiektu w czasie trwania prac 
budowlanych. 

5. Pozostałe stałe obiekty dziedzictwa kulturowego znajdują się w odległości co 
najmniej 170m od osi autostrady A2. Nie przewiduje się negatywnego wpły-
wu autostrady na te obiekty na etapie budowy i eksploatacji. 
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6. Wszelkie działania inwestycyjne, szczególnie te związane z ingerencją w ist-
niejące zasoby dziedzictwa kulturowego (obiekty wpisane do rejestru zabyt-
ków oraz obiekty o walorach kulturowych) każdorazowo wymagają konsul-
towania i uzyskania na nie zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

VII.4.2. Ochrona stanowisk archeologicznych 

W pasie ok. 100m po obu stronach osi projektowanej autostrady A2 Stryków-
Konotopa odc. D1 w km 431+500÷441+143 zlokalizowano 15 stanowisk archeolo-
gicznych.  
 Znaczna część obszaru stanowisk archeologicznych w zasięgu linii rozgrani-
czających inwestycji została przebadana archeologicznie. Ratownicze badania wy-
kopaliskowe zostały wykonane w latach 2007-2009.  

Zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
(znak WA 4171-16/29/09 z dnia 15.02.2010r.) zostały wyznaczone obszary stano-
wisk archeologicznych wymagające przeprowadzenia uzupełniających badań wyko-
paliskowych. 

Badania wykopaliskowe zaleca się na następujących stanowiskach: 

• stanowisko nr 4 km ok. 435+100÷435+180, 
• stanowisko nr 7 km ok. 0+760÷0+950 projektowanej drogi wojewódzkiej nr 579, 

po stronie lewej autostrady. 

Niewielkie powierzchnie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych nie 
zostały przebadane podczas badań wykopaliskowych ze względu na niedostępność 
terenu (zalesienia, drogi lokalne, gazociągi). Obszary te występują w km 
432+795÷432+810, 435+135÷435+235, 438+200÷438+330 i  kwalifikują się również 
do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na etapie realizacji inwe-
stycji. 

Obszary wytypowane do wzmożonego nadzoru archeologicznego w trakcie 
realizacji inwestycji w obrębie linii rozgraniczających znajdują się w następującym 
kilometrażu autostrady: 

• km 431+950÷432+050, 
• km 432+760÷432+840 po lewej stronie autostrady na terenie przebudowy drogi 

gminnej Izdebno Kościelne - Jaktorów, 
• km 433+090÷433+340, 
• km 434+850÷435+030, 
• km 436+900÷437+020, 
• km 438+020÷438+450 lewa strona autostrady, 
• km 438+140÷438+430 prawa strona autostrady, 
• km 439+150÷439+580, 
• km 439+950÷440+240, 
• km 440+345÷440+370, 
• km 0+000÷0+220 drogi powiatowej nr 01421, 
• km 0+030÷0+073 drogi powiatowej nr 1512W, 
• km 440+910÷441+110. 
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Na obszarach tych ze względu na bliskie występowanie stanowisk archeolo-
gicznych istnieje duże prawdopodobieństwo ujawnienia nowych obiektów archeolo-
gicznych.  

Dodatkowo w km 439+800÷439+950 wyróżniono teren zniszczony pod wzglę-
dem archeologicznym, który nie kwalifikuje się do badań wykopaliskowych. 
 Archeolog prowadzący nadzór archeologiczny winien działać w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie i uzyskać od niego wszyst-
kie wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie w/w prac.  

Zagrożenie dla stanowisk archeologicznych stanowią prace ziemne związane 
z budową autostrady. Wszelkie działania inwestycyjne, ingerujące w strukturę gruntu 
(poniżej warstwy ornej lub współczesnej warstwy użytkowej) natrafiając na zabytko-
we obiekty niszczą je bezpowrotnie. Z tego powodu konieczny jest stały nadzór ar-
cheologiczny nad terenem budowy na etapie odhumusowania dla całego omawiane-
go odcinka autostrady A2. W sytuacji ujawnienia materiału zabytkowego, należy pod-
jąć prace ratownicze, dokumentacyjne i zabezpieczające. Prowadzenie robót budow-
lanych pod specjalistycznym nadzorem archeologa umożliwi ewentualną identyfika-
cję nieznanych dotychczas znalezisk. 
 Obszary, na których znajdują się stanowiska archeologiczne jak również tere-
ny wytypowane do nadzorów konserwatorskich i obszary wymagające przeprowa-
dzenia badań wykopaliskowych (zgodnie z zaleceniem WUOZ w Warszawie) przed-
stawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:5 000 stanowiącym zał. nr 1.3. 

VII.5. Ochrona środowiska wodnego 

VII.5.1.Podsumowanie uwarunkowań środowiskowych wraz z syntetyczną identyfikacją 
zagrożeń 

Z przedstawionej wcześniej charakterystyki budowy geologicznej, warunków 
hydrogeologicznych, usytuowania ujęć wód podziemnych oraz GZWP można wycią-
gnąć następujące wnioski: 
1. Na przeważającym odcinku projektowanej autostrady A2 poziom wód gruntowych 

waha się od 0 do 2 m p.p.t.; 
2. Obszar, na którym znajdować się będzie autostrada A2 to głównie płaska wyso-

czyzna morenowa (o wysokości względnej 3 m n.p.t.), poprzecinana rzekami: Ba-
sinka, Mrowna, Rokitnica Stara; 

3. Wody powierzchniowe w najbliższym otoczeniu analizowanego przedsięwzięcia 
reprezentowane są przez trzy cieki: Basinka, Mrowna, Rokitnica Stara oraz rowy 
melioracyjne. Na kilku odcinkach autostrada przebiega w pobliżu niewielkich 
zbiorników wód stojących: km 431+500 ÷ 433+000 Kopiska – Nowe Izdebno, km 
437+000 ÷ 440+000 Natolin – Adamów, km 440+700 Żuków. Zbiorniki te pełnią 
na ogół funkcje rekreacyjne. 

4. Na całym obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 A (Subniecka warszawska) w 
utworach trzeciorzędowych, który jest zarazem Głównym Użytkowym Poziomem 
Wodonośnym (GPU). Wody trzeciorzędowe charakteryzują się zróżnicowanym 
stopniem zagrożenia w zależności od stopnia ich izolacji. Na trasie przedmiotowej 
inwestycji najbardziej narażone na zanieczyszczenia są odcinki w km od km 
430+150 do km 432+200 oraz od km 440+100 do km 441+143.53 – są to miejsca 
występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach; 
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5. Projektowana autostrada nie koliduje z ujęciami wód podziemnych, zlokalizowa-
nymi w jej sąsiedztwie. Zinwentaryzowane w sąsiedztwie autostrady ujęcia znaj-
dują się w bezpiecznej odległości lub posiadają naturalną izolację chroniącą 
przed przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń;  

6. Trasa nie przecina złóż surowców mineralnych. Najbliżej przebiegu projektowa-
nego odcinka autostrady zinwentaryzowano złoże surowców ilastych ceramiki 
budowlanej „Władysławów” w km ok. 437+500, w odległości około 750 m po pra-
wej stronie autostrady, złoże nie było eksploatowane. 

VII.5.2. Etap budowy – zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego 

Prace budowlane muszą być prowadzone tak, aby nie naruszać środowiska 
gruntowo - wodnego poprzez zmianę lub ograniczenia wielkości przepływów w cie-
kach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości 
przepływów wód. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska gruntowo - wodnego na etapie bu-
dowy polegać będzie na stosowaniu urządzeń oraz maszyn w należytym stanie 
technicznym, a także odpowiedniej organizacji robót i lokalizacji zaplecza budowy i 
bazy sprzętowej tak, aby zminimalizować szkodliwość ewentualnych wycieków eks-
ploatacyjnych i awaryjnych. 

Najlepszym zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem prac na etapie re-
alizacji inwestycji jest bieżąca kontrola sprawności parku maszynowego, by nie do-
puścić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, 
olejów, ropy). W przypadku awarii należy niezwłocznie usunąć usterkę lub wymienić 
urządzenie. Prace budowlane należy prowadzić szybko i bezpiecznie, w sensie np. 
wyjątkowej dbałości o bezawaryjności maszyn budowlanych. 

Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych inwestycji zaplecza 
budowy należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno - ściekowej 
(przenośne sanitariaty). Realizacja inwestycji nie wymaga poboru wody. Woda do 
celów bytowych (w tym do przenośnych sanitariatów) będzie dowożona. Na etapie 
budowy nie powstaną ścieki technologiczne (przemysłowe), a jedynie ścieki bytowo-
gospodarcze - gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni. 
Ilość wody zależy od liczby korzystających pracowników. Szacuje się, że do spłuki-
wania sanitariatów zapotrzebowanie wynosi ~10 l/osobę/1 dzień.  

Powinien obowiązywać zakaz lokalizowania baz materiałowo - sprzętowych 
w rejonie występowania wrażliwych na zanieczyszczenie poziomów wodonośnych na 
odcinkach: od km 431+500 do km 432+200 (słabo izolowany poziom wodonośny) i 
od km 440+100 do km 441+143,53 (dolina rzeki Rokitnicy Starej).  

Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac 
w rejonie cieków wodnych. W celu ochrony cieków przed zanieczyszczeniem oraz 
zasypaniem wskazane jest umocnienie skarp nasypów i obsianie ich trawą. Zapewni 
to ochronę przed powierzchniową erozja wodną, a więc także przed nadmierną do-
stawą zawiesin i piasku.  
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VII.5.3. Etap eksploatacji – opis rozwiązań projektowych odwodnienia, podczyszczania 
spływów i ich odprowadzania – liniowe odcinki drogi 

 W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się: 
� przełożenie koryta rzek: Basinki, Mrowny i Rokitnicy Starej;  
� przełożenie rowów melioracji szczegółowych T-23, B-4, B-1/2/9, B-1/2/11, R-

15; 
� budowę rowów drogowych; 
� budowę zbiorników retencyjno - sedymentacyjnych; 
� budowę wylotów do odbiorników; 
� budowę obiektów inżynierskich: mostów nad rzekami Basinką, Mrowną i Ro-

kitnicą Starą oraz przepustów drogowych; 
� odprowadzenie projektowanym systemem odwodnienia autostrady odpowied-

nio oczyszczonych ścieków opadowych do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-
sedymentacyjne, rowy drogowe, rowy melioracji szczegółowej oraz do wód 
rzek Basinki, Mrowny i Rokitnicy Starej; 

� budowę przejść kablami teletechnicznym pod dnem rzek Basinki, Mrowny i 
Rokitnicy Starej; 

� budowę przejść kablami energetycznymi pod dnem rzek Mrownej i Rokitnicy 
Starej. 

VII.5.3.1. Odwodnienie 

 Zaprojektowany system odwodnienia obejmuje odprowadzenie wód opado-
wych, budowę urządzeń retencjonujących i oczyszczających ścieki deszczowe 
(zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne, rowy, studzienki osadnikowe, separatory wę-
glowodorów ropopochodnych) i uwarunkowany jest niweletą i przekrojem poprzecz-
nym autostrady oraz możliwością odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, 
którymi są rowy drogowe i istniejące rowy melioracji szczegółowej oraz rzeki Basin-
ka, Mrowna i Rokitnica Stara. 

Spływ wody z drogi będzie następował powierzchniowo, poprzez nadanie na-
wierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, umożliwiających spływ 
wody bezpośrednio ściekami skarpowymi, przez studzienki ściekowe i przykanaliki z 
wylotem na skarpę do obustronnych rowów przyautostradowych lub pośrednio po-
przez kanalizacje deszczową.  

Dalej wody deszczowe będą retencjonowane i oczyszczane. Na terenie pro-
jektowanej autostrady zretencjonowanie i oczyszczenie wód opadowych w zależno-
ści od warunków gruntowo – wodnych oraz sposobu zagospodarowania zapewniać 
będą zaprojektowane zbiorniki retencyjno - sedymentacyjne (ZR - S 1 ÷ ZR - S 30) i 
rowy retencyjne (poszerzone z przegrodami).  

Na odcinkach autostrady 431+500÷432+200 oraz 440+100÷441+143.53 – 
miejsca występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach - w 
celu ochrony wód gruntowych przez przedostaniem się zanieczyszczeń, zaprojekto-
wano zabezpieczenia dna i skarp rowów i zbiorników retencyjno – sedymentacyjnych 
przy pomocy geomembrany.  
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W celu zabezpieczenia odbiorników przed dopływem ewentualnych substancji 
ropopochodnych przed wylotami do odbiorników zaprojektowano studzienki osadni-
kowe (SO) z przegrodą na wlocie oraz wylocie. Dodatkowo dla szczególnej ochrony 
rzeki Mrowny na odpływie z terenu węzła i SPO „Tłuste” zaprojektowano separator 
związków ropopochodnych z automatycznym zamknięciem odpływu. 

Na wypadek poważnych awarii dzięki zastosowaniu studzienek na wylotach 
rowów przewidziano możliwość szybkiego zamknięcia odpływu do odbiornika np po-
duszką sorbentową, balonem i zatrzymanie ewentualnego wycieku substancji szko-
dliwych, w tym ropopochodnych. Dzięki tak zaprojektowanym urządzeniom nie ma 
konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.  
 Wody opadowe po ich podczyszczeniu odprowadzane będą do ziemi poprzez 
rowy drogowe, zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne, rowy melioracji szczegółowej i 
do wód rzek Basinki, Mrowny i Rokitnicy Starej. 

Odwodnienie pasa rozdziału przewidziano w całości do rowów autostrado-
wych poprzez wpusty deszczowe umiejscowione w najniższych miejscach niwelety 
oraz przed obiektami mostowymi w ciągu autostrady, drenażem zlokalizowanym w 
pasie dzielącym oraz warstwą odsączającą pod konstrukcją nawierzchni. 

Odwodnienie modernizowanych dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych w 
większości przewidziano do systemu rowów drogowych. 

Sposób odwodnienia oraz lokalizację urządzeń oczyszczających pokazano na 
mapie urządzeń chroniących środowisko gruntowo - wodne (zał. nr 6.1).  

Zaprojektowane kanały i przykanaliki grawitacyjne o średnicach Dn 160 mm ÷ 
Dn 400 mm wykonane będą z rur i kształtek kanalizacyjnych, z wyjątkiem kanałów i 
przykanalików pod płytą SPO, które zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych 
żeliwnych Dn 100, Dn 150 mm. Włączenie przykanalików do kanałów będzie wyko-
nane przez trójnik lub poprzez montaż elementów przyłączeniowych. 

W zależności od średnicy kanałów zaprojektowano typowe studzienki kanali-
zacyjne (S) prefabrykowane z betonu B45 φ1.0 m ÷ φ1.5 m. Na studzienkach zapro-
jektowano włazy żeliwne typu ciężkiego: dla zlokalizowanych w jezdni typu D-400, w 
terenach zielonych typu C-250 lub pokrywy betonowe w terenach zielonych poza 
ogrodzeniem autostrady.  

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki ściekowe (Wp) z 
rur lub kręgów betonowych Dn 0,5 m z pierścieniami odciążającymi i z osadnikiem 
hos. = 1,0 m. Studzienki ściekowe pełnią rolę pierwszych osadników. 

Do odbierania wód opadowych z rowów drogowych przewidziano studzienki 
wpadowe (Sw) z osadnikami h = 0,5 m oraz dodatkowo z osadnikiem betonowym w 
rowie o długości 2 m i głębokości 0,3 m. Wloty do studzienki i osadnika w rowie za-
bezpieczone będą kratami.  

Wyloty do rzek i rowów melioracyjnych będą umocnione narzutem kamiennym 
łamanym o grubości 15 cm w płotkach faszynowych 1x1 metr na 15 cm podsypce z 
pospółki  i warstwie geowłókniny separującej na odcinkach przed i za wylotem.  

Skarpy i dno przy projektowanych wylotach do rowów drogowych i zbiorników 
umocnione będą brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. 

Wyloty kanałów wyposażone będą w uchylne kraty z prętów stalowych. 
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VII.5.3.1.1. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została ze względów technicznych 
(na łukach, mostach) oraz dla prawidłowego zorganizowania odprowadzania wód do 
odbiorników i przewidziana została:  

� w korpusie (w pasie rozdziału) i w liniach rozgraniczających autostrady (w pa-
sie technologicznym) dla prawidłowej organizacji wód opadowych w kierunku 
odbiornika, niezbędnej ze względów sytuacyjno wysokościowych - przykanaliki 
z wylotem na skarpę; 

� na SPO "Tłuste"; 
� na obiektach autostradowych;  wpusty mostowe oraz kanały podwieszone pod 

obiektami.  

Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód z odcinka 
projektowanej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego - DW-579 oraz drogi łącznikowej 
południowej zaprojektowano przepompownię ścieków deszczowych wyposażoną w 2 
pompy pracujące naprzemiennie, współpracującą z rowem retencyjnym. Wody tłocz-
ne są do rowów drogowych należących do zlewni zbiornika ZR-3. 

Kanał tłoczny zaprojektowano z rur PE 110 mm, na odcinku od przepompowni 
do studzienki rozprężnej S4/47. W miejscach skrzyżowania z drogami wewnętrznymi 
i zjazdami zabezpieczono rurami ochronnymi PE 250 mm. 

VII.5.3.1.2. Rowy drogowe 

Na całym odcinku autostrady przewidziano odwodnienie za pomocą rowów 
drogowych. 

Zaprojektowane rowy drogowe zbierają wody opadowe z korpusu drogi oraz z 
terenu przyległego, z którego woda spływa w kierunku rowów.  

Rowy drogowe zaprojektowane wzdłuż drogi autostrady A2 pełnią jedną z 
dwóch funkcji: 
� rowów osadowo - filtracyjnych , w których, w celu zapewnienia retencji i filtracji 

wód opadowych, zaprojektowano: 
• umocnienie dna rowu: darniną, warstwą filtracyjną o grubości 20 cm, 

geowłókniną; 
• wyposażenie rowów w palisady drewniane; 

� rowów osadowo - retencyjnych oraz zbiorników retenc yjno-
sedymentacyjnych , w których, w celu zapewnienia retencji wód opadowych, 
zaprojektowano: 

• umocnienie dna rowów i zbiorników: darniną, płytami ażurowymi na 
podsypce cementowo piaskowej, geomembraną, geowłókniną,  

 Szczegółowe dane dotyczące typów oraz umocnienia rowów drogowych wraz 
z wyszczególnieniem kilometrażu i podziału na lewą i prawą stronę drogi – tabela nr 
1.  
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Tabela 1. Wykaz zabezpieczeń i umocnień rowów 

rów lewy rodzaj  
umocnienia 

długość 
[m] 

rów prawy rodzaj  
umocnienia 

długość 
[m] od km do km do km od km 

431+500.00 431+562.00 geomembrana 62 431+500.00 431+591.00 geomembrana 91 

431+582.00 431+905.00 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
68 

431+606.00 431+905.00 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
95 

geomembrana 323 geomembrana 299 

431+915.00 432+200.00 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
65 

431+915.00 432+200.00 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
116 

geomembrana 285 geomembrana 285 

432+200.00 432+220.00 
darnina 20 

432+200.00 432+239.00 
darnina 39 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 20 w-wa filtr 

20cm+geowłókn 39 

432+241.00 432+657.00 

darnina 346 

432+258.00 432+630.00 

darnina 299 
płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
70 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
73 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 416 w-wa filtr 

20cm+geowłókn 372 

432+675.00 433+720.00 
humusowanie 

10cm z obsianiem 
mieszanką traw 

1025 432+642.00 432+661.00 
darnina 19 
w-wa filtr 

20cm+geowłókn 19 

433+730.00 433+740.00 
humusowanie 

10cm z obsianiem 
mieszanką traw 

10 432+671.00 432+775.00 

darnina 4 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
100 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 

 
104 

433+740.00 433+795.00 w-wa filtr 
20cm+geowłókn 55 432+775.00 433+655.45 

humusowanie 
10cm z obsianiem 

mieszanką traw 
880 

433+795.00 433+804.00 
humusowanie 10 
cm z obsianiem 
mieszanką traw 

9 433+655.45 433+720.00 geomembrana 55 

433+812.51 434+045.50 

darnina 85 

433+730.00 433+745.00 
humusowanie 10 
cm z obsianiem 
mieszanką traw 

15 humusowanie 10 
cm z obsianiem 
mieszanką traw 

209 

434+045.50 434+669.00 
darnina 319 

433+745.00 433+810.00 w-wa filtr 
20cm+geowłókn 65 w-wa filtr 

20cm+geowłókn 624 

434+687.00 435+150.00 
darnina 453 

433+810.00 433+817.51 
humusowanie 10 
cm z obsianiem 
mieszanką traw 

8 w-wa filtr 
20cm+geowłókn 453 

435+150.00 435+250.00 
humusowanie 

10cm z obsianiem 
mieszanką traw 

100 433+825.00 434+045.50 
humusowanie 10 
cm z obsianiem 
mieszanką traw 

221 

435+250.00 435+580.00 

darnina 288 

434+045.50 434+669.00 

darnina 319 
płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
65 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 624 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 

348 

435+601.00 435+950.00 
darnina 266 

434+687.00 435+150.00 
darnina 331 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 83 płyty ażurowe na 

podsypce cem - 132 
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piask. piask. 
w-wa filtr 

20cm+geowłókn 349 w-wa filtr 
20cm+geowłókn 463 

435+950.00 436+050.00 
humusowanie 

10cm z obsianiem 
mieszanką traw 

100 435+150.00 435+250.00 
humusowanie 

10cm z obsianiem 
mieszanką traw 

100 

436+050.00 436+312.50 

darnina 263 

435+250.00 435+609.00 

darnina 280 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 263 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
79 

436+312.50 436+345.70 geomembrana 33 
w-wa filtr 

20cm+geowłókn 
359 

436+345.70 437+595.00 

darnina 1065 

435+630.00 435+950.00 

darnina 246 
płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
184 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
74 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 1249 w-wa filtr 

20cm+geowłókn 
320 

437+613.00 438+855.00 

darnina 1154 

435+950.00 436+050.00 
humusowanie 10 
cm z obsianiem 
mieszanką traw 

100 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
58 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 1212 

438+875.00 439+139.00 
darnina 264 

436+050.00 435+300.00 
darnina 250 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 264 w-wa filtr 

20cm+geowłókn 250 

439+157.00 439+327.80 

darnina 45 

436+300.00 436+352.00 geomembrana 52 humusowanie 
10cm z obsianiem 

mieszanką traw 
171 

439+327.80 440+101.75 

darnina 687 

436+352.00 437+577.00 

darnina 950 
płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
55 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
251 

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 742 w-wa filtr 

20cm+geowłókn 1201 

440+101.75 440+687.01 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
224 

437+595.00 438+853.00 

darnina 1122 
płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
64 

geomembrana 585 w-wa filtr 
20cm+geowłókn 1186 

440+692.00 441+077.00 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
75 

438+872.00 439+139.00 
darnina 267 

geomembrana 385 w-wa filtr 
20cm+geowłókn 267 

441+083.00 441+143.53 geomembrana 61 

439+158.00 439+327.75 

darnina 46 

humusowanie 
10cm z obsianiem 

mieszanką traw 
170 

439+327.75 440+100.00 

darnina 717 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
55 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

167

w-wa filtr 
20cm+geowłókn 772 

440+100.00 441+077.00 

płyty ażurowe na 
podsypce cem - 

piask. 
95 

geomembrana 967 
441+083.00 441+143.53 geomembrana 61 

UWAGA: pogrubion ą czcionką wyróżniono odcinki rowów wyposażone w palisady drewniane 

VII.5.3.1.3. Przepusty 

W ramach przedmiotowej inwestycji dla zapewnienia bezpiecznego i spraw-
nego przepływu wód powierzchniowych zaprojektowano budowę przepustów pod 
autostradą, przebudowywanymi drogami powiatowymi, drogami wewnętrznymi oraz 
na rowach przydrożnych dróg powiatowych. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie projektowanych przepustów.  
Tabela 2. Zestawienie przepustów  

Lp. Typ Lokalizacja, nazwa drogi, km 
Wymiary 

[m] 
Długość 

[m] 
Autostrada A2 

1 Przepust żelbetowy 432+730,00 1,2x1,0 39,00 
2 Przepust żelbetowy 433+690,00 1,2x1,0 38,50 
3 Przepust żelbetowy 433+815,00 1,2x1,0 43,00 
4 Przepust żelbetowy 434+750,00 1,2x1,0 39,00 
5 Przepust żelbetowy 438+100,00 1,2x1,0 39.50 
6 Przepust żelbetowy 440+600,00 1,2x1,0 39,00 

Drogi dojazdowe 
7 Przepust stalowy 0+619.02 – wg drogi 431L DN600 9.50 
8 Przepust stalowy 1+049.00 – wg drogi 431P DN800 11.00 
9 Przepust betonowy 1+254.12 – wg drogi 431P DN500 13.00 
10 Przepust betonowy 0+003.20 – wg drogi 432aL DN500 9.00 
11 Przepust betonowy 0+003.45 – wg drogi 432aL DN600 15.00 
12 Przepust stalowy 0+067.58 – wg drogi 432bL DN600 8.00 
13 Przepust stalowy 0+183.50 – wg drogi 432bL DN600 8.50 
14 Przepust stalowy 0+494.60 – wg drogi 432bL DN800 13.00 
15 Przepust stalowy 0+226.70 – wg drogi 432P DN800 11.00 
16 Przepust stalowy 0+007.00 – wg drogi 433aL DN600 13.00 
17 Przepust stalowy 0+221.60 – wg drogi 433bL DN600 8.00 
18 Przepust stalowy 0+407.50 – wg drogi 433bL DN800 14.00 
19 Przepust stalowy 0+822.00 – wg drogi 433bL DN600 10.00 
20 Przepust stalowy 0+011.31 – wg drogi 433P DN800 8.00 
21 Przepust stalowy 0+211.00 – wg drogi 433P DN800 13.00 
22 Przepust stalowy 0+212.60 – wg drogi 434bL DN800 12.00 
23 Przepust stalowy 0+100.50 – wg drogi 434cL DN600 8.50 
24 Przepust stalowy 0+224.38 – wg drogi 434cL DN800 12.50 
25 Przepust stalowy 2+039.00 – wg drogi 434cL DN800 24.00 
26 Przepust stalowy 0+110.65 – wg drogi 434bP DN600 8.50 
27 Przepust stalowy 0+012.35 – wg drogi 436P DN600 9.50 
28 Przepust stalowy 0+306.70 – wg drogi 436P DN800 14.00 
29 Przepust stalowy 0+005.80 – wg drogi 437L DN800 20.00 
30 Przepust stalowy 0+015.00 – wg drogi 438P DN800 10.00 
31 Przepust stalowy 0+375.24 – wg drogi 438P DN800 11.00 
32 Przepust stalowy 0+980.24 – wg drogi 439L DN800 22.00 
33 Przepust stalowy 0+980.24 – wg drogi 439L DN800 27.00 
34 Przepust stalowy 1+132.86 – wg drogi 439L DN600 9.00 
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35 Przepust stalowy 0+061.50 – wg drogi 440bP DN600 10.00 
Drogi poprzeczne 

36 Przepust stalowy 
432+772.40 – pod wałem w ciągu rowu 

przy drodze gminnej Izdebno Kościelne - 
Jaktorów 

DN800 14.50 

37 Przepust stalowy 
432+810.50 – pod wałem w ciągu rowu 

przy drodze gminnej Izdebno Kościelne - 
Jaktorów 

DN800 14.50 

38 Przepust stalowy 0+206.40 – wg drogi powiatowej nr 1507W DN800 36.00 
39 Przepust stalowy 0+505.64 – wg drogi powiatowej nr 1507W DN800 21.00 
40 Przepust stalowy 0+608.59 – wg drogi powiatowej nr 1508W DN800 16.00 
41 Przepust stalowy 0+718.31 – wg drogi powiatowej nr 1508W DN800 16.00 

42 Przepust stalowy 
0+620.60 – wg drogi gminnej Kraśnicza 

Wola – Stare Kłudno 
DN1000 26.00 

43 Przepust stalowy 
437+091.00 – pod wałem w ciągu rowu 

przy drodze gminnej Kraśnicza Wola – Sta-
re Kłudno 

DN800 15.00 

44 Przepust stalowy 0+733.00 – wg drogi wojewódzkiej nr 579 DN800 38.00 
45 Przepust stalowy 0+622.00 – wg drogi wojewódzkiej nr 579 DN800 45.00 
46 Przepust stalowy 0+012.50 – wg drogi powiatowej 1512W DN800 17.50 

Węzeł „Tłuste” 
44 Przepust żelbetowy 0+314.00 – wg drogi łącznikowej DL 5 800x1200 45.00 
45 Przepust żelbetowy 0+034.00 – wg drogi łącznikowej DL 1 800x1000 19.50 
46 Przepust żelbetowy 0+017.00 – wg drogi łącznikowej DL 4 800x1000 18.00 
47 Przepust żelbetowy 0+573.00 – wg drogi łącznikowej DL 2 800x1000 20.00 

VII.5.3.2. Odwodnienie obiektów inżynierskich 

W ramach przedmiotowego odcinka autostrady A2 zaprojektowano budowę 
obiektów inżynierskich (sześciu obiektów mostowych - 3 wzdłuż autostrady A2 (MA) i 
3 wzdłuż dróg dojazdowych (MD): MA-289 i MD-289A na rzece Basince, MA-294, 
MD-295A i MD-295B na rzece Mrownie, MA-297 na rzece Rokitnica Stara).  

Odwodnienie jezdni w/w obiektów mostowych zapewniono poprzez zaprojek-
towanie systemu drenów poprzecznych i podłużnych, połączonych z sączkami. Od-
ległość pomiędzy sąsiednimi sączkami nie będzie przekraczać 3.0 m.  

Powierzchnie ścian przyczółka po stronie nasypu będą zabezpieczone po-
przez pokrycie preparatem bitumicznym oraz ułożenie membrany wodoszczelnej z 
HD-PE wraz z geowłókniną filtracyjną, połączonych z drenażem. Drenaż będzie wy-
konany z rur drenarskich, układanych w spadku podłużnym nie mniejszym niż 3%, na 
warstwie profilującej. Zastosowano rury z PCW, otoczone grysem z otoczaków w 
geowłókninie filtracyjnej. 

Na obiektach autostradowych wody opadowe będą wyprowadzone wzdłuż 
krawężników do wpustów mostowych, a następnie rurami spustowymi pod obiekt do 
systemu odwodnienia autostrady. Zaprojektowano wpusty żeliwne klasy D400 o 
średnicy odpływu d=150 mm, wyposażone w uchylną kratkę na zawiasach Instalację 
odwadniającą z tworzyw sztucznych mocować do spodu płyty pomostu oraz ścian 
czołowych przyczółków. 
 Na obiektach drogowych wody opadowe będą wyprowadzone wzdłuż niższe-
go krawężnika, a następnie ściekiem skarpowym do systemu odwodnienia dróg do-
jazdowych.  
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VII.5.3.3. Urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych  

Przed odpływem ścieków do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni i 
warunków gruntowo-wodnych oraz zgodnie z wymaganym stopniem redukcji zanie-
czyszczeń przewidziano wykonanie n/w urządzeń do oczyszczenia wód deszczo-
wych: 
I. Zbiorniki retencyjno - sedymentacyjne (ZR-S 1 ÷ ZR-S 30); 
II. Rowy retencyjne  - poszerzone z przegrodami poprzecznymi (palisadami), wydłu-
żającymi czas zatrzymania ścieków w rowach;  
III. Studzienki osadnikowe z deflektorami (SO)  - przewidziane dla separacji pia-
sku, szlamu oraz węglowodorów ropopochodnych z wód opadowych spływających z 
korpusu drogi;  
IV. Separatory zwi ązków ropopochodnych (SEP)  - przewidziane dla separacji wę-
glowodorów ropopochodnych z wód opadowych spływających z korpusu drogi. 
 Kształt projektowanych zbiorników retencyjno - sedymentacyjnych  (ZR-S 1 ÷ 
ZR-S 30) wpisany jest w teren. Dla zbiorników zlokalizowanych w korpusie autostra-
dy przyjęto nachylenie skarp 1:1,5, dla pozostałych zbiorników  - 1:2.    
 Całkowitą głębokość zbiornika przyjęto się przy założeniu, że najmniejsze do-
puszczalne napełnienie zbiornika wynosi 0,5 m, największe 1,5 m, a maksymalny 
poziom wody w zbiorniku znajduje się min 0,5 m poniżej powierzchni otaczającego 
terenu. 

Przekrój przez wybrany zbiornik retencyjno – sedymentacyjny przedstawiono 
na załączniku nr 6.2. 
 Dno i skarpy zbiorników powyżej maksymalnego poziomu wody w zbiorniku 
wraz z zjazdami do zbiornika będą umocnione.  
 Poniżej w tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie umocnień zbiorników reten-
cyjno - sedymentacyjnych.   
Tabela 3. Zestawienie umocnień zbiorników retencyjno - sedymetacyjnych 

Lp. Zbiornik Typ umocnienia 
1 ZR - S 1 A -  nadsypka 10 cm 
2 ZR - S 2 A -  nadsypka 10 cm 
3 ZR - S 3 A -  nadsypka 50 cm 
4 ZR - S 4 A -  nadsypka 50 cm 
5 ZR - S 5 B 
6 ZR - S 6 B 
7 ZR - S 7 B 
8 ZR - S 8 B 
9 ZR - S 9 E 
10 ZR - S 10 D 
11 ZR - S 11 B 
12 ZR - S 12 B 
13 ZR - S 13 B 
14 ZR - S 14 B 
15 ZR - S 15 B 
16 ZR - S 16 B 
17 ZR - S 17 B 
18 ZR - S 18 B 
19 ZR - S 19 B 
20 ZR - S 20 A -  nadsypka 130 cm 
21 ZR - S 21 B 
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22 ZR - S 22 C 
23 ZR - S 23 B 
24 ZR - S 24 D 
25 ZR - S 25 B 
26 ZR - S 26 D 
27 ZR - S 27 B 
28 ZR - S 28 A -  nadsypka 85 cm 
29 ZR - S 29 A -  nadsypka 60 cm 
30 ZR - S 30 A -  nadsypka 60 cm 

Typy umocnień: 

A - płyty ażurowe betonowe (10 cm); podsypka piaskowa (3 cm); nadsypka z pospółki (grubość war-
stwy podana w tabeli); geomembrana, podsypka piaskowa;  

B - płyty ażurowe betonowe (10 cm); piasek (20 cm); geowłóknina; 

C - darnina + humus (10 cm); piasek (20 cm); geowłóknina; 

D - darnina + humus (10 cm); 

E - płyty ażurowe betonowe (10 cm); piasek (20 cm).  

 Zestawienie danych charakterystycznych zbiorników retencyjno - sedymenta-
cyjnych wraz z ich lokalizacją zestawiono w tabeli nr 4. 
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Tabela 4.  Zestawienie danych charakterystycznych zbiorników retencyjno - sedymentacyjnych 

Nr 
zbiornika 

Strona 
A2 

Km A2 Pow. zlewni 
zreduk. 

Poj. fali V odpł. 
p=10 %;  t=120 min 

Pow. dna zbiorni-
ka Fdna 

Głębokość 
wody hw 

Poj. Użytkowa 
zbiornika V 

Długość 
zbiornika  

Szerokość 
zbiornika  od do 

-     -  [ ha ] [ m3 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m ] [ m ] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ZR-S 1 L 431+605 431+672 0,69 205 483 0,45 217 67,00 9,50 

ZR-S 2 P 431+634 431+729 0,63 188 458 0,45 206 95,00 6,50 

ZR-S 3 L 432+113 432+177 0,63 188 444 0,50 222 64,00 9,50 

ZR-S 4 P 432+057 432+173 0,67 200 409 0,50 205 116,00 5,00 

ZR-S 5 L 432+278 432+348 0,61 182 494 0,40 198 70,00 9,50 

ZR-S 6 P 432+354 432+427 0,64 191 463 0,45 208 73,00 8,50 

ZR-S 7 P 432+675 432+776 5,49 1642 1755 0,95 1667 101,00 22,00 

ZR-S 8 L 433+695 433+752 1,39 415 1066 0,40 426 57,00 30,00 

ZR-S 9 P 433+890 433+926 0,56 167 618 0,30 185 24,00 29,00 

ZR-S 10 L 433+855 433+925 0,97 290 600 0,50 300 70,00 9,50 

ZR-S 11 P 434+726 434+857 3,14 938 2366 0,50 1183 131,00 24,00 

ZR-S 12 L 435+393 435+497 0,58 174 784 0,50 392 104,00 9,50 

ZR-S 13 P 435+486 435+564 0,64 191 975 0,50 488 78,00 16,50 

ZR-S 14 L 435+649 435+731 0,96 287 863 0,50 432 82,00 13,50 

ZR-S 15 P 435+666 435+739 1,06 318 900 0,50 450 73,00 16,50 

ZR-S 16 L 437+351 437+535 3,47 1037 2100 0,50 1050 184,00 11,50 
ZR-S 17 P 437+267 437+518 3,57 1067 2184 0,50 1092 251,00 10,50 
ZR-S 18 L 437+660 437+716 0,71 212 486 0,50 243 56,00 12,50 
ZR-S 19 P 437+741 437+804 0,75 223 548 0,50 274 63,00 11,50 
ZR-S 20 L 437+088 438+168 4,07 1216 2586 0,50 1293 65,00 40,00 
ZR-S 21 L 438+374 438+418 0,96 288 345 0,90 311 45,00 14,00 
ZR-S 22 L 438+741 438+849 1,83 547 1360 0,50 680 108,00 22,00 
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ZR-S 23 P 0+505 
(DL2) 

0+605 
(DL2) 

1,82 543 1167 0,50 584 100,00 14,00 

ZR-S 24 L 439+168 439+212 
0,92 276 

308 0,50 154 44,00 9,50 
ZR-S 25 L 439+328 439+383 381 0,50 191 55,00 9,50 
ZR-S 26 P 439+168 439+213 

0,92 276 
298 0,50 149 45,00 9,50 

ZR-S 27 P 439+328 439+383 380 0,50 190 55,00 10,00 
ZR-S 28 L 440+444 440+667 5,72 1710 3665 0,50 1833 223,00 19,50 
ZR-S 29 L 440+983 441+057 0,79 235 533 0,50 267 74,00 9,50 
ZR-S 30 P 440+933 441+028 0,96 287 703 0,50 352 95,00 9,50 

Objaśnienia skrótów z tabeli:  
ZR-S - zbiornik retencyjno - sedymentacyjny; 
L/P - strona lewa/prawa;  
DL - droga lokalna; 
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Na krótkich odcinkach zlewni, przy wałach ziemnych oraz przy drogach powia-
towych w celu zretencjonowania, a przede wszystkim oczyszczenia wód opadowych 
zaprojektowano rowy retencyjne (poszerzone z palisadami opóźniającymi przepływ 
wody). 

Na kanałach odpływowych ze zbiorników retencyjno - sedymentacyjnych i ro-
wów retencyjnych do odbiorników zaprojektowano studzienki osadnikowe (SO).  

Studzienki osadnikowe zaprojektowano jako typowe studzienki kanalizacyjne, 
prefabrykowane z betonu B45 φ1,2 m ÷ φ1,5 m, z osadnikiem, wyposażone dodat-
kowo w deflektory na wlocie i wylocie wspomagające oczyszczenie ścieków desz-
czowych.   

Dla szczególnej ochrony rzeki Mrowny na odpływie z terenu węzła i SPO „Tłu-
ste” wraz z parkingami zaprojektowano separator związków ropopochodnych koale-
scencyjny z automatycznym zamknięciem odpływu – (SEP 1/38). 

W rozwiązaniach projektowych przewidziano zastosowanie separatorów, które 
gwarantują skuteczność oczyszczenia wymaganą w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137/2006, poz. 984 z późniejszymi zmia-
nami). Dopuszcza się zastosowanie separatorów tylko tych firm, które posiadają ak-
tualne Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska i zapewniają zachowanie 
przyjętych parametrów technicznych oraz wymaganą skuteczność oczyszczania. 

Lokalizację urządzeń oczyszczających przedstawiono na mapie urządzeń 
chroniących środowisko gruntowo - wodne (zał. nr 6.1). 

VII.5.3.4. Zapewnienie efektywności działania projektowanych urządzeń  

Projektowany system odwodnienia w postaci rowów, kanalizacji deszczowej, 
zbiorników retencyjno - sedymentacyjnych, osadników, separatorów, itp. wymaga 
bieżącej konserwacji, w tym w szczególności:  

� okresowego czyszczenia z osadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona 
jest od jakości i ilości dopływających wód. Konieczność czyszczenia zostanie 
stwierdzona w trakcie przeglądu i zostanie przyjęta na etapie eksploatacji; 

� regularnego koszenia trawy w rowach (wysokie koszenie dla zwiększenia 
efektywności oczyszczania) i usuwania uszkodzeń.  

Częstotliwość czyszczenia studzienek wpustowych, osadników, zbiorników 
oraz separatorów będzie zależała od wielkości opadów atmosferycznych. Usuwanie 
zanieczyszczeń odbywać się będzie przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażone-
go w miękki wąż oraz innego sprzętu ciężkiego. Dla zapewnienia możliwości czysz-
czenia zbiorników zaprojektowane zostały drogi dojazdowe.  

Okresowe kontrole, co najmniej dwa razy w roku, pozwolą na bieżącą ocenę 
konieczności usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń.  
 Efektywna realizacja ochrony środowiska wodnego w eksploatacji autostrady 
wymagać będzie kontrolowania, bieżącego czyszczenia wszystkich urządzeń oraz 
przeprowadzenia analiz ścieków oczyszczonych na wylotach do odbiorników.  
 Analizę składu wprowadzanych ścieków opadowych oraz wody w odbiorniku 
powyżej i poniżej miejsca ich wprowadzenia należy przeprowadzić dwa razy w roku: 
wiosną w okresie roztopowym oraz latem przy niskim stanie wód.    
 W ramach analizy należy określić wskaźniki zanieczyszczeń: zawiesin ogól-
nych i węglowodorów ropopochodnych.  
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VII.5.3.5. Odbiorniki spływów oczyszczonych  

Odbiornikami wód opadowych na analizowanym odcinku autostrady A2 są ro-
wy drogowe i istniejące rowy melioracji szczegółowej oraz rzeki Basinka, Mrowna i 
Rokitnica Stara.  

Zestawienie odbiorników wraz z numerami wylotów przedstawiono w tabeli nr 
5. 
Tabela 5. Zestawienie wylotów do odbiorników.  

Nazwa odbiornika Numer 
wylotu 

Lokalizacja wylotu        
km A2/strona 

Średnica 
wylotu     

Dn [mm] 

Spadek 
kanału   i 

[%] 

Rów T-23 W1/1 431+571/L 150 0,50 

Rów T-23 W1/2 431+596/P 150 0,50 

Rów T-23 W1/3 431+575/L 200 0,50 

Rów T-23 W1/4 431+600/P 200 0,80 

rzeka Basinka W1/5 432+228/L 200 0,50 

rzeka Basinka W1/6 432+247/P 200 0,50 

rzeka Basinka W1/7 432+233/L 200 0,50 

rzeka Basinka W1/8 432+252/P 200 0,50 

rów B-4 W1/9 432+666/L 150 0,80 

rów B-4 W1/10 432+641/P 150 13,70 

rów B-4 W1/10a 432+630/P rów - 

rów B-4 W1/11 432+667/P 300 0,40 

rów B-4 W1/11a 432+632/P rów - 
rów drogowy z odpływem  do rowu 

B-5/2/1 
W1/12 433+747/P 250 0,40 

rów drogowy z odpływem  do rowu 
B-5/2/1 

W1/13 433+807/L 150 0,70 

rów drogowy z odpływem do rowu 
B-5/2/1 

W1/14 433+822/P 150 0,70 

rów drogowy z odpływem do rowu 
B-5/2/1 W1/15 433+808/L 200 0,40 

rów B-5/2/1 W1/16 433+826/P 300 0,30 

rów B-1/2/9 W1/17 434+677/L 200 0,70 

rów B-1/2/9 W1/18 434+677/P 200 0,80 

rów B-1/2/9 W1/19 434+680/P  300 0,80 

rów B-1/2/9 W1/45 434+766/L 300 0,30 

B-1/2/11 W1/20 435+589/L  200 1,80 

B-1/2/11 W1/21 435+617/P  200 0,80 

B-1/2/11 W1/22 435+595/L  200 5,00 

B-1/2/11 W1/23 435+621/P  200 9,40 

rzeka Mrowna W1/24 437+602/L  300 0,40 

rzeka Mrowna W1/25 437+583/P  300 4,20 

rzeka Mrowna W1/26 437+606/L  200 0,40 

rzeka Mrowna W1/27 437+588/P  200 4,20 

rzeka Mrowna W1/38 438+164/L  300 0,55 

rzeka Mrowna W1/39 438+400/L  200 0,50 

rzeka Mrowna W1/41 438+095/L 200 0,80 
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R-14 W1/43 438+540/L 300 0,40 

rzeka Rokitnica Stara W1/28 438+864/L 250 1,60 

rzeka Rokitnica Stara W1/29 438+860/P  250 1,80 

rzeka Rokitnica Stara W1/30 438+868/L 150 0,70 

rzeka Rokitnica Stara W1/31 438+865/P  150 1,00 

R-15 W1/32 439+148/L 150 1,10 

R-15 W1/33 439+148/P  150 0,70 

R-15 W1/34 439+150/L 200 1,20 

R-15 W1/35 439+150/L  200 1,20 

rzeka Rokitnica Stara W1/46 440+352/L 300 0,30 

rzeka Rokitnica Stara W1/36 440+692/L 300 0,30 

rzeka Rokitnica Stara W1/37 441+080/L 300 0,30 

Zestawienie zlewni, zastosowanych urządzeń podczyszczających i odbiorni-
ków przedstawia załączona poniżej tabela nr 6.  
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Tabela 6. Zestawienie zlewni, odbiorników i urządzeń oczyszczających dla inwestycji. 

Strona auto-
strady A2 

Zlewnia 
km autostrady, 

drogi 

Długość 
zlewni 

Pow. zlewni Wsp. 
opóźn. 

Dopływ obliczeniowy 

Urządzenia 
Oczyszczające 

Nr   wylotu Nazwa odbiornika 
km obiektu 

(km A2 odbior-
nika) 

Odpływ retencyjny do od-
biornika  

Qmax ret. lub Q15 całk. zreduk. 

Q218 - maxmax    Q131 - max Q15 - śr.rocz. 

j z odc. razem z odc. razem z odc. razem 

- -  [ m ]  [ ha ]  [ ha ] -   [ l/s ]   [ l/s ]   [ l/s ]   [ l/s ]   [ l/s ]   [ l/s ]   [ l/s ] 

L 431+500 - 431+562 62 0,25 0,12 1,00 27 

334 

16 

201 

2 

24 

rów szer. 1.5m W1/1 

T-23 
P 23 

431+585 

2 

P 431+500 - 431+591 91 0,36 0,18 1,00 40 24 3 rów szer. 1.5m W1/2 3 

L 431+562 - 431+905 343 1,37 0,69 0,92 138 83 10 ZR-S 1 W1/3 10 

P 431+591 - 431+905 314 1,26 0,63 0,94 129 78 9 ZR-S 2 W1/4 9 

L 431+905 - 432+220 315 1,26 0,63 0,94 130 

523 

78 

314 

9 

36 

ZR-S 3 W1/5 

rzeka Basinka 
MA 289 
432+240 

9 

P 431+905 - 432+239 334 1,34 0,67 0,93 135 81 9 ZR-S 4 W1/6 9 

L 432+220 - 432+525 305 1,22 0,61 0,95 127 76 9 ZR-S 5 W1/7 9 

P 432+239 - 432+558 319 1,28 0,64 0,94 131 79 9 ZR-S 6 W1/8 9 

L 432+525 - 432+657 132 0,53 0,26 1,00 58 

1110 

35 

667 

4 

77 

rów szer. 1.5m W1/9 

B-4 Przepust 
432+666 

4 

P 432+558 - 432+657 99 0,40 0,20 1,00 43 26 3 rów szer. 1.5m W1/10 3 

DD nr 431/P 432+560 - 432+630 70 0,08 0,06 1,00 13 8 1 rów W1/10a 1 

DD nr 431/P 432+630 - 432+710 80 0,10 0,08 1,00 16 10 1 rów W1/11a 1 

DD nr 431/P 432+710 - 432+755 200 0,42 0,26 1,00 58 35 4 

ZR-S 7 W1/11 68 

L 432+657 - 433+503 846 3,38 1,69 0,74 272 163 19 

DP/L - 400 0,80 0,60 1,00 131 79 9 

P 432+657 - 433+628 971 3,88 1,94 0,71 302 181 21 

DP/P - 240 0,68 0,45 1,00 98 59 7 

DD nr 432/P 432+800 - 433+480 680 0,68 0,54 1,00 119 71 8 

L 433+503 - 433+725 222 0,89 0,44 1,00 97 

713 

58 

428 

7 

49 

ZR-S 8 W1/12 

Rów drogowy 
z odpływem 

do rowu 
B-5/2/1 

Przepust 
433+815 

21 DP/L - 500 1,00 0,75 1,00 164 98 11 

P 433+628 - 433+725 97 0,39 0,19 1,00 42 25 3 

L 433+725 - 433+804 79 0,32 0,16 1,00 34 21 2 rów szer. 1.5m W1/13 2 

P 433+725 - 433+822 97 0,39 0,19 1,00 42 25 3 rów szer. 1.5m W1/14 3 

L 433+804 - 434+036 232 0,93 0,46 1,00 101 61 7 
ZR-S 9 W1/15 8 DD nr 

433b/L 
- 150 0,12 0,10 1,00 21 13 1 

P 433+822 - 433+915 93 0,37 0,19 1,00 41 24 3 

ZR-S 10 W1/16 15 P 433+915 - 434+045 130 0,52 0,26 1,00 57 34 4 

DP/P - 300 0,70 0,53 1,00 114 69 8 

L 434+036 - 434+679 643 2,57 1,29 0,79 221 

1048 

133 

631 

15 

73 

rów szer. 1.5m W1/17 

B-1/2/9 P 24 
434+679 

16 DD nr 
433b/L 434+340 120 0,10 0,08 1,00 17 10 1 

P 434+045 - 434+679 634 2,54 1,27 0,79 219 132 15 
rów szer. 1.5m W1/18 16 DD nr 

434a/P 434+360 90 0,07 0,06 1,00 13 8 1 

L 434+679 - 435+289 610 2,44 1,22 0,80 213 128 15 

ZR-S 11 W1/19 41 

P 434+679 - 435+289 610 2,44 1,22 0,80 213 128 15 

DP/P 
WD292 435+240 280 0,59 0,44 1,00 96 58 7 

DD nr 
434b/P 

434+970 400 0,32 0,26 1,00 56 34 4 
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DP/L 
WD292 435+240 600 0,76 0,58 1,00 126 

203 
76 

123 
9 

14 rówy  ret W1/45 
B-1/2/9 

(wylot poza LRA) 434+765 14 
DD nr 
434b/L 

435+240 300 0,71 0,36 1,00 77 47 5 

L 435+289 - 435+580 291 1,16 0,58 0,96 122 

623 

73 

374 

8 

42 

ZR-S 12 W1/20 

B-1/2/11 P 25 
435+605 

8 

P 435+289 - 435+609 320 1,28 0,64 0,94 131 79 9 ZR-S 13 W1/21 9 

L 435+580 - 436+060 480 1,92 0,96 0,85 178 107 12 ZR-S 14 W1/22 12 

P 435+609 - 436+141 532 2,13 1,06 0,83 192 115 13 ZR-S 15 W1/23 13 

DD 436+050 - 436+560 510 0,40 0,32 1,00 70   42   5   rów szer.dna 1m - do ziemi - 5 

L 436+060 - 437+595 1535 6,14 3,07 0,64 425 

1357 

255 

814 

29 

93 

ZR-S 16 W1/24 

rzeka Mrowna 

MA 
294437+595 

35 DP/L 
WD293 437+100 250 0,53 0,40 1,00 87 52 6 

P 436+141 - 437+577 1436 5,74 2,87 0,65 404 243 28 
ZR-S 17 W1/25 38 DP/P 

WD293 437+100 500 0,93 0,70 1,00 152 91 10 

L 437+595 - 437+950 355 1,42 0,71 0,92 142 85 10 ZR-S 18 W1/26 10 

P 437+577 - 437+950 373 1,49 0,75 0,90 147 88 10 ZR-S 19 W1/27 10 

Obwodnica       650 3,38 1,69 0,74 272 

725 

163 

436 

19 

51 
ZR-S 20 W1/38 438+166 

51 autostrada L 437+950 - 438+228 278 1,11 0,56 0,97 118 71 8 

autostrada P 437+950 - 438+200 250 1,00 0,50 1,00 109 66 8 `+10 
z 

pomp. 

`+10 
z 

pomp. SPO "Tłuste"       - 2,64 1,32 0,78 226 136 16 

Obwodnica       280 0,73 0,36 1,00 79 
158 

48 
96 

5 
10 

rowy ret 
W1/41 438+095 10 

Obwodnica       280 0,73 0,36 1,00 79 48 5 rowy ret 

Łącznik 
północny       370 0,50 0,40 1,00     52 52 6 6 rowy ret W1/43 

rów melioracji 
szczegółowej 

R-14 
(wylot poza LRA) 

438+540 20 

Łącznik 
południowy       - 1,10 0,74 0,98     95 95 11 11 rowy ret - 

do rowu retencyjne-
go wzdłuż łącznika 

południowego; 
przepompownia, 

wylot do rowu auto-
stradowego i dalej 

do ZR-S 20 

- ` 

L 438+228 - 438+460 232 0,93 0,46 1,00 101 
196 

61 
118 

7 
14 ZR-S 21 W1/39 rzeka Mrowna 438+400 14 

DL-3         1,70 0,50 0,88 95 57 7 

L 438+460 - 438+855 395 1,58 0,79 0,89 154 

871 

92 

522 

11 

61 

ZR-S 22 W1/28 

rzeka Rokitnica 
Stara 

MA 297 
438+864 

24 Węzeł i SPO 
"Tłuste"         2,08 1,04 0,83 189 113 13 

P 438+200 - 438+853 653 2,61 1,31 0,79 224 135 15 
ZR-S 23 W1/29 23 Węzeł  

"Tłuste"   -   - 1,02 0,51 1,00 111 66 8 

L 438+855 - 439+075 220 0,88 0,44 1,00 96 58 7 rów szer. 1.5m W1/30 7 

P 438+853 - 439+075 222 0,89 0,44 1,00 97 58 7 rów szer. 1.5m W1/31 7 

L 439+075 - 439+139 64 0,26 0,13 1,00 28 

400 

17 

242 

2 

28 

rów szer. 1.5m W1/32 

R-15 P 26 
439+148 

2 

P 439+075 - 439+139 64 0,26 0,13 1,00 28 17 2 rów szer. 1.5m W1/33 2 

L 439+139 - 439+600 461 1,84 0,92 0,86 172 104 12 ZR-S 24 
ZR-S 25 W1/34 12 

P 439+139 - 439+600 461 1,84 0,92 0,86 172 104 12 ZR-S 26 
ZR-S 27 

W1/35 12 

L 439+600 - 440+687 1087 4,35 2,17 0,69 328 

935 

197 

561 

23 

64 ZR-S 28 W1/36 rzeka Rokitnica 
Stara 

440+687 64 
P 439+600 - 440+600 1000 4,00 2,00 0,71 308 185 21 

DP nr 
1509W/L 
WD 298 

440+336 80 0,30 0,23 1,00 49 29 3 
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DP nr 
1509W/P 
WD 298 

440+336  600 1,76 1,32 0,87 250 150 17 

DP nr 
1509W str. 
Płn.-Zach 

440+350 90 0,16 0,11 1,00 25 

95 

15 

57 

2 

7 

rów ret. 

W1/46 

440+350 

7 
DP nr 

1509W str. 
Płn.-Wsch. 

440+390 230 0,40 0,32 1,00 70 42 5 rów ret. 440+390 

L 440+687 - 441+080 393 1,57 0,79 0,89 153 

387 

92 

233 

11 

27 

ZR-S 29 

W1/37 441+080 27 
P 440+600 - 441+080 480 1,92 0,96 0,85 178 107 12 ZR-S 30 

L 441+080 - 441+143,53 63,53 0,25 0,13 1,00 28 17 2 rów szer. 1.5m 

P 441+080 - 441+143,53 63,53 0,25 0,13 1,00 28 17 2 rów szer. 1.5m 

Objaśnienia oznaczeń: 
L/P - strona lewa/prawa; 
DD - droga dojazdowa; DP - droga poprzeczna; 
WD - wiadukt drogowy; 
SPO - Stacja Poboru Opłat



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

179

VII.5.3.6. Gospodarka ściekowa na obszarze SPO "Tłuste" 

 Na przedmiotowym odcinku Autostrady A2 na węźle "Tłuste", zaprojektowano 
Stację Poboru Opłat (SPO).  

Ścieki deszczowe  

 W celu odprowadzenia wód deszczowych z terenu SPO (z powierzchni umoc-
nionych dróg dojazdowych, parkingów) zaprojektowano system kanalizacji deszczo-
wej wraz z urządzeniami podczyszczającymi: zbiornik retencyjno - sedymentacyjny 
ZR-10A i separator koalescencyjny z automatycznym zamknięciem odpływu w przy-
padku przekroczenia w urządzeniu dopuszczalnej ilości odseparowanych substancji 
ropopochodnych - SEP-1/38. Następnie wylotem W-1/38 odprowadzone będą do 
odbiornika, którym jest rzeka Mrowna.  

VII.5.3.7. Przebudowa urządzeń melioracyjnych 

W związku z budową przedmiotowego odcinka autostrady A2 przebudowany 
zostanie istniejący system sieci drenarskiej oraz cieków i rowów melioracyjnych. 

VII.5.3.7.1. Przebudowa systemu drenarskiego 

W ramach przedmiotowego odcinka autostrady przed przystąpieniem do robót 
drogowych zaprojektowano przebudowę istniejącego systemu drenarskiego (wyko-
nanego w celu odwodnienia gruntów rolnych) kolidującego z trasą autostrady. Celem 
przebudowy jest dostosowanie istniejącej sieci drenarskiej do zaprojektowanych 
urządzeń drogowych oraz umożliwienie jej dalszego funkcjonowania na terenie poza 
pasem drogowym.  

Sieć drenarska w obrębie linii rozgraniczających projektowanego pasa drogo-
wego będzie likwidowana. Likwidacja całych rurociągów drenarskich bądź ich frag-
mentów będzie polegała na przerwaniu i zatkaniu sączków oraz zbieraczy korkami z 
kamieni i zaprawy cementowej w obsypce żwirowej, budowle (studzienki, wyloty) bę-
dą odkopane, elementy betonowe zostaną usunięte, a wykopy będą zasypane war-
stwami grubości 20 cm z jednoczesnym ich ubiciem.  

W celu przejęcia i umożliwienia odpływu wód drenarskich z odciętych drogą 
rurociągów (zarówno sączków jak i zbieraczy) oraz zabezpieczenia przed zamule-
niem istniejących rurociągów, na terenach leżących powyżej terenu zajętego przez 
infrastrukturę drogową zaprojektowano system drenarski.  

Zaprojektowano rurociągi z rur pełnych typu kanalizacyjnego, na  połączeniu 
których wykonane będą studnie betonowe włazowe z osadnikami. Włączenie sącz-
ków do nowych rurociągów zaprojektowano za pomocą trójników kanalizacyjnych lub 
bezpośrednio do studni betonowych. Nowe wyloty rurociągów drenarskich do rowów 
lub rzek wykonane będą z elementów prefabrykowanych betonowych z umocnieniem 
skarp i dna. 

VII.5.3.7.2. Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych 

Jak już wcześniej wspomniano projektowany odcinek autostrady A2 przecina 
następujące cieki i rowy melioracyjne: 

� w km 432+240 – rzeka Basinka; 
� w km 437+595 – rzeka Mrowna; 
� w km 438+863 – rzeka Rokitnica Stara; 
� w km 431+558 – rów melioracji szczegółowej T23 
� w km 432+666 – rów melioracji szczegółowej B-4; 
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� w km 434+679 – rów melioracji szczegółowej B-1/2/9; 
� w km 435+605 – rów melioracji szczegółowej B-1/2/11; 
� w km 439+148 – rów melioracji szczegółowej R-15. 

Projektuje się konieczność przebudowy cieków i rowów melioracyjnych w 
miejscach przekraczania ich przez autostradę. Przejście przez w/w cieki realizowane 
będzie w postaci mostów i przepustów.  

Poniższa tabela przedstawia lokalizację i podstawowe parametry przebudo-
wywanych cieków względem projektowanej autostrady. 

Tabela 7. Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych. 

* włącznie z przepustami 
 

Przełożenie koryt rzecznych wyżej wymienionych cieków związane jest z ich 
dostosowaniem do zaprojektowanych obiektów inżynierskich.  

W przypadku Rokitnicy Starej konieczna jest zmiana jej trasy (regulacja wód) 
w km autostrady 440+340 do 441+143,53. 

Przełożenie koryta rzeki Rokitnicy Starej w km od 440+340 do 441+143,53 
jest konieczne z uwagi na jej przebieg w pasie autostrady. Rzeka w tym km płynie 
równolegle do autostrady, częściowo bezpośrednio pod nią. Autostrada została tak 
zaplanowana, aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w tereny mieszkalne. Ana-
lizowana już na etapie wcześniejszych prac projektowych ewentualna zmiana prze-
biegu autostrady w celu uniknięcia przełożenia rzeki spowodowałaby znaczne kolizje 
z miejscowościami Henryków, Natolin lub Żuków. Z uwagi na obecny przebieg rzeki 
względem jezdni autostrady nawet budowa estakady nie spowoduje uniknięcia ko-
nieczności jej regulacji, ponieważ niedopuszczalne jest płynięcie rzeki równolegle do 
przebiegu drogi pod obiektem mostowym. Wobec powyższego przełożenie rzeki jest 
koniecznością. 

Przełożenie Rokitnicy Starej polegać będzie na przesunięciu istniejącego kory-
ta rzeki, na północny zachód od planowanej inwestycji.  

Odcinki starych koryt cieków w pasie autostrady będą zasypane.  

Przełożenia cieków przedstawiono na mapie w skali 1:2 000 - załącznik nr 6.1 

lokalizacja,  
km autostrady 

nazwa 
cieku/rowu 

długość  
przełożenia* 

[m] 

szerokość w 
dnie [m] 

nachylenie 
skarp 

spadek dna [%] 

431+558,41 T-23 122 bez zmian bez zmian 0,1 

432+240 Basinka 249 1.0 1:2 0,06 

434+679 B-1/2/9 122 
bez zmian bez zmian 

0.1 

435+605 B-1/2/11 182 0,3 do 0.1 

437+595 Mrowna 316 1.0 1:2 0.1 

438+863,96 
Rokitnica 

Stara 
124 2.5 1:2 0,22 

439+148,56 R-15 150 bez zmian bez zmian 0,05 
440+330 do 
441+143,53 

Rokitnica 
Stara 

812.6 3.0 1:2 0,05 
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Obiekty inżynierskie nad przebudowywanymi ciekami. 

Dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przepływu wód w rzekach zapro-
jektowano obiekty mostowe. W poniższych tabelach zestawiono rodzaje oraz charak-
terystykę obiektów zaprojektowanych nad ciekami i rowami przecinanymi przez auto-
stradę i drogi dojazdowe. 

Tabela 8. Zestawienie rodzajów projektowanych obiektów inżynierskich 

Nazwa cieku/rowu melioracyjnego Projektowany obiekt 

T23 P23, PD 

Basinka MA-289, MD-289A 

B-4 P24, PD, PW 

B-1/2/9 P25, PW 

B-1/2/11 P26, PD 

Mrowna MA-294, MD-295A, MD-295B 

Rokitnica Stara MA-297 

R-15 P26a, PD 

Objaśnienia użyte w tabeli: 
MA – most autostradowy; MD – most drogowy; P23 – przepust autostradowy; PD – przepust drogowy; 
PW – przepust pod wałem ziemnym  

Poniższa tabela nr 9 przedstawia zestawienie głównych parametrów projekto-
wanych mostów oraz rodzaj zastosowanego umocnienia koryt rzecznych na trasie 
przedmiotowej autostrady oraz dróg dojazdowych.  

Tabela nr 9. Zestawienie projektowanych obiektów mostowych 

lokalizacja, km 
autostrady 

nazwa 
rzeki 

Symbol 
mostu 

długość  
mostu [m] 

Umocnienia dna i skarp rzeki pod 
mostem 

Przejścia dla 
zwierząt 

432+240 Basinka MA-289 35.84 

Umocnienie skarp i dna rzeki kamie-
niem łamanym w płotku faszynowym 

1x1metr na podsypce piaskowej 
grubości 30cm i geowłókninie filtrują-
co-separującej 200g/m2.Zakończenie 
umocnienia palisadą z kołków drew-
nianych o średnicy 10cm i długości 
1.2 metra. Długość umocnień 10m 

poniżej i 5m powyżej mostu 

tak 
km 0+594,17 
drogi 431P 

Basinka MD-289A 19.00 tak 

437+595 Mrowa MA-294 35.84 tak 
km 0+707,40 
drogi nr 579 

Mrowa MD-295A 23.845 - 

km 0+206,61 
drogi 435L 

Mrowa MD-295B 9.0 - 

438+863,96 
Rokitnica 

Stara 
MA-297 47.8 tak 

km 0+206,61 
drogi 435L 

Rokitnica 
Stara MD-297A 4.4 - 

Budowa przepustów drogowych 

 Dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przepływu wód w rowach melio-
racji szczegółowej zaprojektowano budowę przepustów pod autostradą, drogami do-
jazdowymi i wałami ziemnymi.  

W poniższej tabeli zestawiono parametry projektowanych przepustów.  
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Tabela 10. Zestawienie projektowanych przepustów drogowych 

przybli żona lokalizacja, 
nazwa drogi km 

nazwa  
istn. cieku 

wymiary 
[m] 

długość 
przepustu 

[m] 

umocnienia: 
materiał / długość [m] 

spadek 
[%] funkcja 

A2 / 431+585.41 T23 2,0x2,4 43,0 

umocnienie skarp i dna 
kamieniem łamanym 

warstwą grubości 0,15 m 
w płotku faszynowym 

1x1metr  
na długości 10 m poniżej 
i 5 m powyżej przepustu 

do wysokości 1 m 

0,50 łączona: hydrologiczna i 
przepust dla zwierząt 

Droga dojazdowa 
431L / 0+063.50 T23 Ф 1.0 16,0 0,50 hydrologiczna 

A2 / 432+666.00 B-4 1,2x1,0 40,5 0,62 hydrologiczna 

Wał ziemny / 
432+666.00 B-4 Ф 0.8 16,0 0,50 hydrologiczna 

Droga dojazdowa 
431P / 0+968.38 B-4 Ф 0.8 11,0 0,50 hydrologiczna 

A2 / 434+679.00 B 1/2/9 2,0x2,4 39,00 0,56 łączona: hydrologiczna i 
przepust dla zwierząt 

Wał ziemny / 
434+679.00 B 1/2/9 2,0x2,4 15,00 0,53 łączona: hydrologiczna i 

przepust dla zwierząt 

A2 / 435+605.00 B 1/2/11 2,0x2,4 48,00 0,55 łączona: hydrologiczna i 
przepust dla zwierząt 

Droga dojazdowa 
434cL / 0+408.00 

B 1/2/11 Ф 1.0 18,00 0,50 hydrologiczna 

A2 / 439+148.50 R 15 2,0x2,4 44.50 0,94 
łączona: hydrologiczna i 

przepust dla zwierząt 

Droga dojazdowa 
439L / 0+013.18 R 15 Ф 1.2 14.50 0,50 hydrologiczna 

Dobrane parametry nie będą zaburzać funkcjonowania układu odwodniającego.  

Dla zapewnienia sprawnego odpływu wód dodatkowo musi zostać wykonana 
konserwacja odcinków rowów poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, na odcin-
kach o długości 150 m poniżej i 100 m powyżej linii rozgraniczających. Prace te 
obejmować będą wykoszenie porostów z dna skarp oraz odmulenie dna.   

Projektowane umocnienia cieków i rowów melioracyjnych 

Na wszystkich ciekach i rowach melioracyjnych zaprojektowano umocnienia 
powyżej i poniżej mostów i przepustów.  

Na ciekach pod obiektami inżynierskimi zaprojektowano umocnienie dna i 
skarp 30 cm warstwą narzutu z kamienia łamanego w płotkach faszynowych 1x1 
metr na metr na 15 cm podsypce z pospółki  i geowłókninie separacyjno - filtracyjnej. 

Stabilność zaprojektowanych umocnień po obu stronach zapewni palisada z 
kołków o średnicy 10 cm i długości 1,2 metra.   

Na rowach melioracyjnych wyloty kanalizacji deszczowej i wyloty rowów od-
wadniających umocnione zostaną narzutem kamiennym łamanym o grubości 15 cen-
tymetrów w płotkach faszynowych 1x1 metr na metr na 15 cm podsypce z pospółki  i 
warstwie geowłókniny separującej. Stabilność umocnień po obu stronach zapewni  
palisada  z kołków o średnicy 10 cm i długości 1,2 metra.   

Pozostałe odcinki skarp i dna rowów umocnione będą opaską faszynową Ø 10 
cm, natomiast rzek opaską faszynową Ø 20 cm. 

Skarpy umocnione będą pasem darniny szerokości 1,00 m z przybiciem koł-
kami, a powyżej obsiane mieszanką traw. 
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Projektowane umocnienie rzeki Rokitnicy Starej w km 440+340 – 441+143,53 
Umocnienie brzegów rzeki zaprojektowano w sposób naturalny. Na zaprojek-

towanym do przebudowy odcinku rzeki Rokitnicy Starej od km 6+650 do km 7+419 
jej biegu, szerokość dna rzeki zaprojektowano na 3.0 metry, a nachylenie skarp 1:2. 
Ubezpieczenie skarp i dna rzeki zaprojektowano opaską faszynową o średnicy 20cm, 
powyżej na skarpach ubezpieczenie darniną na wysokości 1m powyżej obsiew mie-
szanką traw, dno koryta rzeki pozostaje naturalne ziemne. 

VII.5.3.8. Inne projektowane prace  

 W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano wykonanie: 
� przejść teletechnicznych dla kabla łączności autostradowej oraz przebudowy-

wanej sieci telekomunikacyjnej TP SA pod dnem rzek: Basinka, Mrowna, Ro-
kitnica Stara; 

�  przejścia kablem energetycznym SN-15kV pod dnem Rzeki Mrowna oraz ka-
blem nn-0,4kV pod dnem rzeki Rokitnica Stara. 

 Zastosowana w obu przypadkach technologia przewiertu sterowanego nie 
spowoduje zakłócenia przepływu wody w w/w ciekach i nie naruszy stabilności brze-
gów. Zastosowanie płuczki bentonitowej (ułatwiającej przeciąganie rur), która po za-
stygnięciu szczelnie wypełnia szczelinę między gruntem a rurami, zabezpieczy przed 
powstaniem uprzywilejowanych dróg filtracji. Po zaciągnięciu kabli, otwory po obu 
stronach rur przepustowych zostaną uszczelnione. Wykopy po stanowiskach robo-
czych zostaną zasypane warstwami co 20 cm i zagęszczone do uzyskania stanu 
pierwotnego. 

VII.5.4.Ocena skuteczności oczyszczania ścieków 

Projektowane odwodnienie autostrady, podczyszczanie spływów oraz sposób i 
miejsce ich odprowadzania jest uzasadniony. 

Z obliczeń prognostycznych wynika, że stężenia zawiesin znacznie przekroczą 
stężenia dopuszczalne w 2027 roku prognozy, co jest równoznaczne z koniecznością 
podczyszczania spływów przed ich wprowadzeniem do odbiornika.  

Uwzględniając jednak podczyszczanie z zawiesin i zanieczyszczeń z nimi 
współwystępujących, jakie zajdzie w przewidywanych w projekcie odwodnienia 
osadnikach studzienek deszczowych, w przydrożnych rowach trawiastych (które na-
leży traktować jako urządzenia podczyszczające) oraz w zbiornikach retencyjno-
sedymentacyjnych, stężenia zawiesin (Sz) przed odbiornikiem w postaci wód po-
wierzchniowych płynących – w 2027 roku prognozy – będą mniejsze niż stężenia 
dopuszczalne.   

Obliczenia wykonano przy założeniu, że redukcja zawiesiny ogólnej wyniesie 
na poziomie: 
(1) - 40% dla wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową (z uwzględ-
nieniem studzienek rewizyjnych i ściekowych z osadnikami  0,5-1,0 m); 
(2) - 70% dla wód odprowadzanych rowami trawiastymi z zestawem podczyszczają-
cym (studnia osadnikowa z piaskownikiem poziomym); 
(3) - 80% dla wód opadowych odprowadzanych przez zbiornik retencyjno-
sedymentacyjny (i separator). 

Przy czym, przypadek (1) nigdzie nie jest realizowany w sposób „czysty”. Jest 
on realizowany co najmniej w kombinacji z rozwiązaniem (2) lub (3). 
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 Oczywistym jest że, przewidywana redukcja zanieczyszczeń zależy od wielko-
ści przepływu, od której to z kolei zależeć będzie czas zatrzymania w urządzeniu 
podczyszczającym. 

Obliczenia stężeń zawiesin w spływach oczyszczonych z uwzględnieniem 
konkretnych rozwiązań dla konkretnego kilometraża autostrady wykonano w Opera-
cie wodnoprawnym (2010). Szacunkowe obliczenia zawarte w cytowanym Operacie 
… świadczą, że projektowane zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne, osadniki, separa-
tory, a także trawiaste rowy drogowe, zapewnią w wystarczającym stopniu zmniej-
szenie stężeń zawiesin ogólnych w wodach opadowych surowych (nieoczyszczo-
nych) do wartości mniejszych od stężeń dopuszczalnych określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska (Dz.U. nr 137/2006, poz. 984 z późn. zmianami). 

Przewidywane efekty oczyszczenia ścieków wraz z ładunkami zanieczyszczeń 
w oparciu o szczegółowe obliczenia, zawarte w Operacie wodno-prawnym (2010),  
przedstawiono w tabeli 11.  
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Tabela 11. Zestawienie wylotów, urządzeń oczyszczających, wielkości odpływów, stężeń i ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników 
Lp

 z
le

w
ni

 

Strona 
autostr. 

A2 

Nr   
wylotu 

Urządzenia 
Oczyszczające 

Nazwa od-
biornika 

(km odbior-
nika) 

Obiekt 
(km A2 
obiektu) 

Pow. 
Zlewni 
zreduk. 

Fzr 
wg. 

Tab.5 

Przepływ obliczeniowy 

Miarodajny 
roczny zrzut 

wód 
opadowych 

VR=10×H×FZR 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
suro-
wych 

Ss 

Redukcja  
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
oczyszcz. 

So 

 Stężenie 
dopuszcz. 
Rozporz. 
Dz.U. nr 

137/2006r 

Ładunki chwilowe  Ładunki roczne 

Q218max, 
p=20% 

- A2 
Q131max,  
p=10 % 

pozostale 
dr. 

Q15 

miar.śr.rocz. 

lub retencyjny 

q=15 l/sha 
p = 100 % 

wymagana 
EW 

prognoz. 
EP 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

 [ ha ] wg. Tab.5 [ m3/rok ] [g / m3] % % [g / m3] [g / m3] [g / s] [g / s] [kg / rok] [kg / rok] 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 L W1/1 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 

do ziemi 
rów melioracji 
szczegółowej 

T-23 

P 23 
431+585 

0,12 27 0,002 682 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 0,51 0,15 174 52 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,02 0,01 7 3 

2 P W1/2 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,18 40 0,003 1001 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 0,77 0,23 255 77 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,03 0,02 10 5 

3 L W1/3 ZR-S 1 + SO 0,69 138 0,010 3773 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,55 0,26 962 96 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,10 0,05 38 19 

4 P W1/4 ZR-S 2 + SO 0,63 129 0,009 3454 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,30 0,23 881 88 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,09 0,05 35 17 

5 L W1/5 ZR-S 3 + SO 

rzeka Basinka 
3+217 

MA 289 
432+240 

0,63 130 0,009 3465 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,30 0,23 884 88 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,09 0,05 35 17 

6 P W1/6 ZR-S 4 + SO 0,67 135 0,009 3674 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,30 0,23 937 94 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,09 0,05 37 18 

7 L W1/7 ZR-S 5 + SO 0,61 127 0,009 3355 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,30 0,23 856 86 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,09 0,05 34 17 

8 P W1/8 ZR-S 6 + SO 0,64 131 0,009 3509 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,30 0,23 895 89 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,09 0,05 35 18 

9 L W1/9 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 

do ziemi 
rów melioracji 
szczegółowej 

B-4 

Przepust 
432+666 

0,26 58 0,004 1452 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 1,02 0,31 370 111 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,04 0,02 15 7 

10 P W1/10 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,20 43 0,003 1089 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 0,77 0,23 278 83 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,03 0,02 11 5 

11 P 
W1/10

a 
rów trawiasty 0,06 8 0,001 330 

Zawiesina SZO 50 0 40 30,0 100 0,05 0,03 17 10 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 20 8,0 15 0,01 0,01 3 3 
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Strona 
autostr. 

A2 

Nr   
wylotu 

Urządzenia 
Oczyszczające 

Nazwa od-
biornika 

(km odbior-
nika) 

Obiekt 
(km A2 
obiektu) 

Pow. 
Zlewni 
zreduk. 

Fzr 
wg. 

Tab.5 

Przepływ obliczeniowy 

Miarodajny 
roczny zrzut 

wód 
opadowych 

VR=10×H×FZR 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
suro-
wych 

Ss 

Redukcja  
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
oczyszcz. 

So 

 Stężenie 
dopuszcz. 
Rozporz. 
Dz.U. nr 

137/2006r 

Ładunki chwilowe  Ładunki roczne 

Q218max, 
p=20% 

- A2 
Q131max,  
p=10 % 

pozostale 
dr. 

Q15 

miar.śr.rocz. 

lub retencyjny 

q=15 l/sha 
p = 100 % 

wymagana 
EW 

prognoz. 
EP 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

 [ ha ] wg. Tab.5 [ m3/rok ] [g / m3] % % [g / m3] [g / m3] [g / s] [g / s] [kg / rok] [kg / rok] 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 P 
W1/11

a 
rów trawiasty 0,08 10 0,001 413 

Zawiesina SZO 50 0 40 30,0 100 0,05 0,03 21 12 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 20 8,0 15 0,01 0,01 4 3 

13 P W1/11 ZR-S 7 + SO 5,49 980 0,068 30203 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 17,34 1,73 7702 770 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,68 0,34 302 151 

14 L W1/12 ZR-S 8 + SO 

do ziemi 
Rów drogowy 

z odpływm 
do rówu melio-
racji szczegó-

łowej 
B-5/2/1 

Przepust 
433+815 

1,39 303 0,021 7634 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 5,36 0,54 1947 195 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,21 0,11 76 38 

15 L W1/13 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,16 34 0,002 869 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 0,51 0,15 222 66 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,02 0,01 9 4 

16 P W1/14 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,19 42 0,003 1067 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 0,77 0,23 272 82 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,03 0,02 11 5 

17 L W1/15 ZR-S 9 + SO 0,56 122 0,008 3080 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,04 0,20 785 79 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,08 0,04 31 15 

18 P W1/16 ZR-S 10 + SO 0,97 212 0,015 5341 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 3,83 0,38 1362 136 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,15 0,08 53 27 

19 L W1/17 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 

do ziemi 
rów melioracji 
szczegółowej 

B-1/2/9 

P 24 
434+679 

1,36 238 0,016 7495 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 4,08 1,22 1911 573 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,16 0,08 75 37 

20 P W1/18 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
1,33 232 0,016 7291 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 4,08 1,22 1859 558 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,16 0,08 73 36 

21 P W1/19 ZR-S 11 + SO 3,14 578 0,041 17262 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 10,46 1,05 4402 440 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,41 0,21 173 86 

22 L W1/45 
rówy poszerzo-

ne 
do ziemi 

rów melioracji 
434+765 0,93 123 0,014 5129 Zawiesina SZO 50 0 70 15,0 100 0,70 0,21 256 77 
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Strona 
autostr. 

A2 

Nr   
wylotu 

Urządzenia 
Oczyszczające 

Nazwa od-
biornika 

(km odbior-
nika) 

Obiekt 
(km A2 
obiektu) 

Pow. 
Zlewni 
zreduk. 

Fzr 
wg. 

Tab.5 

Przepływ obliczeniowy 

Miarodajny 
roczny zrzut 

wód 
opadowych 

VR=10×H×FZR 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
suro-
wych 

Ss 

Redukcja  
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
oczyszcz. 

So 

 Stężenie 
dopuszcz. 
Rozporz. 
Dz.U. nr 

137/2006r 

Ładunki chwilowe  Ładunki roczne 

Q218max, 
p=20% 

- A2 
Q131max,  
p=10 % 

pozostale 
dr. 

Q15 

miar.śr.rocz. 

lub retencyjny 

q=15 l/sha 
p = 100 % 

wymagana 
EW 

prognoz. 
EP 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

 [ ha ] wg. Tab.5 [ m3/rok ] [g / m3] % % [g / m3] [g / m3] [g / s] [g / s] [kg / rok] [kg / rok] 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 z palisadami + 
SO 

szczegółowej 
B-1/2/9 

(wylot poza 
LRA) 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,14 0,07 51 26 

23 L W1/20 ZR-S 12 + SO 

do ziemi 
rów melioracji 
szczegółowej 

B-1/2/11 

P 25 
435+605 

0,58 122 0,008 3201 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,04 0,20 816 82 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,08 0,04 32 16 

24 P W1/21 ZR-S 13 + SO 0,64 131 0,009 3520 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,30 0,23 898 90 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,09 0,05 35 18 

25 L W1/22 ZR-S 14 + SO 0,96 178 0,012 5280 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 3,06 0,31 1346 135 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,12 0,06 53 26 

26 P W1/23 ZR-S 15 + SO 1,06 192 0,013 5852 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 3,32 0,33 1492 149 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,13 0,07 59 29 

27 L - 
rów szer.dna 

1m 
do ziemi - 0,32 42 0,005 1760 

Zawiesina SZO 50 0 40 30,0 100 0,25 0,15 88 53 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 20 8,0 15 0,05 0,04 18 14 

28 L W1/24 ZR-S 16 + SO 

rzeka Mrowna 
1+339 

MA 
294437+59

5 

3,47 512 0,035 19071 
Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 8,93 0,89 4863 486 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,35 0,18 191 95 

29 P W1/25 ZR-S 17 + SO 3,57 556 0,038 19632 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 9,69 0,97 5006 501 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,38 0,19 196 98 

30 L W1/26 ZR-S 18 + SO 0,71 142 0,010 3905 
Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,55 0,26 996 100 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,10 0,05 39 20 

31 P W1/27 ZR-S 19 + SO 0,75 147 0,010 4103 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 2,55 0,26 1046 105 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,10 0,05 41 21 

32 L W1/38 

ZR-S 20 
+ separator 
SEP 1/38 
NG 80 

rzeka Mrowna 
0+649 

438+166 4,81 725 0,061 26433 
Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 15,56 1,56 6740 674 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 90 1,0 15 0,61 0,06 264 26 
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Strona 
autostr. 

A2 

Nr   
wylotu 

Urządzenia 
Oczyszczające 

Nazwa od-
biornika 

(km odbior-
nika) 

Obiekt 
(km A2 
obiektu) 

Pow. 
Zlewni 
zreduk. 

Fzr 
wg. 

Tab.5 

Przepływ obliczeniowy 

Miarodajny 
roczny zrzut 

wód 
opadowych 

VR=10×H×FZR 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
suro-
wych 

Ss 

Redukcja  
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
oczyszcz. 

So 

 Stężenie 
dopuszcz. 
Rozporz. 
Dz.U. nr 

137/2006r 

Ładunki chwilowe  Ładunki roczne 

Q218max, 
p=20% 

- A2 
Q131max,  
p=10 % 

pozostale 
dr. 

Q15 

miar.śr.rocz. 

lub retencyjny 

q=15 l/sha 
p = 100 % 

wymagana 
EW 

prognoz. 
EP 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

 [ ha ] wg. Tab.5 [ m3/rok ] [g / m3] % % [g / m3] [g / m3] [g / s] [g / s] [kg / rok] [kg / rok] 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

33 L W1/41 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 

rzeka Mrowna 
0+726 

438+095 0,73 96 0,010 4004 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 2,55 0,77 1021 306 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,10 0,05 40 20 

34 L W1/43 
rowy ret 

+ SO 

do ziemi 
rów 

rów melioracji 
szczegółowej 

R-14 
(wylot poza 

LRA) 

438+540 0,40 52 0,020 2200 

Zawiesina SZO 255 61 70 76,5 100 5,10 1,53 561 168 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,20 0,10 22 11 

35 L W1/39 ZR-S 21 + SO 
rzeka Mrowna 

0+405 
438+400 0,96 196 0,014 5302 

Zawiesina SZO 255 61 90 25,5 100 3,57 0,36 1352 135 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,14 0,07 53 27 

36 L W1/28 ZR-S 22 + SO 

rzeka Rokitni-
ca Stara 
9+060 

MA 297 
438+864 

1,83 343 0,024 10065 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 6,38 0,64 2677 268 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,24 0,12 101 50 

37 P W1/29 ZR-S 23 + SO 1,82 335 0,023 9988 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 6,12 0,61 2657 266 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,23 0,12 100 50 

38 L W1/30 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,44 96 0,007 2420 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 1,86 0,19 644 64 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,07 0,04 24 12 

39 P W1/31 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,44 97 0,007 2442 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 1,86 0,19 650 65 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,07 0,04 24 12 

40 L W1/32 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO do ziemi 
rów melioracji 
szczegółowej 

R-15 

P 26 
439+148 

0,13 28 0,002 704 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 0,53 0,05 187 19 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,02 0,01 7 4 

41 P W1/33 
rów szer. 1.5m 
 z palisadami + 

SO 
0,13 28 0,002 704 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 0,53 0,05 187 19 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,02 0,01 7 4 
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Strona 
autostr. 

A2 

Nr   
wylotu 

Urządzenia 
Oczyszczające 

Nazwa od-
biornika 

(km odbior-
nika) 

Obiekt 
(km A2 
obiektu) 

Pow. 
Zlewni 
zreduk. 

Fzr 
wg. 

Tab.5 

Przepływ obliczeniowy 

Miarodajny 
roczny zrzut 

wód 
opadowych 

VR=10×H×FZR 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
suro-
wych 

Ss 

Redukcja  
zanieczyszczeń 

Stężenie 
ścieków 
oczyszcz. 

So 

 Stężenie 
dopuszcz. 
Rozporz. 
Dz.U. nr 

137/2006r 

Ładunki chwilowe  Ładunki roczne 

Q218max, 
p=20% 

- A2 
Q131max,  
p=10 % 

pozostale 
dr. 

Q15 

miar.śr.rocz. 

lub retencyjny 

q=15 l/sha 
p = 100 % 

wymagana 
EW 

prognoz. 
EP 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

ścieków 
surowych 

ścieków 
oczyszcz. 

 [ ha ] wg. Tab.5 [ m3/rok ] [g / m3] % % [g / m3] [g / m3] [g / s] [g / s] [kg / rok] [kg / rok] 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

42 L W1/34 
ZR-S 24 

ZR-S 25 + SO 
0,92 172 0,012 5071 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 3,19 0,32 1349 135 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,12 0,06 51 25 

43 P W1/35 
ZR-S 26 

ZR-S 27 + SO 
0,92 172 0,012 5071 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 3,19 0,32 1349 135 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,12 0,06 51 25 

44 L W1/36 ZR-S 28 + SO 
 

7+108 
 
 

rzeka Rokitni-
ca Stara 
7+475 

 
 

6+722 

440+687 5,72 935 0,064 31455 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 17,02 1,70 8367 837 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,64 0,32 315 157 

45 L W1/46 

rówy poszerzo-
ne 

 z palisadami + 
SO 

440+350 0,43 57 0,007 2365 

Zawiesina SZO 50 0 70 15,0 100 0,35 0,11 118 35 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,07 0,04 24 12 

46 L W1/37 

ZR-S 29 + ZR-
S 30 

rów szer. 1.5m 
z palisadami + 

SO 

441+080 2,00 387 0,027 11000 

Zawiesina SZO 266 62 90 26,6 100 7,18 0,72 2926 293 

W. ropopochodne 
SR 

10 0 50 5,0 15 0,27 0,14 110 55 

Objaśnienia oznaczeń: 
L/P - strona lewa/prawa; 
SEP – separator substancji ropopochodnych; 
SO – studzienka osadnikowa; 
ZR – S – zbiornik retencyjno – sedymentacyjny; 
LRA – linia rozgraniczająca autostrady 
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Porównanie wskaźników dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń ze stęże-
niami zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach opadowych wskazuje, że wody 
opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika będą oczyszczone w stopniu zgod-
nym z obowiązującymi wymaganiami. 

VII.5.4.1. Maksymalna wielkość odpływu 

 Zgodnie z zapisami Operatu… obliczenia spływów dla projektowanej autostra-
dy wykonano dla zlewni o szerokości 80 m, przyjmując dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu. 
 Wielkość przepływu określono przyjmując: 

� średni opad roczny H = 550 mm; 
� deszcz o częstotliwości występowania raz na 10 lat, czas trwania deszczu 

miarodajnego t = 10 min, prawdopodobieństwo występowania deszczu miaro-
dajnego p =10% - dla autostrady; 

� deszcz o częstotliwości występowania raz na 5 lat, czas trwania deszczu mia-
rodajnego t = 15 min, prawdopodobieństwo występowania deszczu miarodaj-
nego p =20% - dla pozostałych dróg; 

Natężenie deszczu okre ślono wg wzoru: 
q = 15,347 x A / t 0,667    [ dm 3/s ] 

gdzie: 
A – natężenie deszczu (A = 1013 dla p = 10 %, A = 804 dla p = 20 % ) 
t – czas trwania deszczu miarodajnego 
q = 15,347 x 1013 / 6000,667 = 218 dm 3/s ha dla autostrady 
q = 15,347 x 804 / 9000,667 = 131 dm 3/s ha dla pozostałych dróg 
 
Odpływ ze zlewni okre ślono wg wzoru: 

Q = q x φ x ψ x F [ dm 3/s ] 
gdzie: 
q - natężenie deszczu miarodajnego [ dm3/s ] 
φ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego:  dla nawierzchni utwardzonej ψ = 0,90 
                dla skarp ψ = 0,70 
                         dla terenów zielonych ψ = 0,15 
F- całkowita powierzchnia zlewni   [ ha ] 

Obliczeniowy średni współczynnik spływu dla zlewni docelowej ( szerokość 
zlewni 80 m, w tym jezdnia 28 m ) przyjęto: ψ = 0,50.  

Obliczeniowe natężenie deszczu miarodajnego q = 218 l/s/ha i q = 131 l/s/ha 
przyjęto dla wymiarowania kanałów oraz rowów dopływowych do urządzeń oczysz-
czających; natomiast do wymiarowania odpływów do odbiorników oraz doboru urzą-
dzeń oczyszczających jako miarodajny przyjęto deszcz o natężeniu qmin = 15 l/s ha 
lub maksymalny odpływ retencyjny. 

Zestawienie powierzchni zlewni oraz dopływów przedstawiono w tabeli nr 6 
(rozdział VII.5.3.5). 

VII.5.4.2. Obliczenie miarodajnej średniorocznej wielkości odpływu 

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowiązującą Polską Normę PN-S-
02204 – „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”.  

 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

191

Obliczenia dla określenia długoterminowego wpływu ścieków na odbiornik wy-
konano wg wzoru : 

Qmiar obl.  =   qm x FZR x φ x 10-3    [ m 3 / s ] 
 gdzie : 
qm  -    jednostkowe natężenie spływu, przyjęto 15 l /s ha  
Φ   -    współczynnik opóźnienia 
FZR  -  powierzchnia zredukowana zlewni    

Roczna objętość ścieków opadowych.  
Dla określenia rocznego ładunku zanieczyszczeń w spływie z dróg oraz do 

określenia długoterminowego wpływu ścieków na odbiornik, zgodnie z obowiązują-
cymi wytycznymi, przyjęto jako miarodajny deszcz o natężeniu q = 15 l/s ha 

Roczną  objętość ścieków opadowych z drogi określa się wg wzoru : 
VR  = H x FZR x 10 [ m 3 / rok ] 

gdzie : 
H    -  roczna wysokość opadów w mm / rok , przyjęto  H = 650 mm / rok 
FZR -  powierzchnia zredukowana zlewni  

 Wyniki powyższych obliczeń zestawiono w tabeli nr 11.   

VII.5.4.3. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych odprowadzanych 
do odbiornika 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach opadowych wyznaczono z poniższych wzorów: 
Ładunki roczne  Ł rocz   =  Sz × VR × 10 -3 [ kg/rok ] 
Ładunki chwilowe  Ł s  =  Sz × Qmiar.obl   [ g/s ] 

 Obliczenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach opadowych surowych i 
oczyszczonych dla projektowanych wylotów zestawiono w tabeli nr 11.  

VII.6. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Faza budowy 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z budową odcinka D1 

autostrady A2 emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Jednak emisje 
związane z etapem realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy, są krótko-
trwałe i znikają po zakończeniu prac rozbiórkowych i budowlanych.  

Sprzęt budowlany używany przez wykonawcę powinien być sprawny i właści-
wie eksploatowany. Przewożone materiały budowlane oraz grunt powinny być wła-
ściwie zabezpieczone przed pyleniem, a miejsca składowania zebranego gruntu 
ograniczone do minimum. Należy także zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych do 
placu budowy (np. płyty Jumbo). W trakcie rozbiórki obiektów kubaturowych należy 
zapewnić zraszanie rozbieranych powierzchni w celu eliminacji powstawania pyłów. 

Prace budowlane będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza. 
Powstające ilości pyłu oraz zanieczyszczeń gazowych powinny ograniczyć się swoim 
oddziaływaniem do terenu budowy. 

Faza eksploatacji 
Główne znaczenie dla jakości powietrza ma wielkość emisji zanieczyszczeń z 

poruszających się samochodów. Na emisję mają wpływ: jakość nawierzchni drogi, 
płynność i szybkość ruchu pojazdów, rodzaj używanego paliwa.  
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Zoptymalizowanie tych właśnie czynników wpływa na obniżenie ujemnego od-
działywania zanieczyszczeń powietrza. Odpowiednie kształtowanie warunków ruchu 
pojazdów na autostradzie ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo i ekonomikę prze-
jazdu, ale także na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

Ewentualne uciążliwości wynikające z emisji z pojazdów mogą być skutecznie 
minimalizowane dzięki zastosowaniu przegrody biotechnicznej ograniczającej roz-
przestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych w postaci ekranów akustycznych (pro-
ponowanych ze względu na ochronę przeciwhałasową) oraz w postaci nasadzeń zie-
leni. 

VII.7. Zabezpieczenia przeciwhałasowe 

W celu ochrony zabudowy i terenów chronionych znajdujących się w zasięgu 
oddziaływania hałasu drogowego, który będzie emitowany przez pojazdy poruszają-
ce się po projektowanej autostradzie A2 zaprojektowano zabezpieczenia przeciwha-
łasowe. 

W poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia (faza budowy i eksplo-
atacji) zalecono poniżej przedstawione zabezpieczenia. 

Faza budowy 
� czas realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć do niezbędnego minimum; 
� prace budowlane w rejonie terenów chronionych akustycznie należy prowadzić 

w godzinach dziennych (600-2200); 
� zaplecze wykonawstwa należy zlokalizować w możliwie największej odległości 

od zabudowań mieszkalnych; 
� okoliczni mieszkańcy powinni być informowani na bieżąco o terminach prowa-

dzenia uciążliwych akustycznie prac. 

Faza eksploatacji 
W celu ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej narażonej na oddziały-

wanie ponadnormatywnego hałasu zaprojektowano ekrany akustyczne o łącznej dłu-
gości 9 391 m i powierzchni 43 946 m2 oraz wały o łącznej długości 3 800 m.  

W poniższych tabelach zestawiono lokalizację i parametry planowanych za-
bezpieczeń przeciwhałasowych. 
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Tabela 1. Lokalizacja i parametry geometryczne zaprojektowanych ekranów aku-
stycznych (*) 

Lp. 
Km Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] 
Posadowienie 

Zalecenia dotyczące 
wymagań materiałowych Początek Koniec 

strona lewa 

E1 433+050 433+600 550 4 korona drogi E/B3/A4 

E2 436+150 436+700 550 5 korona drogi E/B3/A4 

E3 436+850 437+150 300 4 korona drogi E/B3/A4 

E4 
DW579 
0+795 

DW579 
0+965 

170 4 
korona drogi 

DW 579 
(strona lewa) 

E/B3/A4 

E5 
DW579 
0+795 

DW579 
0+975 

180 4 
korona drogi 

DW 579 
(strona prawa) 

E/B3/A4 

E6 438+100 438+475 375 4 korona drogi E/B3/A4 

E7(**) 438+312 438+535 230 * 4 
korona drogi 
łącznikowej 
DL1 i DL5 

E/B3/A4 

E8(**) 438+535 438+850 220 * 3 
korona drogi 

łącznikowej DL1 E/B3/A4 

E9(***) 440+335 441+143,53 809 4,5 korona drogi E/B3/A4 

strona prawa 
E10 432+500 433+200 700 4 korona drogi E/B3/A4 

E11 433+500 434+200 700 4 korona drogi E/B3/A4 

E12 434+800 434+900 100 4,5 korona drogi E/B3/A4 

E13 434+900 435+235 335 6,5 korona drogi E/B3/A4 

E14 435+235 435+500 265 4 korona drogi E/B3/A4 

E15 435+500 436+000 500 6,5 korona drogi E/B3/A4 

E16 436+000 436+150 150 5 korona drogi E/B3/A4 

E17 436+400 437+000 600 4 korona drogi E/B3/A4 

E18 438+050 438+200 150 6 korona drogi E/B3/A4 

E19 438+200 438+530 330 7 korona drogi E/B3/A4 

E20 438+530 438+580 50 4 korona drogi E/B3/A4 

E21 DL2 
0+186 

DL2 
270 84 4 

brzeg wiaduktu 
WD-296 

EP/B3 

E22 DL2 
0+270 

DL2 
643 373 4 korona DL2 E/B3/A4 

E23 438+830 439+100 270 4 korona drogi E/B3/A4 

E24 439+100 439+600 500 7 korona drogi E/B3/A4 

E25 439+600 440+335 735 5 korona drogi E/B3/A4 

E26 440+335 440+500 165 3 korona drogi E/B3/A4 
(*) – odniesienie do zapisów DoSU w zakresie ekranów akustycznych – szczegółowo przedstawiono w rozdz. 
VIII.3 – Tabela 1, pkt. III.1 i III.5. 
(**) Ekrany te zlokalizowane są na koronie łącznic DL1 i DL5 (SPO), jednak ich km został podany względem km 
autostrady A2. Stąd długość tych ekranów jest inna, niż wynikałoby to z km autostrady – Zał. Nr 6.5) 
(***) Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia ekran winien znajdować się w km 440+350-441+625. W tabeli podano kilometraż ekranu zapro-
jektowanego na długości odcinka D1 autostrady A2. Dalsza część ekranu jest kontynuowana na następnym od-
cinku D2 projektowanej autostrady A2 (441+143,53-441+800, h=5,5m i 441+800-443+162, h=6m) 
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E – Ekran panelowy. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej ekrany winne być wykonane w naturalnych bar-
wach, tj. stonowanych odcieniach zieleni, brązu i szarości 
EP – Ekran przezroczysty. Zgodnie z decyzją środowiskową w przypadku zastosowania przezroczystych ekranów 
należy umieścić na nich nadruki w postaci poprzecznych czarnych pasów o odstępach co 10 cm 
B3 – klasa izolacyjności DLR > 24 dB 
A4 – klasa własności pochłaniających DLα > 11 dB 

Tabela 2. Lokalizacja i parametry geometryczne zaprojektowanych wałów ziemnych 

L.p. 
Km Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] Początek Koniec 

strona lewa 

W1 432+455 432+780 325 5 

W2 432+800 433+110 310 5,5 

W3 433+110 433+825 715 5 

W4 434+330 435+215 885 6 

strona prawa 

W5 433+645 433+840 195 4 

W6 433+860 434+330 470 4 

W7 436+190 437+090 900 4 

VII.8. Gospodarka odpadami 

Powstające w trakcie prac budowlanych jaki i eksploatacji odcinka autostrady 
A2 odpady, powinny być zagospodarowane zgodne z obowiązującymi aktami prawa 
a w szczególności: 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628 
– jednolity tekst ustawy Dz.U. nr 39 z 2007 r., poz. 251– z późniejszymi zmia-
nami); 

• Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych (Dz.U. nr 63, poz. 638 ze zmianami). 

Faza budowy 
W trakcie procesu budowy odcinka autostrady A2 możliwe jest powstanie od-

padów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych jak i odpadów zaliczanych do in-
nych niż niebezpieczne. Rodzaje oraz kody powstających odpadów przedstawiono w 
rozdziale VI.8.  

W przypadku gdy w fazie budowy powstają odpady niebezpieczne, a ich ilość 
przekracza 100kg wówczas wytwórca odpadów przedkłada Marszałkowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie-
bezpiecznych, do którego załącza program gospodarki odpadami, na 30 dni przed 
wytworzeniem odpadów (art. 19 ust. 1 Ustawy o odpadach). 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych zaleca się, aby wy-
twórca odpadów stosował się do ogólnych zasad gospodarki odpadowej: 

� możliwie redukował ilość powstających odpadów, 
� unieszkodliwiał odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie jest 

to możliwe w miejscu najbliżej ich wytworzenia, 
� poddawał niesegregowane odpady komunalne odzyskowi lub unieszkodliwia-

niu w instalacji (spełniającym wymagania najlepszej dostępnej techniki) najbli-
żej ich wytworzenia, 

� zbierał odpady z placu budowy w sposób selektywny, 
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� nie mieszał odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, 
o ile nie poprawi to bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania, 

� unieszkodliwianiu poddawał te odpady, z których zostały wysegregowane 
uprzednio odpady do odzysku. 

Dodatkowo wykonawca robót budowlanych powinien w następujący sposób 
postępować z powstającymi na placu budowy odpadami: 

� odpady z rozbiórek nawierzchni drogowych można przejściowo składować na 
terenie placu budowy, a następnie po selekcji i przerobieniu (kruszenie ele-
mentów betonowych) wykorzystane do budowy trasy lub przekazać do 
unieszkodliwiania; 

� odpady z rozbiórek sieci infrastruktury technicznej, część (elementy betonowe) 
jak w przypadku powyżej część (oprawy i lampy fluorescencyjne z energetyki) 
jako odpady niebezpieczne przeznaczyć do odzysku wyspecjalizowanej firmie 

� zdjęte podczas robót przygotowawczych gleba i ziemia jeżeli w części będą 
się nadawały przekazać do wykorzystania przy robotach wykończeniowych 
(np.: jako podłoże pod trawniki i do umocnienia skarp), a część nie nadającą 
się w porozumieniu z gminnymi organami ochrony środowiska należy przeka-
zać do unieszkodliwiania,  

� grunt z wykopów nie nadający się do wykorzystania przy budowie trasy, nale-
ży przekazać do unieszkodliwiania, pozostały grunt może zostać wbudowany 
w korpus ziemny autostrady, 

� odpady komunalne wytwarzane przez pracowników budowy powinny być w 
pierwszej kolejności segregowane. 

Odpady opakowaniowe (m.in. różnego rodzaju pojemniki) powstałe na etapie 
budowy powinny zostać zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63., poz. 638 z dnia 22 
czerwca 2001r. z późn. zm.). Użytkownicy produktów w opakowaniach powinni sto-
sować się do przepisów dotyczących obchodzenia się z odpadami, a w szczególno-
ści z opakowaniami po produktach wymienionymi w art.10.1 w/w ustawy.  
 Demontaż pokrycia dachowego z eternitu oraz innych wyrobów zawierających 
azbest, jego wywóz i utylizację należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami. Prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 
1998r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usu-
waniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecz-
nego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280) oraz rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 
138, poz. 895).  
 Wykonawca prac rozbiórkowych powinien stosować się do ogólnych zasad 
obowiązujących w trakcie pracy z materiałami zawierającymi azbest: 
• powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której po-

wstają odpady niebezpieczne oraz dysponować odpowiednim wyposażeniem 
technicznym do prowadzenia takich prac i zatrudniać pracowników przeszkolo-
nych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów za-
wierających azbest. 
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• izolować od otoczenia obszar prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 
• ogrodzić teren prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunika-

cyjnych, 
• umieścić tablice z odpowiednimi napisami ostrzegawczymi, 
• ograniczyć do minimum liczbę osób narażonych na działanie azbestu i czasu 

tego narażenia, 
• wyeliminować lub ograniczyć do minimum powstawanie pyłu azbestu, a zwłasz-

cza jego emisję do środowiska, 

• stosować, w miarę możliwości, mechanizację prac i metody mokre, 

• ograniczyć do minimum ilości powstałych odpadów drobnych i słabo związanych, 

• usuwane wyroby i inne materiały z zawartością azbestu należy pakować wyłącz-
nie do opakowań ostatecznego składowania.  

• zapewnić transport opakowań z usuniętymi wyrobami, gwarantujący ich nienaru-
szalność i stabilność. 

• po zakończeniu prac dokładnie oczyścić teren wykonywania robót z odpadów 
zawierających azbest i z pyłu azbestu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w 
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. Nr 49, poz. 356 z dnia 27 marca 2006 r.) możliwe jest następujące wykorzy-
stanie odpadów poza instalacjami oraz urządzeniami: 

� budowa wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, 
nieprzepuszczalnych wykładzin czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli 
hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fun-
damentów, pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na 
podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub 
prawa budowlanego (17 01 01, 17 01 02 pod uprzednim kruszeniu) 

� utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z 
tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie, w przy-
padku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji 
przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu. (17 05 04, 17 
01 01, 17 01 02,)  

� wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nie 
eksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wy-
robisk) pod warunkiem, że działania te będą określone w drodze decyzji (17 
05 04, 17 01 01, 17 01 02,) 

� wykonywanie drobnych napraw i konserwacji (17 04 11, 17 02 01, 17 04) 
� wykorzystanie do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i 

wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska lub jego czę-
ści, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska; 
maksymalna warstwa odpadów użytych do kształtowania skarp i korony skła-
dowiska powinna być mniejsza niż 25 cm, (17 01 po uprzednim kruszeniu) 

� do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak 
zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym grubość warstwy stosowanych od-
padów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń (17 
05 04) 
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Wykonawca prac rozbiórkowych może przekazać część odpadów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może prze-
kazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsię-
biorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527) – z póź-
niejszymi zmianami zmniejszając tym samym ilość odpadów, które powinien zago-
spodarować. Zgodnie z w/w rozporządzeniem możliwe jest przekazanie następują-
cych odpadów, których powstanie zostało przewidziane. 

� 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 
� 17 01 02 – Gruz ceglany; 
� 17 02 01 – Drewno; 
� 17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz; 
� 17 04 02 – Aluminium; 
� 17 04 05 - Żelazo i stal; 
� 17 04 07 – Mieszaniny metali; 
� 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03; 
� 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji; 
� 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie. 

Faza eksploatacji 
 Na etapie eksploatacji autostrady A2 powstaną odpady związane z czyszcze-
niem i zimowym utrzymaniem drogi, pochodzące z urządzeń podczyszczających 
spływy z pasa drogowego (odpady z grupy 13 05 – z odwadniania olejów w separa-
torach), oraz związane z ewentualnymi poważnymi awariami. W trakcie użytkowania 
drogi powstaną także odpady komunalne gromadzone w pojemnikach, a wytworzone 
przez obsługę na SPO „Tłuste”.  
 Wykonanie oczyszczania urządzeń podczyszczających wody opadowe admi-
nistrator autostrady powierzy firmie, która posiada możliwości techniczne do wyko-
nania niezbędnych prac. Przed dopuszczeniem do użytkowania drogi jej zarządca 
poczyni starania, zgodnie z wymogami prawa, nawiązania kontaktu z uprawnionym 
odbiorcą do przejęcia tej grupy odpadów. Odpady powstałe na skutek ewentualnych 
poważnych awarii powinny być usuwane niezwłocznie przez służby do tego powoła-
ne. 

VII.9. Przeciwdziałanie oraz ochrona na wypadek zai stnienia powa żnej awarii 

Ze względu na projektowane wysokie parametry techniczne i warunki ruchu 
przewiduje się, że wystąpienie sytuacji o znamionach poważnej awarii jest znikome. 
Miejscami najbardziej narażonymi na wystąpienie poważnej awarii np. w sytuacji wy-
padku z udziałem pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne będą okolice oraz 
same obiekty mostowe nad rzekami Basinka, Rokitnica Stara i Mrowna, które przeci-
na zaprojektowana autostrada. W razie wystąpienia takiej sytuacji należy być w pełni 
przygotowanym na prowadzenie działań minimalizujących skutki takiego zdarzenia. 

Przewóz ładunków niebezpiecznych po drogach reguluje prawo międzynaro-
dowe w umowie ADR (Dz.U. Nr 35 z r. 1975, poz. 189 i 190) oraz prawo polskie m.in. 
Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) i Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 
04.06.2007r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega 
obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U. Nr 107 z 2007, poz. 742). 
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Zgodnie z obowiązującymi normami autostrada musi być wyposażona w roz-
wiązania służące bezpieczeństwu ruchu w przypadku np. wystąpienia poważnej awa-
rii. Do tego celu w projekcie budowlanym zaprojektowano: 
� przejazdy awaryjne (zaprojektowano trzy przejazdy awaryjne, umożliwiające 

zamknięcie jednej z jezdni i skierowanie ruchu na drugą) - w km 434+000, 
436+900, 439+050; 

� wjazdy awaryjne (zaprojektowano sześć wjazdów awaryjnych na autostradę 
służących min. służbą ratowniczym) – jezdnia północna w km 433+989, 
435+350, 437+938, 440+085, jezdnia południowa w km 437+133, 438+041 

� bariery energochłonne (zaprojektowane: w pasie dzielącym autostradę, na 
obiektach inżynierskich, przy kolumnach alarmowych, przy ekranach akustycz-
nych, na poboczu na odcinku występowania nasypów o h>2m, 

� kolumny alarmowe (zlokalizowane w odległości nie większej niż 2km od siebie 
po każdej stronie drogi, zapewniające system łączności autostradowej np. w ra-
zie wypadku), 

� ogrodzenie (zaprojektowane na całej długości autostrady, uniemożliwiające 
wtargnięcie na autostradę zwierzętom oraz osobom postronnym) 

Spływ wód opadowych z drogi będzie następował poprzez system rowów 
przydrożnych, a na wybranych fragmentach przy udziale kanalizacji. Przed spływem 
do odbiornika przewidziano zastosowanie urządzeń podczyszczających wody opa-
dowe. 

Rozwiązania projektowe na wypadek poważnych awarii to: studzienki osadni-
kowe, separatory, zbiorniki retencyjno - sedymentacyjne, w przypadku awarii zanie-
czyszczenie zostanie retencjonowane do czasu podjęcia działań przez służby ratow-
nicze. 
 W przypadku awarii, dzięki zabezpieczeniu wylotów rowów drogowych do od-
biorników studzienkami osadnikowymi z przegrodami, ułatwiona została możliwość 
szybkiego zamknięcia tego odpływu i przetrzymania spływów, np. poduszką sorben-
tową, balonem i zatrzymanie ewentualnego wycieku substancji szkodliwych, w tym 
ropopochodnych. 

Tak więc proponowany system odwadniająco - oczyszczający spełni swoje 
zadanie nie tylko w normalnych, bezawaryjnych warunkach eksploatacji inwestycji, 
ale także w sytuacjach awaryjnych na drodze, pod warunkiem właściwej eksploatacji 
tych urządzeń.  

W sytuacji wystąpienia zagrożenia związanego z drogowym transportem ma-
teriałów niebezpiecznych najważniejsze są odpowiednia organizacja ratownictwa, 
możliwość szybkiego reagowania służb ratowniczych i przygotowanie należytych 
planów i procedur postępowania. 

W Polsce obowiązuje system zintegrowanego ratownictwa medycznego. 
Składowe systemu zostały przedstawione w poniższym schemacie: 
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Działanie systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego ma na celu zin-

tegrowanie na wszystkich płaszczyznach działań ratowniczych z Systemem Ratowni-
czo- Gaśniczym Państwowej Straży Pożarnej. Integracja służb ratowniczych nastę-
puje w miejscu zdarzenia, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, systemie łączno-
ści, planowaniu oraz stosowaniu tych samych procedur ratowniczych. 
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Na schemacie poniżej przedstawiono zasadę działania systemu: 

Poszczególne zależności pomiędzy składowymi systemu oznaczono kolorami:  

• kolor zielony oznacza przebieg informacji; 

• kolor niebieski dojazd na miejsce zdarzenia; 

• kolor czerwony ew. transport rannych. 

Przeciwdziałanie skutkom ewentualnych poważnych awarii będzie należeć do 
zadań służb ratowniczych we współpracy z inspekcją ochrony środowiska. Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożarnej w celu ujednolicenia zasad planowania i orga-
nizacji akcji ratowniczych w kwietniu 2007 roku wydała „Wytyczne do organizacji ra-
townictwa chemiczno – ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśni-
czym”.  

Zakłada się utworzenie przynajmniej jednej w województwie specjalistycznej 
grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Zadania przewidziane dla tych jed-
nostek są określone w wyżej wymienionej publikacji i należą do nich m.in. ogranicze-
nie wycieku związków ropopochodnych. 
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Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach admini-
stracji publicznej przedstawia się następująco: 

 
Jak wynika z zapisów Ustawy o stanie klęski żywiołowej, na odpowiednich 

szczeblach administracji, włodarze wykonują działania w celu zapobieżenia skutkom 
klęski żywiołowej lub ich usunięcia dzięki funkcjonowaniu zespołów reagowania kry-
zysowego. Do zadań tych zespołów należą w szczególności m.in.: 

� podejmowanie przedsięwzięć mających na celu przygotowanie zespołu do ko-
ordynacji działań w przypadku sytuacji kryzysowych, 

� monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sy-
tuacji, 

� realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywio-
łowej, 

� opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, 
� współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie 

reagowania kryzysowego, 
� planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu 

administracji publicznej, 
� stałe utrzymywania kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring 
środowiska 

Sporządzone plany i procedury powinny określać odpowiedzialność i zakres 
działań przypisany odpowiednim władzom administracyjnym i samorządowym, służ-
bom specjalistycznym i innym organizacjom biorącym udział w akcjach ratowniczych. 

- Minister Spraw Wewn ętrzny ch i 
Administracji 

- Rządowy Zespół Koordynacji     
Kryzysowej 

- Rządowe Centrum Koordynacji 
Kryzysowej 

- Wojewoda  
- Wojewódzki Zespół Reagowania 

Kryzysowego 
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

- Starosta Powiatowy  
- Powiatowy Zespół Reagowania 

Kryzysowego 
- Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

- Wójt (Burmistrz, Prezydent Mi a-
sta)  

- Gminny Zespół Reagowania 
- Gminne Centrum Reagowania 
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W Warszawie się Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowiec-
kiego, a w mieście Grodzisk Mazowiecki Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego. 

W przypadku bycia świadkiem poważnej awarii z udziałem toksycznych środ-
ków przemysłowych (TSP) należy stosować się do wytycznych Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 

� podać istotne dane zawierające: miejsce zdarzenia, charakter zdarzenia (jakie 
pojazdy, jak są oznakowane cysterny - tablice z cyframi z przodu i tyłu pojazdu 
informują o rodzaju przewożonej substancji np: benzyny-paliwa silnikowe "33" 
- nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa, "1203" - nr substancji wg wykazu ONZ 
oraz podać swoje dane 

� iść w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, 
� chronić swoje drogi oddechowe, oczy – wykonując filtr z dostępnych materia-

łów (szalik, ręcznik, połą kurtki czy płaszcza), zasłoń oczy, 
� w przypadku przebywania w samochodzie należy zamknąć okna i włączyć 

wentylację wewnętrzną, po czym jak najszybciej opuścić strefę skażenia 

VII.10. Przebudowa urz ądzeń infrastruktury 

Przebudowa oraz bezawaryjna eksploatacja urządzeń infrastruktury technicz-
nej będzie miała niewielki wpływ na środowisko. Wszelkie zmiany oraz zaburzenia 
środowiska wywołane na etapie przebudowy będą miały charakter czasowy i odwra-
calny, natomiast stosowanie się do norm i wytycznych odpowiednich dla każdego 
rodzaju sieci technicznej powinno zapewnić bezawaryjną eksploatację.  

Poniżej zawarto wytyczne ujęte w projekcie budowlanym, których stosowanie 
zapewnia bezpieczne wykonanie przebudowy oraz bezawaryjną pracę w czasie eks-
ploatacji. 

Sieci energetyczne 
W projekcie budowlanym zawarto m.in. następujące wytyczne dla etapu wy-

konywania niezbędnych prac przy sieciach energetycznych: 
• roboty kablowe wykonywać zgodnie z N SEP-E 004; 
• linie napowietrzne wykonywać zgodnie z N SEP-E-003 (linie z przewodami ro-

boczymi izolowanymi) i PN-E-05100-1 (linie z przewodami roboczymi gołymi) 
oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez PTPiREE; 

• w wykopie kabel układać na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą z za-
chowaniem dopuszczalnego promienia gięcia.  

• po ułożeniu kabel przykryć warstwą piasku gr. 10cm i następnie gruntem ro-
dzimym.  

• w odległości 25cm nad kablem należy ułożyć folię ochronną: w kolorze niebie-
skim dla kabli nn-0,4kV, w kolorze czerwonym dla kabli SN-15kV; 

• na kablach wzdłuż całej trasy, a także w miejscach charakterystycznych winny 
być umieszczone opaski kablowe, na których w trwały sposób mają być zapi-
sane: typ i przekrój kabla, napięcie, symbol użytkownika, adresy, dane wyko-
nawcy, data ułożenia. 
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Sieci teletechniczne 
 Projekt budowy i rozbiórki sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowa-
nymi obiektami został wykonany w oparciu o aktualne mapy do celów projektowych, 
warunki techniczne i uzgodnienia z użytkownikami sieci oraz zgodnie z wymaganiami 
polskich norm, norm branżowych i norm zakładowych TP S.A. W projekcie zawarto 
następujące wytyczne dla etapu prowadzenia prac: 

• należy stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z 
polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolite-
go, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową,  

• umiejscowienie złączy przelotowych kabli miedzianych ustali wykonawca.  
• kabel światłowodowy dla przebudowy linii optotelekomunikacyjnej należy za-

stosować z włóknami odpowiadającymi parametrom włókien istniejących. 
• wszystkie słupy kablowe wykonać jako nowe – bez wykorzystania istniejących 

żerdzi.  
• dla nowo projektowanych słupów kablowych stosować pojedynczą żerdź 

drewnianą o dł. 6-7m, w szczudle żelbetowym , odciąg i dwie podpory. 
• należy stosować studnie kablowe prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę 

wykonywać na placu budowy. 

Sieci gazowe 
 W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa wystąpienia zagrożenia dla śro-
dowiska w trakcie przebudowy oraz eksploatacji gazociągów w projekcie budowla-
nym zalecono: 

• roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999, BN-67/8836-02, "Prze-
wody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", PN-
S-02205, 

• rurę przewodową należy ułożyć w rurze ochronnej lub osłonowej na płozach z 
PEHD, płozy dystansowe zamontować w odstępach zgodnie z instrukcją pro-
ducenta, 

• końce rur ochronnych i osłonowych zabezpieczyć rękawami termokurczliwymi 
wg PN-EN-12068, 

• przy prowadzeniu robót związanych z budową gazociągów należy przestrze-
gać przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w gazownictwie oraz przepisów 
dotyczących urządzeń pod napięciem (zgrzewarki); 

• badania złączy spawanych należy wykonywać wg normy PN-EN 1273. „Sys-
temy dostawy gazu. Spawanie rurociągów stalowych. Wymagania funkcjonal-
ne.” 

• gazociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,75 MPa a rury 
ochronne należy poddać próbie szczelności powietrzem o ciśnieniu 5 kPa;  

• po zakończeniu budowy istniejące gazociągi należy oczyścić z resztek gazu 
poprzez tłoki wpuszczone do rury, a na istniejących gazociągach przewidzia-
nych do wyłączenia z eksploatacji należy, po upuście gazu, zdemontować ist-
niejącą armaturę, końcówki gazociągów należy zabetonować. 
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Sieci wodoci ągowe i kanalizacja sanitarna 
W celu zabezpieczenia środowiska w czasie przebudowy sieci wodociągo-

wych w projekcie zawarto następujące wytyczne: 
• przewody wodociągowe należy układać zgodnie z: Normą PN-B-10725  –

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”; 
• przewidziano ułożenie wodociągów na głębokości 1.6 – 2.2 m, a pod rowami 

min. przykrycie wodociągów 0.8 m. W miejscach, gdzie zagłębienie wodocią-
gów jest mniejsze od normatywnego przewidziano ocieplenie łupkami poliure-
tanowymi; 

• rury przewodowe wodociągowe należy umieścić w rurach ochronnych przy 
pomocy pierścieni z PEHD (płóz), a końcówki rur ochronnych uszczelnić pian-
ką poliuretanową i rękawami termokurczliwymi; 

• w rejonie występowania uzbrojenia lub jego zbliżenia, oraz w miejscach włą-
czenia do istniejącej sieci należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie celem 
dokładnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzędnych  posa-
dowienia; 

• perspektywiczne rury ochronne dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 
PE 500 mm i 560 mm. 

• końcówki istniejących odcinków likwidowanego przewodu wodociągowego po-
zostawione w ziemi, po upuście wody, należy zamknąć korkiem betonowym; 

• wykonane odcinki wodociągów należy poddać badaniom szczelności oraz 
próbom ciśnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnętrzne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze"; 

• ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego pr = 0,6 
Mpa: dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr 
do 1 MPa pp = 1 MPa., dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożo-
nego pod drogami, ciekami w rurach ochronnych, pp = 2 pr= 2× 0,6 = 1,2 
MPa; 

Kanalizacja deszczowa 
 Dla ochrony odbiorników wód opadowych, w projekcie budowlanym przewi-
dziano szereg rozwiązań zapewniających prawidłowe działanie kanalizacji deszczo-
wej: 

• kanały i przykanaliki grawitacyjne o średnicach Dn/ID 160 mm ÷ Dn/ID 400 
mm zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych o sztywności obwodowej 
min. SN8 z wyjątkiem projektowanych kanałów i przykanalików pod płytą SPO, 
które zaprojektowano z rur kanalizacyjnych żeliwnych Dn 150 mm; 

• wszystkie rury muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne; 
• zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu B45 φ 1.0m, ÷ φ 

1.5m, w zależności od średnicy kanałów wykonane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10729, PN-EN 1917; 

• do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki ściekowe (peł-
niące rolę pierwszych osadników) z rur lub kręgów betonowych Dn 0,5 m z 
pierścieniami odciążającymi i z osadnikiem hos. = 1,0 m; 
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• dla szczególnej ochrony rzeki Mrowny na odpływie z terenu węzła i SPO „Tłu-
ste” wraz z parkingami, zaprojektowano separator związków ropopochodnych 
koalescencyjny z automatycznym zamknięciem odpływu – (SEP 1/38); 

• na kanałach odpływowych ze zbiorników retencyjno - sedymentacyjnych i ro-
wów retencyjnych do odbiorników zaprojektowano studzienki osadnikowe; 

• zbiorniki retencyjno – sedymentacyjne ZR-S 1 ÷ ZR-S 30 pozwalają na cza-
sową retencję wód opadowych, a następnie odprowadzenie retencjonowanych 
wód do najbliższego odbiornika. 

• przy wylotach kanałów i rowów odbiorniki będą odpowiednio zabezpieczone 
na odcinkach przed i za wylotem, w sposób zgodny z wymaganiami admini-
stratorów odbiorników. 

VII.11. Obszar ograniczonego u żytkowania 

Zapis prawny dotyczący obszaru ograniczonego oddziaływania zawarty jest w 
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska – Tytuł II, dział IX, roz-
dział 3, art. 135 i posiada brzmienie: 
„1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) albo z analizy porealizacyjnej wy-
nika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 
organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza tere-
nem zakładu lub innego obiektu, to dla (…) trasy komunikacyjnej (…) tworzy się ob-
szar ograniczonego użytkowania. 

Poniżej przedstawiono prognozowane, na podstawie obliczeń i symulacji 
komputerowych, oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska dla projek-
towanej inwestycji: 

VII.11.1. Ochrona gleb i roślin 

Przeprowadzona symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się substancji 
pochodzących ze spalania paliw wykazała, że zanieczyszczenia komunikacyjne ku-
mulowane będą w obszarze linii rozgraniczających analizowanej autostrady. 

VII.11.2. Stosunki wodne 

Mimo trudnych warunków gruntowo – wodnych, wykonywane w trakcie budo-
wy prace ziemne nie spowodują zmian w stosunkach wodnych na terenach przylega-
jących do inwestycji. 

VII.11.3. Powietrze atmosferyczne 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 
powietrzu wykazały, że możliwe jest przekroczenie dopuszczalnego stężenia 1-
godzinnego poza liniami rozgraniczającymi inwestycji dla dwutlenku azotu w roku 
2012. Jak przedstawiono na załączniku graficznym prognozowany zasięg przekro-
czenia nie obejmuje budynków mieszkalnych położonych w pobliżu autostrady. Do-
datkowo wyniki obliczeń na rok 2027 wykazały brak przekroczeń poza liniami rozgra-
niczającymi inwestycji.  
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W celu weryfikacji przeprowadzonych obliczeń uznając możliwe niedoskonało-
ści metodyki, zalecono w niniejszym ROŚ przeprowadzenie pomiarów stężenia dwu-
tlenku azotu w ramach analizy porealizacyjnej. Dopiero wyniki tych pomiarów mogą 
stanowić podstawę do podjęcia decyzji o ewentualnym utworzeniu obszaru ograni-
czonego użytkowania. 

VII.11.4. Klimat akustyczny 

Obliczenia propagacji hałasu przeprowadzono dla prognozy ruchu na lata 
2012 i 2027, osobno dla pory dnia i nocy. Obliczenia wykazały, że zasięg oddziały-
wania hałasu drogowego w środowisku wykracza poza linie rozgraniczające projek-
towanego odcinka autostrady A2. 

W prognozowanym zasięgu hałasu znajduje się zabudowa mieszkalna zlokali-
zowana na terenach wokół projektowanej autostrady A2. Dla ochrony tych zabudo-
wań w Projekcie Budowlanym przewidziano zastosowanie zabezpieczeń przeciwha-
łasowych w postaci ekranów akustycznych i wałów ziemnych. 

Przeprowadzone obliczenia akustyczne z zaprojektowanymi zabezpieczeniami 
wykazały znaczną poprawę warunków akustycznym na analizowanym obszarze. Ob-
liczenia wykazały wystarczającą skuteczność zabezpieczeń przeciwhałasowych za-
pewniającą warunki normatywne z uwzględnieniem przyjętego błędy prognozy. 

Mając na uwadze niedoskonałość obliczeń prognostycznych (błąd metody ob-
liczeniowej ≤ 3dB) dotyczących propagacji hałasu w terenie dla tak odległego hory-
zontu czasowego (niedokładność prognozy ruchu na 2027 r.) proponuje się przepro-
wadzenie pomiarów hałasu drogowego w środowisku w ramach analizy porealizacyj-
nej. 

Pozwoli to na weryfikację prognozowanych poziomów hałasu, a wyniki pomia-
rów będą podstawą do podjęcia technicznych i organizacyjnych działań napraw-
czych. W przypadku gdy pomiar porealizacyjny wykaże przekroczenie poziomu hała-
su u odbiorcy, to w zależności od stanu faktycznego i wówczas panujących warun-
ków, podjęte mogą być decyzje zmierzające do utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania.  

Po utworzeniu tego obszaru, możliwe będzie indywidualne zabezpieczenie 
budynków mieszkalnych poprzez wzmocnienie izolacyjności akustycznej zewnętrz-
nych przegród budowlanych (wymiana stolarki okiennej). Możliwe będą również inne 
działania zmierzające do definitywnego rozwiązania problemu np. wykup budynków 
przez Inwestora. 

VII.12. Analiza porealizacyjna i monitoring stanu środowiska 

Analizę porealizacyjną oraz monitoring środowiska zalicza się do grupy opra-
cowań środowiskowych dla obiektów drogowych, które są narzędziami kontroli za-
stosowanych rozwiązań ochrony środowiska.  

Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz prowadzenie monitoringu środowiska 
pozwala na kontrolę, czy przyjęto właściwe rozwiązania projektowe i czy zastosowa-
no właściwe urządzenia chroniące środowisko, a w przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości ich wyniki są podstawą do podjęcia działań zmierzających do usunięcia 
tych nieprawidłowości. 



Budowa Autostrady A2 na odcinku od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła  Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67  
odcinek D1 km 431+500 - 441+143,53 

Raport o oddziaływaniu na środowisko  – etap decyzji o pozwoleniu na budow ę 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk 

207

VII.12.1. Analiza porealizacyjna 

W ramach analizy porealizacyjnej wykonuje się studia i badania mające na ce-
lu porównanie charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowa-
nych i opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po 
realizacji przedsięwzięcia. 

Jak już wyżej wspomniano zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko wymaganej przepisami 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, albo z analizy 
porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości śro-
dowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla (…) trasy komunikacyjnej, 
(…) tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

Natomiast zapis Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199/2008, poz.1227) w art. 
93. ust. 2, pkt. 2 mówi, że właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę może 
nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, okre-
ślając jej zakres i termin przedstawienia. 

W dniu 14 listopada 2008r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak 
WŚR.I.BP.6613/15/08. W punkcie V decyzji Wojewoda wskazał na konieczność wy-
konania przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej. Jak wynika z tego zapisu anali-
za ta powinna zostać wykonana po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użyt-
kowania, a jej wyniki winny być przedstawione w terminie 18 miesięcy od dnia odda-
nia obiektu do użytkowania. Analiza wg zapisów decyzji powinna obejmować swoim 
zakresem: 
1. skuteczność zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony 

terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem; 
2. skuteczność zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony 

terenów zabudowy przed zanieczyszczeniami powietrza - należy wykonać serię 
pomiarową stężeń dwutlenku azotu w powietrzu oraz stężeń dwutlenku siarki i 
benzenu; 

3. skuteczność działania (redukcję zanieczyszczeń) zaproponowanych urządzeń 
podczyszczających wody opadowe i roztopowe. 

Poniżej przedstawiono zakładany zakres badań w ramach analizy porealiza-
cyjnej w odniesieniu do poszczególnych w/w punktów: 

Ad. 1 - Skuteczno ść zastosowanych rozwi ązań mających na celu zapewnienie 
ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałase m 

Celem weryfikacji założeń projektowych i zaleceń niniejszego Raportu z fak-
tycznym oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko zaleca się przepro-
wadzenie badań hałasu drogowego w niżej przedstawionych przekrojach pomiaro-
wych: 
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� km 432+850 po prawej stronie autostrady w odległości 160 m od jej osi; 
� km 433+290 po lewej stronie autostrady w odległości 160 m od jej osi; 
� km 435+115 po prawej stronie autostrady w odległości 90 m od jej osi; 
� km 435+765 po prawej stronie autostrady w odległości 85 m od jej osi; 
� km 436+400 po lewej stronie autostrady w odległości 100 m od jej osi; 
� km 438+360 po prawej stronie autostrady w odległości 110 m od jej osi; 
� km 439+270 po prawej stronie autostrady w odległości 85 m od jej osi. 

Są one punktami reprezentatywnymi dla wszystkich występujących w zasięgu 
potencjalnego oddziaływania autostrady obszarów ochrony przed hałasem. Ich loka-
lizację przedstawiono na załączniku graficznym Nr 7.2. 

Przyjęto zasadę, że dla budynków chronionych, gdy pomimo zastosowanej 
optymalizacji ekranu (osiągnięcie maksymalnej skuteczności ekranowania) progno-
zowane są przekroczenia w granicach do 3 dB (błąd metody obliczeniowej), to będą 
one kwalifikowane do objęcia analizą porealizacyjną. 

Ad. 2 - Skuteczno ść zastosowanych rozwi ązań mających na celu zapewnienie 
ochrony terenów zabudowy przed zanieczyszczeniami p owietrza  

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowa-
nych z pasa drogowego projektowanej autostrady A2 wykazały, iż mogą wystąpiąć 
przekroczenia (w roku 2012 i 2027) dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla 
dwutlenku azotu w granicach linii rozgraniczających oraz stężeń 1-godzinnych dla 
dwutlenku azotu poza granicami linii rozgraniczających. 

Na załączniku 6.5 przedstawiono maksymalny zasięg rozprzestrzeniania się 
dwutlenku azotu z pasa autostradowego oparty na wynikach stężeń średniorocznych 
oraz 1-godzinnych. Mimo, iż jak wykazano na mapie przekroczenia stężeń dopusz-
czalnych nie obejmą swoim zasięgiem zabudowy mieszkaniowej, biorąc pod uwagę 
dużą niepewność prognozy ruchu oraz metodyki obliczeniowej proponuje się, w celu 
weryfikacji obliczeń wykonać pomiary stężeń dwutlenku azotu w następujących punk-
tach pomiarowych: 

� km 435+115 po prawej stronie autostrady w odległości 85 m od jej osi; 
� km 438+360 po prawej stronie autostrady w odległości 110 m od jej osi; 
� km 439+270 po prawej stronie autostrady w odległości 85 m od jej osi; 

Ad. 3 - Skuteczno ść działania (redukcj ę zanieczyszcze ń) zaproponowanych 
urządzeń podczyszczaj ących wody opadowe i roztopowe  

Po szczegółowej analizie rozwiązań projektowych, zapisów zawartych w mate-
riałach archiwalnych oraz w decyzji środowiskowej, proponuje się ze względu na po-
wtarzalność rozwiązań projektowych uznać, że wyniki badań w wytypowanych punk-
tach będą reprezentatywne dla całego przedsięwzięcia drogowego.  

Wskazuje się więc, aby wykonać analizy w wybranych miejscach: na wylotach 
do rzek: Basinki (np. wylot W1/6), Rokitnicy Starej (np. W1/30) i Mrowny (np. W1/25 
oraz na wylocie systemu odwodnienia z SPO „Tłuste” –W1/38) oraz rowów meliora-
cyjnych (np. W1/2, W1/19, W1/34).  

W miejscach tych istnieje możliwość kontroli efektywności systemu podczysz-
czania ścieków. Ostatnia studzienka przed wylotem jest studzienką kontrolną i służy 
do pobierania próbek ścieków do badań. 
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VII.12.2. Monitoring stanu środowiska 

Do określenia oddziaływań w dłuższym okresie czasu służy monitoring środo-
wiska. Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo Ochrony Środowiska badania monitoringowe 
przeprowadza się w sposób cykliczny.  

W cytowanej wyżej Decyzji "środowiskowej" Wojewoda Mazowiecki nałożył 
obowiązek wykonania badań monitoringowych w zakresie stopnia wykorzystania 
przejść dla zwierząt na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Zapis ten nie 
dotyczy analizowanego w niniejszym ROŚ odcinka autostrady A2. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, por-
tem (Dz.U. Nr 192 z 2007r., poz. 1392) w §3 zarządza wykonywanie okresowych 
pomiarów substancji lub energii w środowisku. W przypadku hałasu związanego z 
eksploatacją autostrad i dróg ekspresowych nowo oddanych do użytku pomiary nale-
ży wykonywać dwa razy w roku kalendarzowym w okresie pierwszych 3 lat, począw-
szy od roku oddania do eksploatacji. 

Wyszczególnione w rozdziale VII.12.1 przekroje do wykonania badań hałasu 
w ramach analizy porealizacyjnej mogą stanowić również podstawowe punkty (prze-
kroje) pomiarowe objęte monitoringiem w zakresie ochrony przeciwhałasowej. 

Biorąc pod uwagę zakres oddziaływania prac budowlanych związanych 
z budową odcinka D1 autostrady A2 i jej wpływu na środowisko w czasie eksploatacji 
nie wskazuje się na konieczność wykonania badań monitoringowych w innym niż 
hałas zakresie. 
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VIII. OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSI ĘWZIĘCIA W 
ODNIESIENIU DO ZAPISÓW I WYMAGAŃ ZAWARTYCH W DECYZJI 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
VIII.1. Zapisy i wymagania zawarte w Decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacj ę przedsi ęwzięcia 

Jak już wcześniej wspomniano dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoŚU) 
wydaną w dniu 14 listopada 2008r. przez Wojewodę Mazowieckiego, znak: 
WŚR.I.BP.6613/15/08.  

W punkcie I decyzja określa rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  
Zapisy punktu II decyzji dotyczą warunków wykorzystywania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cen-
nych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

Punkt III decyzji mówi o wymaganiach dotyczących ochrony środowiska ko-
niecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.  

Punkt IV wskazuje na konieczność wykonania badań monitoringowych w celu 
zbadania stopnia wykorzystania przejść dla zwierząt zlokalizowanych na terenie Bo-
limowskiego Parku Krajobrazowego.  

W punkcie V wskazano na wymóg wykonania analizy porealizacyjnej. 

Szczegółową charakterystykę zapisów powyższych punktów decyzji przed-
stawiono w rozdziale VIII.3. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie w zawiado-
mieniu z dnia 22 grudnia 2008 r., znak RDOŚ-14-WOO-6613-11/08/bp, poinformował 
o sprostowaniu oczywistej omyłki w DoŚU w zakresie zapisów punktu II. Omyłka po-
legała na nie zapisaniu w tekście DoŚU sformułowań odnoszących się do pięciu 
wniosków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), które zostały 
uznane za zasadne, co zostało zapisane w uzasadnieniu DoŚU. W związku z po-
wyższym RDOŚ do tekstu DoŚU w punkcie II dodał po ustępie 20, ustępy 21-25.  

W dniu 23 lutego 2009 r. RDOŚ w Warszawie w zawiadomieniu, znak RDOŚ-
14-WOOŚ-BP-6613-011/08/, poinformował o sprostowaniu oczywistych omyłek w 
DoŚU w zakresie zapisów punktu III. Omyłki dotyczyły lokalizacji zbiorników reten-
cyjno-infiltracyjnych oraz przejść dla małych zwierząt. W związku z powyższym sfor-
mułowania odnoszące się do w/w zagadnień zostały poprawione, poprzez dodanie 
lokalizacji 8 brakujących zbiorników retencyjnych oraz usunięcie zapisu "zespolone z 
ciekiem" odnoszącego się do przejść dla zwierząt, w miejscach gdzie nie występują 
cieki w terenie.  

Ze względu na błędy formalno – prawne stwierdzone w postanowieniu RDOŚ 
z dnia 22 grudnia 2008 r., znak RDOŚ-14-WOO-6613-11/08/bp, oraz w postanowie-
niu RDOŚ z dnia 23 lutego 2009 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-011/08, Ge-
neralny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w dniu 25 maja 2009 r. wszczął z 
urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności w/w postanowienia. Pi-
smami z dnia 18.06.2009, odpowiednio znak: DOOŚidk-452/893-2/427/09/LS-14 i 
DOOŚidk-452/893-1/426/09/LS-15, GDOŚ wydał postanowienia o stwierdzeniu nie-
ważności postanowień RDOŚ (zał. nr 9.2).  
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Po rozpatrzeniu odwołań od DoŚU, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
(GDOŚ) wydał pismem z dnia 19.06.2009, znak DOOŚidk-452/167/442/09, decyzję o 
uchyleniu i orzeczeniu zmian w niektórych zapisach DoŚU. Zmiany dotyczyły w su-
mie 13 zagadnień - 6 zagadnień z punktu II i 7 zagadnień z punktu III DoŚU. 

Szczegółową analizę wniosków i uwag zgłoszonych w postępowaniu oceny 
oddziaływania na środowisko przedstawiono w poniższym rozdziale VIII.2. 

VIII.2. Analiza wniosków i uwag zgłoszonych w post ępowaniu oceny oddziały-
wania na środowisko 

Przedsięwzięcie inwestycyjne typu liniowego, polegające na budowie drogi i 
obiektów z nią związanych, niesie za sobą pozytywne i negatywne skutki. W per-
spektywie krajowej i regionalnej są to z reguły skutki pozytywne, związane z rozbu-
dową szlaków komunikacyjnych. Realizacja przedsięwzięć tego typu skutkuje jednak, 
fragmentacją działek, przecinaniem terenów do tej pory nieskażonych procesem 
urbanizacyjnym oraz przecinaniem obszarów cennych przyrodniczo. Te negatywne 
czynniki, nierzadko powodują sprzeciw różnych grup społecznych.  

Pojawiające się konflikty mogą być związane z wyburzeniami budynków, po-
działem działek, ceną wykupu, kwestiami zabezpieczeń przed wpływem drogi na 
zdrowie i życie ludzi oraz ochroną środowiska, warunkami technicznymi związanymi 
z realizacją inwestycji drogowej oraz dostępem do terenu własności. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi, zwróciła się 
do Wojewody Mazowieckiego pismem z dnia 31 stycznia 2008 r., znak: GDDKiA-
OŁ/P-4/btk-602/613/110/5/08, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 53 Prawo ochrony środowiska, za-
pewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego spo-
rządzony był raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do publicznej 
wiadomości (m.in. w BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na stronie interne-
towej Wojewody Mazowieckiego, urzędach gminy zlokalizowanych w rejonie przed-
sięwzięcia oraz siedzibie GDDKiA o/Łódź) została podana informacja o publicznym 
udostępnieniu ROŚ oraz innych danych o wniosku o wydanie DoŚU.  

W dniu 19 czerwca 2008 r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla 
społeczeństwa. Uwagi i wnioski, zgodnie z obwieszczonymi terminami (tj. 7.08.2008 
do 23.09.2008 oraz 30.09.2008 do 20.10.2008), złożyło 11 podmiotów (Liga Ochrony 
Przyrody Oddział w Milanówku, Pani Ewa Bogdaniuk, Pani Paulina Kołodziejska, 
Stowarzyszenie "Ekologiczny Ursynów", Burmistrz Miasta Milanówka, Pan Andrzej 
Tomczak, Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze", Stowarzyszenie na Rzecz Miast - 
Ogrodów, Stowarzyszenie Ekologiczne "Światowid", Stowarzyszenie "Przyjazna Ko-
munikacja", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Poza terminem uwagi i 
wnioski złożył na rozprawie administracyjnej wójt gminy Wiskitki oraz pan Aleksander 
M. Hoser. 

W dniu 12 września 2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OTOP-u z 
Inwestorem, projektantami i wykonawcami Raportu o oddziaływaniu na środowisko w 
celu wyjaśnienia zgłoszonych przez OTOP uwag. Ustalenia ze spotkania w formie 
wypracowanego stanowiska odnoszącego się do poszczególnych uwag zostały pod-
pisane przez wszystkich uczestników spotkania (notatka znak: GDDKiA/DŚR-
WMŚ/po/A2/026/520/08). W dniu 25 września OTOP zmienił swoje stanowisko wyco-
fując się z większości uzgodnionych na spotkaniu ustaleń. 
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Poniżej przedstawiono wnoszone przez podmioty uwagi oraz sposób ich roz-
patrzenia. W pierwszej kolejności podano pojedyncze uwagi w sposób tekstowy, a 
następnie w sposób tabelaryczny zestawiono wystąpienia z mnogością uwag. 

Burmistrz Miasta Milanówek wnioskował aby odcinek A2 od węzła Tłuste do wę-
zła Pruszków był bezpłatny. 

W odpowiedzi wskazano, że z uzyskanych informacji od Inwestora wynika, że 
bezpłatny przejazd autostradą A-2 przewidziany jest na odcinku od węzła Pruszków 
do węzła Konotopa. W taki też sposób ten odcinek został przeanalizowany w rapor-
cie OOŚ. Decyzja o tym, czy dany odcinek ma być płatny lub bezpłatny nie była moż-
liwa do podjęcia na etapie wykonywania raportu lub też wydawania DoŚU. 

Pan Andrzej Tomczak wnioskował o zwiększenie długości ekranu akustycznego 
nr 69. 

Na etapie wykonywania raportu OOŚ dla planowanej inwestycji nie było możliwe 
zaproponowanie większej długości tego ekranu z uwagi na fakt, że znajduje się on w 
miejscu, gdzie kończy się zakres opracowania związany z realizację autostrady A-2. 
Zaproponowany ekran akustyczny nr 69 w sposób skuteczny chroni budynki miesz-
kalne znajdujące się w zakresie opracowania. 

Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid oraz Stowarzyszenie "Ekologiczny Ursy-
nów" wniosły o anulowanie/zawieszenie postępowania z uwagi na to, ze nie jest za-
kończone jeszcze postępowanie uzgadniające z Ministrem Środowiska. 

Wniosku nie uwzględniono. Z wnioskiem o zawieszenie postępowania może 
zwrócić się jedynie Strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte - w tym 
przypadku GDDKiA O/ w Łodzi. 
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Wniesione uwagi Odpowiedź na uwagi/ Sposób rozpatrzenia uwagi 

Liga Ochrony Przyrody (LOP) o/w Milanówku, P. Ewa B ogdaniuk, P. Paulina Kołodziejska, Stowarzyszenie " Ekologiczny Ursynów"  

1. Zorganizowanie otwartej debaty dla społeczeństwa na temat przedmiotowego przedsięwzięcia (wniosek 
tylko LOP o/w Milanówku) 

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa została przeprowadzona 19.06.2008 r. Przedstawiciel 
LOP o/w Milanówku uczestniczył w tej rozprawie i nie wniósł na niej żadnych uwag. 

2. Ustalenie jako bezpłatnego odcinka autostrady A2 od węzła Tłuste do węzła Konotopa Z informacji uzyskanej od Inwestora wynika, że bezpłatny przejazd autostradą A-2 przewidziany jest na 
odcinku od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Ustalenie nie leży w gestii Wojewody Mazowieckiego. 

3. Zwiększenie ilości przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych oraz dla płazów, w oparciu o odpowied-
nią ekspertyzę 

Z uwagi na przeprowadzoną inwentaryzację i analizy faunistyczne na etapie przygotowywania raportu OOŚ, 
organ prowadzący postępowanie uznał ilość zaproponowanych przejść dla zwierząt za wystarczająca. 

4. Ustanowienie obowiązku pomiarów stężeń dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i benzenu po realizacji 
przedsięwzięcia 

Wniosek został uwzględniony zarówno w Raporcie OOŚ jak i w DoŚU 

5. Uzupełnienie ROŚ o informacje dotyczące przesunięcia koryta rzeki Rokitnicy Raport OOŚ zawiera szczegółowe dane, z których wynika konieczność przełożenia rzeki Rokitnicy. Możli-
wość szczegółowej analizy zaproponowanych rozwiązań i ponowne zgłaszanie wniosków będzie możliwe na 
etapie raportu OOŚ do projektu budowlanego.  

Stowarzyszenie "Ekologiczny Ursynów" 

1. DoŚU należy wydać dla całego przedsięwzięcia w granicach województwa Organ wydający decyzję nie poparł tego wniosku. Jako podstawę wskazano wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z dn. 5 lutego 200 8r. w sprawie skargi OTOP-u, w którym nie stwierdzono naruszenia w 
związku z podziałem przedsięwzięcia na odrębne zadania inwestycyjne. 

2. Pominięcie tzw. wariantowania jest naruszeniem norm unijnych; wskazano na trudność udowodnienia 
przez decydentów, że wariant wybrany przez GDDKiA jest najlepszy pod względem środowiskowym, w 
przypadku gdy innych wariantów pod tym względem nie oceniono 

Wskazano na wydane wcześniej decyzje lokalizacyjne dla przedmiotowej inwestycji.  

W związku z brakiem kolizji z obszarami Natura 2000, a tym samym nie stwierdzeniem znaczącego oddzia-
ływania na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, zapisy art. 6(4) Dyrektywy Siedliskowej - koniecz-
ność wariantowania - nie dotyczą przedmiotowej inwestycji.  

3. Konieczność wykonania strategicznej OOŚ, wielowariantowego systemu rozwiązań komunikacyjnych w 
granicach województwa mazowieckiego 

Przeprowadzenie takiej oceny nie mieściło się  w ramach prowadzonego postępowania. 

4. Brak przeprowadzenia OOŚ wariantów przebiegu autostrady A-2 przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej Do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla autostrady A2 dołączane były "Dokumentacje do wniosku o 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi", które w części opisowej wskazywały, że uwzględniono w nich 
wcześniejsze stadia projektowe autostrady A-2, m.in. Studium oddziaływania autostrady A2 na środowisko, 
dobra kultury objęte ochroną, grunty leśne i orne, zdrowie ludzi. 

Częścią składową ww. Dokumentacji był raport OOŚ autostrady A2, w którym dokonano opisu wariantów 
przedsięwzięcia i oceny wpływu realizacji autostrady na środowisko. 

5. Załączony do wniosku o DoŚU raport OOŚ planowanej inwestycji, wykonany został w październiku 2006 
roku. 

Raport OOŚ planowanego fragmentu autostrady A-2 wykonano w okresie listopad 2007 - styczeń 2008. 
Inwentaryzacja przyrodnicza dla przedmiotowego odcinka została wykonana w okresie wiosenno/letnim w 
2007 roku. 
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Zielone Mazowsze 

1. przedstawienie wszechstronnej i wyczerpującej oceny oddziaływania planowanej autostrady A-2 na: 

a) obszary wpisane do sieci "Natura 2000" oraz potencjalne obszary sieci "Natura 2000" 

b) obszary prawem chronione: szczególnie Bolimowski Park Krajobrazowy i obszary chronionego krajobrazu 
oraz zabytkowy kompleks Ogrodów Hosera 

c) gatunki prawem chronione występujące w śladzie i otoczeniu trasy z obligatoryjnym uwzględnieniem kilku 
wariantów i wyborem wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia ochrony powyższych obszarów i ga-
tunków. 

a) na rozpatrywanym odcinku w granicach województwa mazowieckiego autostrada nie przecina żadnego obszaru należą-
cego do sieci "Natura 2000", zarówno istniejącego, jak i planowanego. 

b) wskazane w uwagach zagadnienia zostały w sposób szczegółowy przeanalizowane w raporcie OOŚ wraz z szeregiem 
rozwiązań minimalizujących oddziaływanie 

c) W pasie 500 metrów (w każdą ze stron) od osi autostrady wykonana została szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza. 
Zidentyfikowano gatunki i siedliska chronione. Ocenie poddano możliwe oddziaływania i zaproponowano działania minimali-
zujące. W odniesieniu do uwagi dotyczącej obligatoryjnego uwzględnienia kilku wariantów przebiegu trasy, wskazano na 
wydane wcześniej decyzje lokalizacyjne dla przedmiotowej inwestycji. 

2. Wprowadzenie do decyzji szczegółowych zapisów odnośnie planowanej kompensacji przyrodniczej, która 
powinna z nawiązką rekompensować straty poniesione w wyniku usunięcia zieleni oraz jednocześnie łago-
dzić skutki oddziaływania trasy na środowisko i zdrowie ludzi 

W DoŚU wprowadzono szczegółowe zapisy odnośnie planowanych środków minimalizujących, które będą 
rekompensować straty poniesione w wyniku usunięcia zieleni oraz jednocześnie złagodzą skutki oddziały-
wania trasy na środowisko i zdrowie ludzi. 

3. Wszechstronne i kompleksowe przeanalizowanie oddziaływania planowanej autostrady A-2 na położone 
wokół niej siedliska ludzkie, wraz z obligatoryjnym uwzględnieniem kilka wariantów i wyborem wariantu 
najkorzystniejszego dla środowiska i zdrowia ludzi 

Niniejszy wniosek uwzględnia raport OOŚ. W ramach raportu wykonano szczegółowe analizy, m.in. w za-
kresie negatywnego oddziaływania hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wpływu drgań i zagrożenia poważną 
awarią. Odpowiedź odnośnie wariantowania przedstawiono dla uwagi pierwszej pp. c) 

4. Rozważenie wariantów transportu "alternatywnego", proekologicznego - np. rozwój transportu szynowego, 
przewóz towarów koleją i w związku z tym: dokonanie analizy porównawczej kosztów społecznych wariantu 
z autostradą i wariantu z transportem "alternatywnym" w rejonie województwa mazowieckiego 

Analizy transportu alternatywnego, ocenę kosztów społecznych wykonuje się na etapie oceny strategicznej. 

5. Uwzględnienie w raporcie OOŚ danych na temat aktualnego stanu środowiska w otoczeniu planowanej 
drogi oraz specyfikę kolizji: autostrada-środowisko, które występują na rozpatrywanym odcinku autostrady 

Raport OOŚ uwzględnia aktualny stan środowiska w otoczeniu planowanej autostrady. Uwzględniono w nim 
również specyfikę oddziaływań związanych z autostradą, w szczególności bardzo silny efekt bariery oraz 
negatywne oddziaływania. 

6. Zawarcie w raporcie OOŚ oceny wpływu ruchu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu 
ciężkiego, na otaczające środowisko w zakresie skażenia powietrza, gleb, wód, klimatu akustycznego, drgań 
i infradźwięków - dotyczy to także dróg dojazdowych do węzłów planowanej autostrady. 

Raport OOŚ zawiera ocenę wpływu ruchu samochodowego (z uwzględnieniem ruchu ciężkiego) na przyle-
gające do autostrady tereny.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast - Ogrodów 

1. Zorganizowanie otwartej dla mieszkańców rozprawy administracyjnej/debaty Odpowiedź jak dla LOP 

2. Podanie informacji dotyczącej szerokości oddziaływania autostrady Zasięg oddziaływania autostrady nie jest jednorodny na analizowanym odcinku  związany jest w głównej 
mierze z natężeniem ruchu. W raporcie OOŚ zasięg oddziaływania inwestycji jest szczegółowo określony na 
załącznikach graficznych. 

3. Podanie wariantowania inwestycji W raporcie OOŚ zawarto rozdział opisujący warianty rozpatrywane na wcześniejszych etapach, w związku z 
wydaniem decyzji lokalizacyjnej, na etapie wniosku o wydanie DoŚU był rozpatrywany wariant proponowany 
przez Inwestora. 

4. Uzupełnienie Raportu o ocenę wpływu oddziaływania przesunięcia koryta rzeki Rokitnicy na środowisko 
oraz opracowanie wariantu przewidującego inne rozwiązania niż przesunięcie koryta ww. rzeki oraz o nie 
przesuwanie przebiegu koryta rzeki Rokitnicy 

Odpowiedź jak dla LOP 

5. Odniesienie się do Rozporządzenia o Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu W raporcie wpływ autostrady na ww. obszar nie został poddany szczegółowej analizie z uwagi na to, że 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wyłącza stosowanie obostrzeń na obszarach chronio-
nego krajobrazu dla inwestycji celu publicznego,  jaką jest autostrada. 
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6. Uaktualnienie raportu o istotne informacje środowiskowe, zwłaszcza w zakresie występowania chronio-
nych gatunków zwierząt, ich tras migracyjnych i zagrożeń, jakie niesie budowa autostrady i drogi towarzy-
szącej w tym rejonie 

W ramach raportu OOŚ została wykonana przez specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego szczegółowa inwen-
taryzacja przyrodnicza w pasie 450-500 metrów po każdej stronie planowanej autostrady. Zespół Rozłogi 
znajduje się w rejonie km 433+000 w odległości ponad 500 metrów w kierunku południowym. Z uwagi na 
znaczną odległość oraz zaproponowane dwa ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni, obszar ten znajdu-
je się poza zasięgiem negatywnego oddziaływania autostrady. 

7. Odniesienie się w raporcie OOŚ w sposób wyczerpujący do faktu budowy wraz z autostradą dróg równo-
ległych towarzyszących autostradzie oraz o likwidację drogi towarzyszącej równoległej do autostrady (odci-
nek 431+700 do 433+500) po stronie płd. oraz obszaru inwestycji wyznaczonego w rejonie autostrady wokół 
istniejącej już drogi gruntowej prowadzącej na mapie na płd. do autostrady w kierunku Rozłogów od punktu 
432+800 (poniżej Izdebna Małego) oraz zmniejszenie pasa szerokości obszaru inwestycji wokół autostrady 
na odcinku 432+100 do 433+500 

W rejonie 431+700 do km 433+500 droga serwisowa jest konieczna z uwagi na to, że zapewnia dojazd do 
terenów rolnych, jakie na tym obszarze się znajdują. W km 432+800 przewidziano budowę wiaduktu nad 
autostradą, na którym poprowadzona będzie droga lokalna zapewniająca komunikację pomiędzy m.in. Iz-
debnem Kościelnym a Grabkiem i Jaktorowem. Szerokość pasa drogowego została ustalona decyzją lokali-
zacyjną, na podstawie której pozyskuje się już tereny pod inwestycję. 

8. Uznanie treści pism Stowarzyszenia wniesionych na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji 
lokalizacyjnej jako wniosków i uwag do obecnie toczącego się postępowania 

Pisma Stowarzyszenia dotyczyły oceny oddziaływania autostrady oraz dróg serwisowych na teren rozłogów 
oraz wpływ na rzekę Rokitnicę. Odpowiedzi na większość uwag zostały udzielone we wcześniejszych lub też 
dalszych punktach uzasadnienia decyzji 

9. Rzetelną ekspertyzę dotyczącą miejsc wędrówek zwierząt przecinających trasę autostrady oraz o wyzna-
czenie dodatkowych przejść dla zwierząt  dużych, średnich i małych 

Odpowiedź jak dla LOP 

10. Weryfikację wyznaczonych przejść i zwiększenie przejść na całej trasie autostrady  Nadleśnictwo Chojnów w piśmie z dnia 12.06.2007 r. wskazało na konieczność budowy 5 przejść dla zwie-
rząt. Uwzględniono 4 propozycje. Jedno przejście proponowane w ok. km 433+450 uznano za bezzasadne.  

11. Dokonanie analizy proponowanych typów przejść dla zwierząt pod względem wymagań gatunkowych - 
nie omówiono możliwości budowy przejść naziemnych "górą" w formie szerokich obsadzonych zielenią 
wiaduktów nad autostradą oraz nie poddano analizie parametrów przejść i rodzajów roślinności towarzyszą-
cej 

Na analizowanym obszarze brak jest przecinanych kompleksów leśnych, teren jest wybitnie nizinny, dlatego 
budowa tego typu obiektów (zielonych mostów) spowoduje wytworzenie się sztucznych wzniesień nie mają-
cych powiązania z analizowanym obszarem. Przejścia dolne dla gatunków występujących na analizowanym 
obszarze są w pełni skuteczne, na co wskazują wyniki badań monitoringowych w Polsce i Europie Zachod-
niej. 

12. lokalizację większej ilości przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych na łąkach w okolicy Kraśniczej 
Woli i Rozłogów na odcinku 440+100 do 442+000; lokalizację przejścia dla zwierząt dużych i małych oraz 
płazów na poziomie granicy z Milanówkiem, min. rejon Żuków i Falęcin, Adamów; lokalizację przejść dla 
zwierząt przy wszystkich ciekach wodnych, także małych, nie tylko wybranych do tej pory 

Wniosku nie uwzględniono. Zarzut zbyt małej liczby przejść dla sarny jest nieuzasadniony, liczba i zagęsz-
czenie zostały dobrane na podstawie wytycznych krajowych i europejskich. Praktycznie wszystkie mniejsze i 
większe cieki (a także rowy melioracyjne) zostały zakwalifikowane jako miejsca migracji zwierząt i zapropo-
nowano tam przejścia dla zwierząt. 

13. Umieszczenie w decyzji zapisów, które zmuszą inwestora do przyjęcia rozwiązań technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska także poza 
terenem inwestycji. 

Wniosek uwzględniono.  

14. wprowadzenie zakazu wycinki drzew i krzewów w okresie od 15 marca do 15 sierpnia, ze względu na 
porę lęgową ptaków oraz ochronę w tym okresie płatów lasów, zadrzewień śródpolnych, stawów, cieków 
wodnych i dolin rzecznych przed pracami z użyciem sprzętu ciężkiego 

Wniosek uwzględniono. Analizowany odcinek nie koliduje z płatami lasów. Z uwagi na wycinkę drzew i 
krzewów poza okresem lęgowym, zakaz prac sprzętu ciężkiego w okresie lęgowym jest bezprzedmiotowy z 
uwagi na to, że miejsca gniazdowania zostaną usunięte. 

15. Wpisanie obowiązku zamontowania 500 skrzynek lęgowych dla ptaków w ramach kompensacji przyrod-
niczej, po konsultacji z organizacją ekologiczną lub ornitologiem, na terenach oddalonych w bezpiecznej 
odległości od autostrady 

Wniosek uwzględniono.  

16. Podjęcie działań zabezpieczających istniejący drzewostan oraz o zorganizowanie dojazdów tak by nie 
niszczyć koron drzew i nie uszkadzać kory na pniach oraz ściółki leśnej 

W tekście DoŚU zawarto zapis o zabezpieczeniu drzew przeznaczonych do pozostawienia. Pewna ilość 
drzew zlokalizowanych wewnątrz pasa drogowego, którą uda się zachować w stanie naturalnym będzie 
podlegała ochronie.  
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17. Zapewnienie pozostawienia mis ziemnych o wymiarach min. 2x2 m wokół drzew w razie zmiany na-
wierzchni naturalnej na sztuczną lub utwardzania gruntu w okolicy drzew i krzewów 

Wniosek uwzględniono w zapisach DoŚU. 

18. Wpisanie zakazu wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia Wniosku nie uwzględniono. W przepisach obowiązujących w Polsce, do których przestrzegania zobligowany jest 
Inwestor, istnieją zapisy zobowiązujące do uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów przed jej 
wykonaniem. 

19. Wprowadzenie zapisu, że wykonawca prac budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w 
stanie nienaruszonym wszystkich zinwentaryzowanych drzew i krzewów nie podlegających wycince - drzewa i 
krzewy zniszczone wykonawca musi odtworzyć 

Wniosku nie uwzględniono. Wykonawca prac zawsze ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i 
zniszczenia powstałe w związku z realizacją inwestycji i zobowiązany jest również do ich naprawy lub też zadość-
uczynienia. 

20. Wpisanie zasady oszczędnego korzystania z terenu, ochrony zadrzewień śródpolnych i roślinności nadwodnej Wniosek uwzględniono w DoŚU w zakresie oszczędnego korzystania z terenu. Nie przewiduje się prac poza obsza-
rem planowanej inwestycji 

21. Wprowadzić zapis, że prace ziemne odbywać się będą w sposób nie oddziałujący na najbliższe sąsiedztwo 
rzek, oczek, stawów i cieków wodnych 

W związku ze skalą inwestycji podczas prac w rejonie lub sąsiedztwie cieków, stawów i oczek nie jest możliwe 
wykonanie jakichkolwiek prac ziemnych bez wywołania okresowych i lokalnych zmian stosunków wodnych. W 
raporcie OOŚ zawarto zapisy związane z minimalizacją niekorzystnego oddziaływania. 

22. Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, zwłaszcza drzew i krzewów, na trasie i wzdłuż trasy przebiegu 
autostrady i dróg towarzyszących, przed rozpoczęciem inwestycji 

Wniosek uwzględniono. 

23. Użycie do nasadzeń kilkunastoletnich drzew w ramach kompensacji przyrodniczej Wniosku nie uwzględniono. W uzasadnieniu wskazano, że u wielu gatunków osobniki o takim wieku maja 
bardzo małe szanse na przyjęcie się. Do nasadzeń należy zastosować wyłącznie wysokiej klasy odpowied-
nio przygotowany. Dodatkowo po zakończeniu realizacji inwestycji należy monitorować stan zdrowotny 
zastosowanych nasadzeń oraz określić długofalowe potrzeby pielęgnacji. 

24. Wykonanie w terminie 24 miesięcy od uruchomienia przedsięwzięcia analizy porealizacyjnej obejmującej 
następujące elementy poza wymienionymi w raporcie 

a) badanie stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu poza pasem drogowym/ liniami rozgrani-
czającymi autostrady 

b) monitoring wód podziemnych i powierzchniowych na odcinku 443+050 do 449+100 (w związku z rynną 
brwinowską) oraz 440+100 do 442+000 (słabo izolowane grunty) 

c) monitoring wykorzystania wszystkich przejść dla zwierząt przez okres min. 4 lat po realizacji inwestycji - 
wykonywanie rocznych raportów dostępnych dla społeczeństwa 

Wniosku nie uwzględniono z uwagi na to, ze w ocenie organu w raporcie OOŚ zaproponowano wystarczają-
cy zakres monitoringu. 

a) Wzdłuż autostrady wyznaczono 26 punktów do pomiarów stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i 
benzenu 

b) Nie stwierdzono  podstaw do wykonywania tego typu badań na etapie analizy porealizacyjnej 

c) Monitoring przejść dla zwierząt będzie obejmował wszystkie obiekty i będzie prowadzony w zakresie 
oceny wstępnej (pomiędzy 6 a 12 miesiącem oddania inwestycji do eksploatacji), właściwej oceny skutecz-
ności - najwcześniej w 3 roku po oddaniu obiektu do eksploatacji. 

25. Coroczne sprawdzanie szczelności siatek ochronnych i ogrodzeń uniemożliwiających wchodzenie zwie-
rząt na teren autostrady 

Wpisanie wniosku do decyzji uznano za bezprzedmiotowe. Wyszukiwanie i naprawa uszkodzeń ogrodzenia 
ochronnego są standardowymi czynnościami. 

26. Uszczegółowienie w raporcie opisu zbiorników retencyjno-infiltracyjnych W raporcie na etapie DoŚU nie było możliwe podanie szczegółowych parametrów. Uszczegółowienie zapro-
ponowanych rozwiązań zostanie wykonane na etapie projektu budowlanego i poddane ponownej ocenie 
oddziaływania na środowisko.  

27. Wpisanie obowiązku stosowania osłon/ogrodzeń przenośnych wokół placów budowy tak, aby uniemożliwić 
rozszerzenie się prac i wjazdu sprzętu ciężkiego, składowania materiałów poza wyznaczony obręb i aby uchronić 
zielone tereny przyległe 

Nie jest możliwe wpisanie obowiązku stosowania tego typu rozwiązań obowiązkowo we wszystkich miejscach, 
gdzie wykonywane są prace z uwagi na to, że nie wszędzie są możliwości do ich stosowania. 

28. Wpisanie zakazu likwidacji gniazd bociana białego w okresie lęgowym ptaków - lokalizacja i budowa 
gniazd zastępczych po konsultacji z ornitologiem 

Uwagę uwzględniono w DoŚU 

29. Przeniesienie w bezpieczne miejsca wszystkich kapliczek i krzyży przydrożnych będących w kolizji z 
autostradą 

Uwagę uwzględniono w DoŚU 
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30. Wątpliwości Stowarzyszenia budzi zezwolenie na użycie na placu budowy odpadów w postaci papy Odpady w postaci papy powstawać będą w związku z rozbiórką kolidujących z przebiegiem autostrady 
budynków, które zostaną rozebrane 

31. Na str. 34 Raportu podano krótki opis cieków i oczek wodnych - pominięto zupełnie ich znaczenie przy-
rodnicze, co skutkuje w dalszej części Raportu zubożenie we wnioskach i ocenach na temat wpływu auto-
strady na wartości przyrodnicze a Raport nie zajmuje się minimalizacją szkód i działaniami kompensacyjny-
mi  

Opisy i ocena wartości przyrodniczych cieków i oczek wodnych znajduje się w szeregu rozdziałów raportu. 
W ramach minimalizacji negatywnego oddziaływania zaproponowano budowę szeregu zbiorników retencyj-
no-infiltracyjnych.  

32. Stowarzyszenie nie zgadza się za zapisami na str. 88/89 Raportu OOŚ dot. opisu lasów, który w odczu-
ciu Stowarzyszenia wydaje się błędny we wnioskach, co do braku wpływu negatywnego autostrady na płaty 
lasów położone na skraju obszaru objętego opracowaniem - Raport nie dokonuje analizy wpływu inwestycji 
na istniejące elementy środowiska w sposób wystarczający 

Najbliższy płat lasu na skraju objętym opracowaniem znajduje się w odległości 400 metrów od planowanej 
autostrady, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ten kompleks. 

33. Stowarzyszenie uważa rozpoczęty na str. 94. opis terenów za niepełny - pominięto wspomniany wcze-
śniej niezwykle cenny przyrodniczo (o randze międzynarodowej) teren Rozłogów i pobliskich stawów SGGW 

Obszar Rozłogów nie jest chroniony żadną formą ochrony powierzchniowej w skali kraju, województwa lub 
też gminy. Planowane jest tam utworzenie formy ochrony pod postacią użytku ekologicznego. 

34. Stowarzyszenie zgłasza uwagi do zapisów na str. 292 - brak podania wymiarów oczek w siatce, dowol-
ność interpretacyjna zapisu prowadzić może do stworzenia pułapek dla zwierząt lub ich swobodnego przej-
ścia na tereny niebezpieczne, w związku z czym wymagana jest ocena fachowca 

Raport OOŚ podaje parametry ogrodzenia ochronnego, zapisy uwzględniono w sentencji decyzji. 

35. Na stronie 313 podano zagrożone stanowiska roślin chronionych, nie zaproponowano działań napraw-
czych, w razie niemożności podania wariantu alternatywnego przebiegu autostrady 

Organ nie uwzględnił wniosku, gdyż zinwentaryzowane w pasie planowanej autostrady stanowiska gatunków 
roślin chronionych kocanki piaskowej oraz goździka pysznego występują w miarę pospolicie i zniszczenie 
tych stanowisk nie spowoduje załamania populacji w regionie inwestycji. 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

1. Przeprowadzenie wielokryterialnej analizy wyboru wariantu lokalizacji autostrady i podanie wariantu "0"; 
wyjaśnienie niejasnych założeń prognoz ruchu; porównanie natężenia ruchu z już istniejącymi fragmentami 
autostrad (np. A-2 Stryków-Poznań) 

W raporcie wykonano analizę wielokryterialną w stosunku do wybranego wariantu realizacji inwestycji. W 
związku z brakiem kolizji z obszarami Natura 2000, a tym samym nie stwierdzeniem znaczącego oddziały-
wania na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, zapisy art. 6(4) Dyrektywy Siedliskowej nie dotyczą 
przedmiotowej inwestycji. 

2. Wprowadzenie warunku zachowania w trakcie budowy i eksploatacji autostrady dotychczasowych stosun-
ków wodnych na istniejących ciekach i zbiornikach wodnych, w szczególności wyklucza się przełożenie 
koryta rzeki Rokitnicy, planowane przy realizacji przedsięwzięcia 

Wniosek został spełniony częściowo poprzez wprowadzenie zapisów w DoŚU odnoszących się do warun-
ków prowadzenia prac, które nie mogą wpływać na naturalny charakter cieków wodnych oraz korzystania z 
terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego. 

3. Konieczność wykonania wszystkich sześciu przejść dla dużej zwierzyny na planowanym odcinku auto-
strady A-2, wskazanych w piśmie Nadleśnictwa Chojnów. Okolice omawianego odcinka autostrady A-2 są 
odwiedzane także przez wędrujące łosie 

Wniosku nie uwzględniono. Nadleśnictwo Chojnów w piśmie z dnia 12.06.2007 r. wskazało na konieczność 
budowy 5 przejść dla zwierząt. Uwzględniono 4 propozycje. Jedno przejście proponowane w ok. km 
433+450 uznano za bezzasadne. 

4. Rozpatrzenie wariantu poprowadzenia autostrady A-2 estakadą nad aktualnym korytem rzeki Rokitnicy (w 
aneksie do istniejącego raportu) - jeżeli nie uzyska on akceptacji szczegóły dotyczące przełożenia koryt 
Rokitnicy i Starej Rokitnicy należy przedstawić w trakcie konsultacji społecznych nad kolejnym raportem 
oddziaływania budowy omawianego odcinka autostrady A-2 na środowisko 

Zmiana przebiegu autostrady w celu uniknięcia przełożenia rzeki spowoduje znaczne kolizje z zabudową m. 
Henryków, Natolin, Żuków. Na etapie planistycznym wybrano korektę rzeki w zamian za ingerencję w tereny 
mieszkalne. Szczegółowy projekt przełożenia koryta rzeki wraz ze stosownymi rozwiązaniami minimalizują-
cymi oddziaływanie, będzie wykonany na etapie projektu budowlanego i zostanie poddany procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. 

5. Usunięcie drzew i krzewów, jak również "przenoszenie" gniazd bociana białego wyłącznie w okresie od 1 
września do końca lutego + analogicznie ograniczenie w stosunku do realizacji inicjalnych robót ziemnych 
(np. zdjęcie warstwy humusu) i rozpoczęcia wykopów budowlanych na fragmencie omawianego odcinka 
autostrady A-2 objętych obszarem chronionego krajobrazu - odcinki te należy szczegółowo zaznaczyć w 
aneksie do wykonanego raportu 

Wniosek uwzględniono. 
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6. Zapewnienie nadzoru pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nad fragmentem autostrady A-
2 przebiegającym przez otulinę ww. parku w woj. mazowieckim 

Wniosek uwzględniono. 

7. Umiejscowienie lokalizacji baz budowy, jak również miejsc poboru kruszyw budowlanych na potrzeby 
budowy poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których jest mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody. Powyższe dotyczy także lokalizacji składowania i/lub gospodarczego wyko-
rzystania wszelkich odpadów budowlanych i ziemi z wykopów. Miejsca lokalizacji baz budowy, jak również 
poboru kruszyw budowlanych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, powinny zostać określone szczegóło-
wo, wraz z uzasadnieniem, w następnym raporcie oddziaływania budowy omawianego fragmentu autostrady 
A-2 na środowisko - na etapie projektu budowlanego 

Wniosek uwzględniono. Na etapie wykonywania raportu do projektu budowlanego nie będzie znana jeszcze 
szczegółowa lokalizacja miejsc poboru kruszyw, w związku z czym nie będzie możliwe podanie tej szczegó-
łowej lokalizacji w raporcie. 

8. wykluczenie w projekcie założenia zieleni przy drogowej nasadzenia drzew i krzewów posiadających 
owoce spożywane przez ptaki, w tym owoce mrozoodporne oraz iglaków płożących, wykluczenie stosowania 
torfu naturalnego przy zakładaniu nasadzeń 

Wniosek uwzględniono.  

9. Wprowadzenie zapisu, iż ekrany (z wyjątkiem ochrony akustycznej na węzłach drogowych) mają być nie 
przeźroczyste, wyklucza się alternatywne stosowanie rozwiązań nieskutecznych np. naklejanie sylwetek 
ptaków drapieżnych i/lub system pasków; ewentualne stosowanie ekranów przezroczystych przy posesjach 
mieszkaniowych sąsiadujących z projektowaną autostradą będzie mogło być dopuszczone na podstawie 
uzasadnionych wniosków właścicieli/dzierżawców tych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do właści-
wego organu w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym kolejnego raportu oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko (na etapie projektu budowlanego) 

Wniosek uwzględniono. 

10. Nakaz instalacji (na koszt inwestora) 500 sztuk skrzynek lęgowych w lasach Nadleśnictwa Chojnów Wniosek uwzględniono.  

11. Wprowadzenie zapisu zalecającego przerwanie prac ziemnych na czas okresu lęgowego jaskółek brze-
gówek (maj - połowa sierpnia), w przypadku zajęcia przez te ptaki skarp wykopów na budowie 

Wniosek uwzględniono. 

12. Wprowadzenie następujących zaleceń w zakresie monitoringu środowiskowego/przyrodniczego: 

a) monitoring rozbić (kolizji) ptaków o samochody - według procedury, która będzie opracowana przez spe-
cjalistę w uzupełnionej wersji raportu 

b) monitoring zajęcia skrzynek lęgowych przez ptaki - na podstawie ich corocznego oczyszczania, jak rów-
nież monitoring zajęcia założonych dla bocianów białych platform lęgowych 

c) monitoring skażeń gleby (gruntów rolnych), położonej w pobliżu autostrady - na podstawie  procedury, 
która będzie opracowana przez specjalistę w uzupełnionej wersji raportu 

d) monitoring wykorzystania przez zwierzynę przejść nad (lub pod) jezdniami omawianego odcinka autostra-
dy A-2 

a) w rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono miejsc masowych przelotów ptaków, a zaproponowane 
rozwiązania w zakresie ochrony akustycznej będą chronić ptaki przed kolizjami z pojazdami. 

b) Wniosek uwzględniono.  

c) Wniosek nie został uwzględniony. Rezultaty badań prowadzonych w ramach analiz porealizacyjnych nie 
wskazują na zasadność takich działań. 

d) Monitoring przejść dla zwierząt będzie obejmował wszystkie obiekty i będzie prowadzony w zakresie 
oceny wstępnej (pomiędzy 6 a 12 miesiącem oddania inwestycji do eksploatacji), właściwej oceny skutecz-
ności - najwcześniej w 3 roku po oddaniu obiektu do eksploatacji. 
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Podsumowując całość przeprowadzonych analiz Wojewoda Mazowiecki 
stwierdził, że uwzględniając przedstawione w sentencji decyzji warunki minimalizują-
ce, przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na 
obszary Natura 2000 i powiązania między nimi.  

Po uzyskaniu uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sani-
tarnym w Warszawie (postanowienie z dnia 22 kwietnia 2008 r., znak: ZNS.713-613-
1/08.EG) oraz Ministrem Środowiska (postanowienie z dnia 31 lipca 2008 r., znak 
DOOŚ-187D/2033/2008/EB, sprostowane postanowieniem z dnia 17 września 2008 
r., znak: DOOŚ-1877D/2033/2008/EB), Wojewoda Mazowiecki w pełni uwzględniając 
stanowiska w/w organów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Od decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały złożone, na podstawie art. 138 
§1 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwo-
łania organizacji Zielone Mazowsze (z dn. 12.12.2008 r.), OTOP (z dn. 10.12.2008 
r.), Burmistrza Miasta Piastowa (z dn. 08.12.2008 r.), Stowarzyszenia "Ekologiczny 
Ursynów" oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Światowid (z dn. 12.12.2008r.). Poni-
żej przedstawiono zgłaszane w odwołaniach uwagi oraz sposób ich rozpatrzenia 
przez GDOŚ. 

Burmistrz Miasta Piastowa odwoływał się od zapisów DoŚU dotyczących bu-
dowy ekranów akustycznych. Wnioskodawca wnosił o orzeczenie budowy wyższych 
o min. 1 m ekranów akustycznych, wskazując iż wykonywanie obliczeń mapy siatko-
wej dźwięku na wysokości 2 m jest niezgodne z metodami referencyjnymi i powoduje 
zaniżenie wysokości ekranów akustycznych.   

Odwołania nie uwzględniono, wskazując na poprawność wykonanych obliczeń 
oraz nałożony obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej weryfikującej przyjęte 
rozwiązania. 

OTOP wnosił o uchylenie decyzji organu I instancji w całości, wraz z przeka-
zaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia. Zwrócono również uwagę na fakt nie-
uwzględnienia w tekście DoŚU wniosków uznanych w trakcie oceny wniosków za 
zasadne. 

Część z wniosków została uznana za zasadne, w tym zakresie GDOŚ wpro-
wadził zmiany do warunków decyzji. Uzupełniono zapisy decyzji w zakresie uwag 
OTOP-u uznanych, na wcześniejszym etapie zgłaszania uwag, za zasadne. W od-
niesieniu do wniosku dotyczącego wpisania do decyzji okresowego wstrzymania prac 
budowlanych na fragmentach skarp ziemnych, w których będą znajdować się stano-
wiska lęgowe jaskółek brzegówek, stwierdzono ze nie ma potrzeby wprowadzania 
tego typu zapisów do decyzji, ponieważ wynikają one bezpośrednio z przepisów 
prawa. Nie uwzględniono wniosku dotyczącego zainstalowania 500 sztuk budek lę-
gowych dla ptaków. Uchylono natomiast zapis decyzji nakazujący konieczność regu-
larnego oczyszczania przejść dla zwierząt z liści. 

Zielone Mazowsze wnosiło o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie 
sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zastrzeżenia dotyczyły 
głównie analizy wariantów budowy trasy w rejonie ogrodów Hosera, pominięcia opinii 
eksperckich dotyczących zabytku oraz wariantów minimalizujących możliwość skie-
rowania ciężkiego ruchu tranzytowego w granice m.st. Warszawy. Podtrzymano rów-
nież uwagi i wnioski zgłoszone na etapie konsultacji społecznych. Pismem z dnia 
10.02.2009 r. uzupełniono odwołanie o zarzut nieprawidłowo przeprowadzonej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego wokół 
autostrady. 
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Uwag nie uwzględniono. 
Stowarzyszenie "Ekologiczny Ursynów" oraz Stowarzyszenie Ekologiczne 

Światowid wnosiły o uchylenie decyzji, wskazując na naruszenie prawa krajowego i 
unijnego.  

Uwag nie uwzględniono. 
W związku z kompetencjami orzeczniczymi GDOŚ jako organu odwoławcze-

go, dokonano sprawdzenia całości treści DoŚU. W wyniku przeprowadzonej analizy 
stwierdzono, że niektóre zapisy zaskarżonej decyzji wymagają zmiany lub doprecy-
zowania. W efekcie końcowym, jak napisano w rozdziale VIII.1, zmiany dotyczyły w 
sumie 13 zagadnień - 6 zagadnień z punktu II i 7 zagadnień z punktu III DoŚU. 

VIII.3. Ocena warunków realizacji przedsi ęwzięcia w odniesieniu do zapisów i 
wymaga ń zawartych w decyzji „ środowiskowej” 

 Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono zapisane w decyzji "środowi-
skowej” warunki i wymagania wraz z określeniem sposobu i stopnia ich realizacji  
i wypełnienia w ocenianym projekcie.  
 W tabeli nr 1 uwzględniono zmiany wprowadzone w treści Decyzji na mocy 
orzeczenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2009, w 
której organ odniósł się do wniesionych odwołań od wydanej decyzji "środowisko-
wej”. 
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Tabela nr 1 – Ocena sposobu i stopnia realizacji w Projekcie Budowlanym warunków i wymagań przedstawionych w decyzji „środowiskowej” – 
dla budowy autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w 
km 456+239,67 

Pkt. 
decyzji Warunki wynikaj ące z zapisu decyzji „środowiskowej” Ocena realizacji w projekcie budowlanym  

II  – Warunki wykorzystywania terenu w fazie realiz acji i eksploatacji, ze szczególnym uwzgl ędnieniem konieczno ści ochrony cennych 
warto ści przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków o raz ograniczenia uci ążliwo ści dla terenów s ąsiednich  

1 Czas realizacji przedsięwzięcia ograniczyć do niezbędnego minimum. Warunek będzie musiał być uwzględniony przez Wykonawcę w trakcie usta-
lania technologii robót budowlanych w tym zakresie. 

2 

Zorganizować place budowy i ich zaplecza oraz prowadzić drogi techniczne zapew-
niając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, 
a po zakończeniu prac teren uporządkować. Organizować roboty w taki sposób, by 
minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych. 

Projekt budowlany nie wskazuje i nie określa dokładnej lokalizacji i organi-
zacji placu i zapleczy budowy. Decyzje te podejmuje Wykonawca prac bu-
dowlanych w zależności od posiadanego zaplecza technologicznego i ma-
szynowego oraz biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania terenowe i 
środowiskowe. 

3 
Zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarami chronionymi na podstawie 
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm).. 

Warunek będzie musiał być spełniony przez Wykonawcę prac budowlanych 
w trakcie ustalania technologii prowadzenia prac. 

4 

Przy wyznaczaniu terenów pod okresową bazę materiałowo - sprzętową dla budowy 
projektowanej drogi należy wykluczyć jej lokalizację w miejscach występowania wód 
gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach tj. na następujących odcinkach: od 
km 418+700 do km 418+900, od km 424+100 do km 425+650, od km 426+550 do km 
428+450, od km 430+150 do km 432+200, od km 440+100 do km 442+000, od km 
443+050 do km 449+100, od km 450+000 do km 450+800. od km 452+700 do km 
456+239,67 oraz w pobliżu cieków i systemów melioracyjnych. Nie należy lokalizo-
wać jej również w pobliżu miejsc skrzyżowań z ciekami powierzchniowymi. Wszelkie 
miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, jak 
również terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych na bazie powinny 
być okresowo (do czasu zakończenia budowy) odpowiednio zabezpieczone. Baza 
zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi być wyposażona w sprawne urzą-
dzenia gospodarki wodno - ściekowej. 

Projekt budowlany nie wskazuje i nie określa dokładnej lokalizacji i organi-
zacji placu i zapleczy budowy. Warunek będzie musiał być spełniony przez 
Wykonawcę prac budowlanych w trakcie ustalania technologii prowadzenia 
prac, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania terenowe i środowiskowe 
oraz posiadane zaplecze technologiczne i maszynowe. 

5 
Prowadzone prace poza miejscami gdzie konieczna będzie korekta cieku nie mogą 
wpływać na naturalny charakter cieków wodnych, należy zagwarantować ochronę 
przed ich zanieczyszczeniem oraz zasypaniem 

Warunek będzie musiał być spełniony przez Wykonawcę prac budowlanych 
w trakcie ustalania technologii prowadzenia prac. 

6 

Na etapie realizacji inwestycji należy korzystać z terenu w sposób zapewniający 
ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji 
ropopochodnych (np. zabezpieczenie placów postojowych maszyn budowlanych); 
wszelkie prace winny być prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, 
eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy. 

Warunek będzie musiał być spełniony przez Wykonawcę prac budowlanych. 
Odpowiada on za stan techniczny i konserwację używanego sprzętu budow-
lanego. 
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7 

Odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, 
zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebez-
pieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i 
oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycz-
nych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Zaplecze budowy należy wyposażyć 
w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. 

Wykonawca przed wykonaniem prac budowlanych zobligowany jest przepi-
sami prawa do sporządzenia planu gospodarki odpadami w którym określi 
m.in. sposoby zapobiegania powstaniu odpadów oraz sposoby gospodaro-
wania odpadami. (rozdz. VII.8. niniejszego ROŚ) 

Wyposażenie zaplecza budowy również leży w gestii Wykonawcy prac bu-
dowlanych. 

8 Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów. 

W czasie sporządzania niniejszego raportu teren pod inwestycję był juz 
pozbawiony zadrzewień i zakrzewień. Istniejąca zieleń w granicach linii 
rozgraniczających, została usunięta w okresie zimowym 2010. 

(rozdz. VI.1.2. niniejszego ROŚ) 

9 

Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi typu otarcia kory, uszkodzenie 
systemu korzeniowego i korony. Konieczne jest zastosowanie specjalnych osłon dla 
poszczególnych drzew. 

Wyjaśnienie jak powyżej (rozdz. VI.1.2. niniejszego ROŚ) 

Niemniej jednak Wykonawca powinien zabezpieczyć pozostałe, nie objęte 
wycinką (znajdujące się na granicy linii rozgraniczających) drzewa. Szczegó-
łowe dane znajdują się w rozdz. VII.1. niniejszego ROŚ 

10 
W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania drzew i krzewów należy pozosta-
wić misy ziemne o wymiarach min. 2x2 m wokół drzew w przypadku zmiany na-
wierzchni naturalnej na sztuczną lub utwardzania gruntu w okolicy ww. roślin. 

Wyjaśnienie jak powyżej (rozdz. VI.1.2. niniejszego ROŚ) 

Niemniej Wykonawca powinien zastosować się do zalecenia w stosunku do 
drzew, nie objętych wycinką i znajdujących się na granicy linii rozgraniczają-
cych. 

11 
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 
(poza okresem od marca do sierpnia włącznie). 

Warunek został spełniony. Istniejąca zieleń w pasie autostrady została wy-
cięta w okresie zimowym 2010 roku, a więc w terminie poza sezonem lęgo-
wym ptaków. 

12 

Straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności 
wzdłuż drogi. W doborze gatunków tworzących zieleń należy kierować się odporno-
ścią gatunku na zanieczyszczenie powietrza, suszę, zasolenie gleby, należy wziąć 
pod uwagę uwarunkowania siedliskowe, techniczne wskazania związane z architek-
turą krajobrazu i ochroną zabytków jak również wymogi bezpieczeństwa. Należy w 
miarę możliwości unikać sadzenia drzew, których owoce są chętnie spożywane przez 
ptaki. 

Tom XIX Projektu Budowlanego Szata roślinna zawiera projekt nowych 
nasadzeń zieleni wzdłuż autostrady. Na dobór gatunków projektowanej 
roślinności miały wpływ niekorzystne warunki środowiska takie jak: zanie-
czyszczenie powietrza oraz zasolenie. Wzięto również pod uwagę warunki 
glebowe oraz kierowano się walorami estetycznymi. 
Zastosowane gatunki drzew i krzewów cechują się: małymi wymaganiami, 
co do gleby, wysoką tolerancją na suszę, odpornością na zanieczyszczenia i 
mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem. Składem gatunkowym projekto-
wana roślinność nawiązuje do panującego na terenie opracowania siedliska.  
Unikano sadzenia wzdłuż autostrady drzew, których owoce są chętnie zja-
dane przez ptaki. Co więcej nie wskazywano ich do posadzenia w najbliż-
szym sąsiedztwie jezdni. 
(Szczegółowe dane znajdują się w Tomie XIX Projekt architektoniczno-
budowlany – szata roślinna oraz w rozdz. VII.1.3. niniejszego ROŚ). 
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13 

Prace w bliskim sąsiedztwie planowanych do pozostawienia drzew i krzewów winny 
być prowadzone ręcznie tak, aby nie uszkodzić ich pni, koron oraz systemu korze-
niowego. Miejsca składowania materiałów budowlanych zlokalizować w odległości 
zapewniającej ochronę drzew. 

W czasie sporządzania niniejszego raportu teren pod inwestycję był już 
pozbawiony zadrzewień i zakrzewień. Istniejąca zieleń w granicach linii 
rozgraniczających została wycięta. Tym samym nie zaplanowano do pozo-
stawienia żadnych drzew i krzewów. Niemniej Wykonawca powinien prowa-
dzić prace w pobliżu drzew nie objętych wycinką, ale znajdujących się na 
granicy linii rozgraniczających, tak, aby nie uszkodzić ich pni, koron oraz 
systemu korzeniowego, a miejsca składowania materiałów budowlanych 
zlokalizować w odległości zapewniającej ochronę tych drzew. Szczegółowe 
dane znajdują się w rozdz. VII.1. 

14 
Prace budowlane w rejonie terenów chronionych akustycznie należy prowadzić w 
godzinach dziennych (6°°-22°°). 

Dokładny harmonogram prac (uwzględniający zapisy decyzji w tym zakresie) 
ustali wykonawca prac budowlanych. 

15 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończe-
niu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Zakazuje się poboru mas 
ziemnych i kruszyw budowlanych na potrzeby przedmiotowej inwestycji z terenów 
chronionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody. 

W projekcie budowlanym przewidziano możliwość wykorzystania ponownie, 
zebranej warstwy gleby. Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi aktami prawa w tym u 
ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

16 
Kolidujące z inwestycją kapliczki i krzyże przydrożne, które zostałyby zniszczone w 
związku z realizacją inwestycji przenieść w bezpieczne miejsce. 

Warunek spełniony. Nową lokalizacje kapliczki i krzyża przedstawiono na 
zał. 1.4. 

17 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia zapewnić nadzór środowiskowo przyrodniczy w 
tym herpetologiczny i ornitologiczny. Warunek będzie musiał być spełniony przez Wykonawcę.  

18 
Po zakończeniu prac teren inwestycji nieobjęty infrastrukturą drogową i obiektami 
towarzyszącymi należy uprzątnąć i przywrócić do stanu funkcjonalności przyrodni-
czej. 

Wszelkie zagadnienia związane z placem i zapleczem budowy - w tym 
uprzątnięciem i przywróceniem do stanu funkcjonalności przyrodniczej leżą 
po stronie Wykonawcy robót budowlanych. 

19 

Likwidacje gniazd bociana białego przeprowadzić poza okresem lęgowym (trwającym 
od marca do lipca włącznie) przed rozpoczęciem prac budowlanych. Przed rozpo-
częciem likwidacji gniazd zainstalować, po konsultacji z ornitologiem, zastępcze 
platformy gniazdowe dla bocianów w liczbie 10 sztuk. 

Informacje dotyczące likwidacji i przeniesienia gniazd bociana białego 
przedstawiono w rozdz. VII.1.3. ROŚ 

20 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych w celu minimalizacji oddziaływania w zakre-
sie drgań na zabytkowy mur ogradzający ogrody Hosera znajdujący się w km ok. 
452+800 w odległości ok. 11 m od krawędzi prawej jezdni autostrady oraz cmentarz 
w Pruszkowie - Żabikowie znajdujący się w odległości ok. 10 m (mierząc od krawędzi 
jezdni autostrady) w km 450+300 należy wybudować ekrany antywibracyjne w grun-
cie (...). 

Warunek nie dotyczy odcinka objętego niniejszym ROŚ 
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III. – Wymagania dotycz ące ochrony środowiska konieczne do uwzgl ędnienia w projekcie budowlanym 

1 

Budowa ekranów akustycznych w miejscach, które podlegają ochronie na następują-
cych odcinkach:  

a) po lewej stronie drogi: 

— początek w km 436+150 o długości 575 m i wysokości min. 6 m, 

Ekran został skrócony na końcu o 25 m i obniżony do 5 m, ponieważ nie 
wpływało to znacząco na wartość poziomu hałasu w środowisku za ekra-
nem. 
Ponadto ze względów ekonomicznych proponuje się rozważyć przez inwe-
stora możliwość wykupu 2 budynków mieszkalnych chronionych przez ten 
ekran. 
Zaprojektowany ekran znajduje się w km 436+150-436+700. 

— początek w km 436+725 o długości 375 m i wysokości min. 4,5 m, W kilometrażu tych ekranów zaprojektowano ekran: 
- w km 436+850-437+150 o wysokości 4 m. 
Ekrany zostały połączone pod wiaduktem WD-293. Możliwe było jego skró-
cenie względem zapisów decyzji środowiskowej ponieważ naturalną barierą 
akustyczną będzie nasyp obiekcie WD-293. 

— początek w km 437+120 o długości 120 m i wysokości min. 4,5 m, 

— początek w km 438+335 o długości 413 m i wysokości min. 4 m na łącznicy 

W kilometrażu tego ekranu zaprojektowano 2 ekrany: 
- w km 438+312-438+535 o wysokości 4 m; 
- w km 438+535+438+850 o wysokości 3 m. 
Ekrany te zlokalizowane są na koronie łącznic DL1 i DL5 (SPO), jednak ich 
km został podany względem km autostrady A2. 
Zaprojektowany ekran został wydłużony o około 100 m względem zapisów 
decyzji środowiskowej i częściowo obniżony. 

— początek w km 438+100 o długości 170 m i wysokości min. 4 m na łącznicy 

Ekran uwzględniony w PB. Jest to ekran na DW579 po prawej stronie (w km 
DW579 0+795÷0+975). 
Ponadto w km DW579 0+795÷0+965 zaprojektowano ekran o wysokości 4 
m po lewej stronie tej drogi. 
Ekrany te chronią zabudowę mieszkalną m. Tłuste i Stare Kłudno. 

— początek w km 438+150 o długości 370 m i wysokości min. 4,5 m na łącznicy 
Ekrany nie uwzględnione w PB. 

Ekrany te zostały zaproponowane przy włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 
579 w rejonie węzła „Tłuste” w I ROŚ na etapie uzyskiwania decyzji środo-
wiskowej. W związku z planowaną budową zachodniej obwodnicy Grodziska 
(na ciągu DW579), której trasa poprowadzona będzie w miejscu skrzyżowa-
nia z autostradą nowym śladem, budowa tych ekranów nie jest konieczna – 
w tej sytuacji zabudowa znajdzie się przy drodze obsługującej lokalny ruch 
o niewielkim natężeniu 

— początek w km 438+300 o długości 280 m i wysokości min. 4,5 m na łącznicy 

— początek w km 438+500, o długości 60 m i wysokości min. 4 m na łącznicy 
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Jak podaje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (znak I-
1/2220-58/10/579.57.08) obecnie finalizowane jest opracowanie koncepcji 
dla tego zadania. Przewidywany termin decyzji ZRID dla tej inwestycji to I-II 
kwartał 2011 r., zatem roboty budowlane rozpoczną się najdalej w II-III kwar-
tale 2011 r. 

— początek w km 438+350, o długości 1275 m i wysokości min. 4,5 m 

Błąd edytorski w tekście decyzji środowiskowej. Po przeanalizowaniu za-
łączników graficznych I ROŚ autorstwa "EKKOM SP. z o.o." początek ekra-
nu powinien znajdować się w km 440+350. 
Zaprojektowano ekran w km od 440+335 do 441+143+53 (koniec opraco-
wania) o wysokość 4,5 m. 
Dalsza część tego ekranu jest uwzględniona przez wykonawców projektu 
następnego odcinka D2 autostrady A2 (441+143,53-441+800, h=5,5m i 
441+800-443+162, h=6m). 

b) po prawej stronie drogi: 

— początek w km 432+500 o długość 265 m i wysokości min. 4,5 m Ekrany połączone w jeden w km 432+500-433+200 o wysokości 4 m. Obni-
żenie z 4,5 do 4 m nie zmienia poziomu dźwięku na receptorze o więcej niż 
0,5 dB, dlatego przyjęte parametry uznano za optymalne.  
Ekran ten chroni pojedyncze gospodarstwo, dlatego proponuje się rozważyć 
przez inwestora możliwość jego wykupu. 

— początek w km 432+795 o długość 425 m i wysokości min. 4,5 m 

— początek w km 434+750 o długość 475 m i wysokości min. 6,0 m W kilometrażu tych ekranu zaprojektowano 5 ekranów: 
- w km 434+800-434+900 o wysokości 4,5 m; 
- w km 434+900-435+235 o wysokości 6,5 m; 
- w km 435+235-435+500 o wysokości 4 m; 
- w km 435+500-436+000 o wysokości 6,5 m; 
- w km 436+000-436+150 o wysokości 5 m. 

— początek w km 435+255 o długość 940 m i wysokości min. 6,0 m 

— początek w km 438+040 o długość 495m i wysokości min. 6,0 m 

W kilometrażu tego ekranu zaprojektowano 3 ekrany: 
- w km 438+050-438+200 o wysokości 6 m; 
- w km 438+200-438+530 o wysokości 7 m; 
- w km 438+530-438+580 o wysokości 4 m. 

— początek w km 438+000 o długość 270 m i wysokości min. 4,5 m na łącznicy 
Ekrany nie uwzględnione w PB w związku z planowana budową obwodnicy 
Grodziska Mazowieckiego — początek w km 438+300 o długość 85 m i wysokości min. 4,5 m na łącznicy 

— początek w km 438+540 o długość 385 m i wysokości min. 4.5 m na łącznicy 

Ekran uwzględniony w PB z obniżoną wysokością do 4m (DL2 w km 0+270-
0+643). 
Dodatkowo na wiadukcie WD-296 zaprojektowano ekran przezroczysty o 
długości 84 m i wysokości 4 m (DL2 w km 0+186-0+270) 
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— początek w km 438+830 o długość 1485 m i wysokości min. 6.0 m 

W kilometrażu tego ekranu zaprojektowano 4 ekrany: 
- w km 438+830-439+100 o wysokości 4 m; 
- w km 439+100-439+600 o wysokości 7 m; 
- w km 439+600-440+335 o wysokości 5 m; 
- w km 440+335-440+500 o wysokości 3 m. 

 

Dodatkowo zaprojektowano następujące ekrany: 
- w km 433+050-433+600 o wysokości 4 m po stronie lewej; 
- w km 433+500-434+200 o wysokości 4 m po stronie prawej; 
- w km 436+400-437+000 o wysokości 4 m po stronie prawej; 
- w km 438+100-438+475 o wysokości 4 m po lewej stronie. 

2 

Dopuszczalne jest przerywanie zaproponowanych ekranów akustycznych w miej-
scach zjazdów na drogi serwisowe jak również tych zlokalizowanych przy drogach 
lokalnych, z których wymagane jest zapewnienie zjazdów na posesje. Jednakże, aby 
zachować ich skuteczność konieczne będzie wyposażenie ekranów w bramy wjaz-
dowe. 

Na analizowanym odcinku D1 autostrady A2 nie występują przerwania za-
projektowanych ekranów akustycznych. 

3 
Ekrany poza miejscami gdzie konieczne jest zachowanie widoczności (np. na wę-
złach) winny być nieprzezroczyste, wykonane w naturalnych barwach tj. stonowanych 
odcieniach zieleni, brązu, szarości należy też obsadzić je roślinnością. 

Projekt budowlany (Tom XIX Projekt architektoniczno-budowlany - szata 
roślinna)  przewiduje obsadzenie roślinnością ekranów, poza miejscami 
gdzie konieczne jest zachowanie widoczności. Wskazano samoczepne 
pnącza do obsadzenia zewnętrznej strony ekranów. 

(Szczegółowe dane przedstawiono w Tomie XIX Szata roślinna oraz w 
rozdz. VII.1.3. niniejszego ROŚ). 

Kolorystyka ekranów przedstawiona będzie w Projekcie Wykonawczym i 
będzie musiała spełniać wymagania decyzji w tym zakresie. 

4 
W przypadku zastosowania przezroczystych ekranów umieścić na nich nadruki w 
postaci poprzecznych czarnych pasów w odstępach, co 10cm. 

Warunek spełniono. odpowiedni zapis w tym zakresie wprowadzono do 
tomu XIV Projektu Budowlanego. 

5 

Budowa wałów ziemnych w miejscach, które podlegają ochronie przed hałasem na 
następujących odcinkach - pozostawiono w tym punkcie jedynie kilometra ż doty-
czący analizowanego w niniejszym RO Ś odcinka : 

Zaprojektowano wszystkie wały wynikające z decyzji środowiskowej: 

a) strona lewa:  

— początek w km 432+455 o długości 325 m i wysokości min. 4 m  Szczegółowa analiza akustyczna wykazała konieczność podwyższenia wału 
– wał zaprojektowany w PB ma wysokość 5 m. 

— początek w km 432+800 o długości 1025 m i wysokości min. 4 m  

Szczegółowa analiza akustyczna wykazała konieczność podwyższenia wału. 
W kilometrażu tego wału zaprojektowano 2 wały: 
- w km 432+800-433+110 o wysokości 5,5 m; 
- w km 433+110-433+825 o wysokości 5 m. 

— początek w km 434+355 o długości 860 m i wysokości min. 4 m  Szczegółowa analiza akustyczna wykazała konieczność podwyższenia wału 
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– wał zaprojektowany w PB ma wysokość 6 m. 

b) strona prawa:  

— początek w km 433+645 o długości 195 m i wysokości min. 4 m  

Wały zaprojektowane w PB bez zmian. — początek w km 433+860 o długości 470 m i wysokości min. 4 m  

— początek w km 436+190 o długości 900 m i wysokości min. 4 m  

5  

(błąd w 
numeracji 

DoŚU) 

Odwadnianie opierające się na systemie rowów trawiastych. Wody opadowe z pasa autostrady 
oraz poboczy gruntowych a także obiektów towarzyszących należy przed odprowadzeniem do 
odbiorników poddać oczyszczaniu za pomocą osadników lub piaskowników, na wylocie każdego 
urządzenia należy zastosować zastawki umożliwiające odcięcie odpływu w przypadku rozlania 
się substancji niebezpiecznych dla środowiska. Dalej podczyszczone wody należy odprowadzić 
do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i dalej do odbiorników. Odbiornikami wód opadowych na 
analizowanym odcinku będą cieki przepływające w rejonie autostrady. Należy zapewnić prawi-
dłową konserwację i regularne czyszczenie urządzeń podczyszczających w celu zapewnienia 
maksymalnej skuteczności zatrzymywania zanieczyszczeń. 

Warunek spełniony. Szczegółowy sposób odwodnienia znajduje się w roz-
dziale VII.5.3. niniejszego ROŚ. 

6 

Na odcinkach od km 418+700 do km 418+900, od km 424+100 do km 425+650, od km 426+550 
do km 428+450, od km 430+150 do km 432+200, od km 440+100 do km 442+000, od km 
443+050 do km 449+100, od km 450+000 do km 450+800 i od km 452+700 do km 456+239,67 
ze względu na przebieg autostrady A-2 przez tereny o wysokiej wrażliwości na zanieczyszcze-
nie wód podziemnych, spowodowanej obecnością w tym rejonie słabo izolowanego głównego 
użytkowego poziomu wodonośnego, należy wykonać szczelny system odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych przy pomocy: szczelnych rowów drogowych (uszczelnione zbocza 
oraz dno), rowów trawiastych uszczelnionych geomembraną lub matą bentonitową lub szczelnej 
kanalizacji deszczowej. 

Warunek spełniono. W rozwiązaniach projektowych uwzględniono budowę 
szczelnego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Szcze-
gółowy opis znajduje się w rozdziale VII.5.3. niniejszego ROŚ 

7 

Wykonać zbiorniki retencyjno - infiltracyjne w następujących lokalizacjach - pozo-
stawiono w tym punkcie jedynie kilometra ż dotycz ący analizowanego w niniej-
szym ROŚ odcinka : 
A) Po stronie lewej w km:  
433+800, 433+900, 434+700, 434+700, 435+570, 435+570, 438+300, 438+865, 
438+865, 439+135, 439+135, 440+700, 
B) Po stronie prawej w km:  
433+800, 433+900, 434+700, 434+700, 435+570, 435+570, 438+865, 438+865, 
439+135, 440+700, 
C) Zbiorniki po stronie lewej km: 
432+235, 432+235, 437+640, 437+640 oraz po stronie prawej w km: 432+235, 
432+235, 437+640, 437+640, które kolidują z przejściami dla zwierząt dużych i śred-
nich, powodując znaczne ograniczenie skuteczności przejść należy odsunąć w sto-
sunku do krawędzi przejścia na odległość min. 75 m. W przypadkach szczególnych 
możliwe jest przesunięcie zbiornika do 50 m od krawędzi przejścia, przy zachowaniu 
zasady, że załamania poszczególnych prostych odcinków ogrodzenia nie mogą być 
większe niż 15°. 

A) i B) Warunek spełniony częściowo. Z uwagi na uwarunkowania hydroge-
ologiczne zaprojektowano zbiorniki retencyjno – sedymentacyjne. Dodatko-
wo w km 434+700 zaprojektowano jeden zbiornik (ZR-S11) zamiast czte-
rech. Wynika to z braku miejsca w liniach rozgraniczających po stronie za-
chodniej. Funkcje zbiorników pełnią tam poszerzone rowy retencyjne z pali-
sadami. Zaprojektowany zbiornik ZR-S 11 po stronie wschodniej pełni funk-
cję 2 zbiorników. Zlewnie północna i południowa zostały połączone przepu-
stem P24.  

C) Warunek spełniony. 

Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne odsunięto od krawędzi przejść dla 
zwierząt średnich na odległość min. 50 m, przy zachowaniu zasady, że za-
łamania poszczególnych prostych odcinków ogrodzenia wynoszą ok. 15°.  

I tak, zbiorniki zlokalizowane są w następujących odległościach od przejść: 

• MA 289 zbiorniki odsunięte są na odległość: ZR S-3 - 50 m; ZR S-4 
- 70 m; ZR S-5 -  50 m; ZR S-6 - 100 m;  
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• MA-294: ZR S - 16 - 56 m; ZR S-17 - 68 m; ZR S-18 - 51 m; ZR S-
19 - 140 m. 

Szczegóły dot. warunku przedstawiono w Projekcie Budowlanym (TOM I/1 
Projekt zagospodarowania terenu). 

8 
Brzegi zbiornika należy pozostawić nieutwardzone lub też umocnić w sposób natu-
ralny oraz zapewnić łagodny spadek, dzięki czemu obszar wokół zbiornika będzie 
mógł zostać zasiedlony przez roślinność. 

Warunek spełniony.  

Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne znajdujące się poza ogrodzeniem (ZR-
S 24-27), posiadają łagodne skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1.5 o 
nieutwardzonych brzegach, które będą mogły być zasiedlone przez roślin-
ność.  
W przypadku zbiorników znajdujących się w obrębie ogrodzenia zastosowa-
no dodatkowo siatkę o drobnych oczkach, uniemożliwiającą przedostanie się 
drobnych zwierząt w rejon zbiornika i jezdni. 

Szczegóły dot. warunku przedstawiono w rozdz. VII.1.2. ROŚ oraz Projekcie 
Budowlanym (TOM I/1 Projekt zagospodarowania terenu oraz TOM IV Pro-
jekt architektoniczno-budowlany - kanalizacja deszczowa). 

9 

Zbiorniki retencyjno infiltracyjne o nieutwardzonych brzegach i łagodnym spadku 
winny być zaprojektowane poza terenem grodzonym, wtedy to siatka oddzielająca 
zbiornik od jezdni winna mieć średnicę prześwitów uniemożliwiającą migrację drobnej 
fauny w jej kierunku;  
W przypadku umiejscowienia zbiornika w pasie należącym do autostrady należy 
ogrodzić teren, tak, aby wykluczyć możliwość przedostania się płazów i gadów oraz 
drobnych ssaków w rejon zbiornika. 

10 

Na terenach Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA) Sta-
cjach Poboru Opłat (SPO) oraz Punktach Poboru Opłat (PPO) ścieki zanieczyszczone ropopo-
chodnymi zbierane z placu w rejonie stacji paliw, serwisu i stanowiska kontroli technicznej nale-
ży podczyszczać w separatorach. Ścieki ze stanowiska postojowego dla pojazdów przewożą-
cych materiały niebezpieczne, należy odprowadzać do szczelnego zbiornika. Ścieki komunalne 
należy odprowadzać kanalizacją sanitarną do biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Warunek spełniony. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale VII.5.3.6. 
niniejszego ROŚ 

11 

Nasadzenia zieleni izolacyjno-osłonowej na następujących odcinkach - pozostawio-
no w tym punkcie jedynie kilometra ż dotycz ący analizowanego w niniejszym 
ROŚ odcinka: 
a) po stronie lewej:  
od km 430+2 10 do km 432+760, od km 432+8 10 do km 433+800, od km 434+340 
do km 435+200, od km 435+480 do km 435+540, od km 435+560 do km 435+760, 
od km 436+160 do km 437+100, od km 437+350 do km 437+920, od km 438+780 do 
km 443+050.  
b) po stronie prawej w km:  
od km 432+280 do km 432+760, od km 432+8 10 do km 433+290, od km 433+630 
do km 433+840, od km 433+880 do km 434+440, od km 434+760 do km 435+220, 
od km 435+280 do km 437+080, od km 437+260 do km 437+960, od km 438+070, 
do km 438+520, od km 438+780 do km 438+850, od km 438+880 do km 439+030, 
od km 439+180 do km 440+300, od km 441+100 do km 441+240. 

W Projekcie Budowlanym (w Tomie XIX Projekt architektoniczno-budowlany 
- szata roślinna) zostały zaprojektowane nasadzenia zieleni na odcinkach 
określonych w Decyzji Środowiskowej, po prawej, jak i po lewej stronie in-
westycji. W zakresie linii rozgraniczających zaprojektowano zarówno gęstą 
zieleń izolacyjno-osłonową w formie gęstych, pasowych, wielogatunkowych 
układów drzew i krzewów, przedstawioną w projekcie szaty roślinnej symbo-
licznie za pomocą tzw. detali, jak i nasadzenia rzędowe i kępowe drzew 
i krzewów oraz pnącza, pełniące funkcje krajobrazowe. Ta zieleń w projekcie 
widnieje pod postacią symboli pojedynczych drzew liściastych i iglastych 
oraz pasów krzewów liściastych i pnączy. 

Luki w nasadzeniach zieleni izolacyjno-osłonowej lub brak nasadzeń we 
wskazanych kilometrażach (tj. w km 435+560 do km 435+760 po lewej stro-
nie i od km 437+260 do km 437+960 po stronie prawej) (rozdział VII.1.3. 
ROŚ oraz Zał. Nr 6.5.) wynikają z ograniczeń terenowych i rozwiązań pro-
jektowych, tj. gęstej sieci melioracyjnej, pasa technologicznego, dróg dojaz-
dowych, przejazdów gospodarczych i in. urządzeń drogowych.  
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Poza tym pasy zieleni izolacyjno-osłonowej nie zostały zaprojektowane w 
miejscach przejść dla zwierząt, których lokalizacja pokrywała się z kilome-
trażami określonymi w Decyzji Środowiskowej. W miejscach tych była ko-
nieczność zaprojektowania zieleni naprowadzającej zwierzęta na przejścia. 

Natomiast pojawiające się dodatkowe pasy zieleni na odcinkach nieprzewi-
dzianych w Decyzji Środowiskowej, wynikają z dostępności terenu i możli-
wości bezkolizyjnego nasadzenia zieleni w tych miejscach i zostały zaprojek-
towane w celu jak najbardziej korzystnego wpisania autostrady w otaczający 
teren i wzmocnienia działań mających na celu odtworzenia strat spowodo-
wanych przeprowadzoną wycinką. Co więcej, dzięki dostępności miejsca 
pod nasadzenia, na wielu odcinkach zaprojektowano dodatkową zieleń 
równolegle do pasów zieleni izolacyjno-osłonowej. 

Szczegółowe dane przedstawiono Projekcie Budowlanym (TOM XIX Projekt 
architektoniczno-budowlany – szata roślinna) oraz rozdz. VII.1.3. niniejszego 
ROŚ, w tym Tabela 1. i Tabela 2. oraz na mapie - Zał. nr 6.5.). 

12 

Dobór gatunków zieleni powinien zapewniać zwartą i wielopiętrową strukturę roślin-
ności z podsadzeniami krzewów od strony drogi. Należy sadzić gatunki rodzime, 
występujące na danym terenie, od strony drogi należy sadzić roślinność bardziej 
odporną na zanieczyszczenia pochodzące z dróg, w tym zasolenie. 
 

Warunek spełniony. Szczegółowe dane przedstawiono Projekcie Budowla-
nym (TOM XIX Projekt architektoniczno-budowlany – szata roślinna) oraz w 
rozdz. VII.1.3. niniejszego ROŚ). 

13 
Należy odpowiednio urządzić strefy przejść dla zwierząt oraz ukształtować konstruk-
cje naprowadzające zwierzęta na przejścia (wkomponowanie w krajobraz, osłony 
antyotśnieniowe, nasadzenia osłonowe). 

Warunek spełniony. Szczegóły w rozdz. VII.1.2. i VII.3. oraz Projekcie Bu-
dowlanym (TOM III/8 Most autostradowy MA-289, TOM III/9 Most drogowy 
MD-289A, TOM III/10 Most autostradowy MA-294 - osłony antyolśnieniowe; 
TOM XIX Projekt architektoniczno-budowlany – szata roślinna - wkompono-
wanie w krajobraz, nasadzenia osłonowe przy wszystkich przejściach). 

14 

Przejścia dla dużych zwierząt na następujących odcinkach:  
— w km 417+681 przejście dolne zespolone z mostem nad Suchą Nidą o wys. min. 5 
m i szer. min. 50 m,  
— w km 430+473 przejście dolne zespolone z mostem nad Pisią Tuczną o wys. min. 
4,5 m i szer. min. 3 x szer. cieku i współczynniku ciasnoty min. 1,5. 

Wskazane przejścia dla dużych zwierząt nie są objęte zakresem niniejszego 
ROŚ. 

15 

Przejścia dla średnich zwierząt na następujących odcinkach - pozostawiono w tym 
punkcie jedynie kilometra ż dotycz ący analizowanego w niniejszym RO Ś odcin-
ka:  
— w km ok. 432+234 przejście zespolone z mostem nad Basinką o wys. min. 3,5 m, 
szer. min. 3 x szer. cieku i współczynniku ciasnoty min. 0,7,  
— w km ok. 437+606 przejście zespolone z mostem nad Mrowną o wys. min. 3,0 m, 
szer. min. 3 x szer. cieku I współczynniku ciasnoty min. 0,7,  

Warunek spełniony.  
Projekt Budowlany analizowanego odcinka uwzględnia budowę 2 przejść dla 
średnich zwierząt tj. w km 432+240 przejście zespolone z mostem nad Ba-
sinką oraz w km 437+595 przejście zespolone z mostem nad Mrowną, o 
wskazanych w decyzji parametrach. 

Szczegółowy opis konstrukcji oraz zagospodarowania przejść dla zwierząt 
przedstawiono w rozdz. VII.1.1. w ROŚ oraz Projekcie Budowlanym (TOM 
III/8 Most autostradowy MA-289, TOM III/9 Most drogowy MD-289A, TOM 
III/10 Most autostradowy MA-294). 
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16 

W przypadku przejść dolnych, należy tak projektować konstrukcje obiektów, by po-
wierzchnie betonowe przyczółków były w najwyższym stopniu osłonięte warstwą 
ziemi i gleby, docelowo roślinnością osłonową. Należy w maksymalnym stopniu 
ograniczyć projektowanie przejść technicznych, schodów, kładek, balustrad etc. po-
łożonych przy wylotach przejść dla zwierząt. Skarpy oporowe i nasypy przy przyczół-
kach powinny łączyć się płynnie z krawędziami betonowej konstrukcji przyczółków, 
maksymalnie je osłaniając. 

Warunek spełniony.  

Szczegóły w rozdz. VII.1. niniejszego ROŚ oraz Projekcie Budowlanym 
(TOM III/8 Most autostradowy MA-289, TOM III/9 Most drogowy MD-289A, 
TOM III/10 Most autostradowy MA-294). 

17 

Umacnianie koryt wszelkich cieków wodnych pod powierzchnią przejść dolnych oraz 
w promieniu 50 m od przejścia, należy prowadzić tylko w sytuacjach koniecznych i 
tylko z wykorzystaniem naturalnych kruszyw - nie należy stosować materiałów beto-
nowych. 

Warunek spełniony.  

Szczegóły w rozdz. VII.1.2. niniejszego ROŚ oraz Projekcie Budowlanym 
(TOM XVII Projekt architektoniczno-budowlany - melioracje). 

18 
Przy przejściach dla dużych i średnich zwierząt w pasie rozdziału jezdni autostrady, 
należy zastosować doświetlenia powierzchni przejścia przez stosowanie okien lub 
szczelin doświetleniowych - jeśli pozwalają na to cechy konstrukcyjne obiektu. 

Warunek spełniony. 

 Szczegóły w rozdz. VII.1.2. niniejszego ROŚ  oraz Projekcie Budowlanym 
(TOM III/8 Most autostradowy MA-289, TOM III/9 Most drogowy MD-289A, 
TOM III/10 Most autostradowy MA-294). 

19 Wszelkie naziemne obiekty związane z siecią odwodnień i inną infrastrukturą lokali-
zować w odległości, co najmniej 50 m od krawędzi przejść dolnych. 

Warunek spełniony. Szczegóły w rozdz. VII.1. niniejszego ROŚ oraz Projek-
cie Budowlanym (TOM I/1 Projekt zagospodarowanie terenu). 

20 
Drogi serwisowe prowadzone w sąsiedztwie przejść górnych i dolnych muszą posia-
dać nawierzchnię gruntową lub utwardzoną drobnoziarnistymi kruszywami natural-
nymi na odcinku, co najmniej 100 m od osi obiektu, w każdym kierunku. 

Warunek spełniony. Szczegóły w rozdz. VII.1. niniejszego ROŚ oraz Projek-
cie Budowlanym (TOM I/1 Projekt zagospodarowanie terenu). 

21 

Powyżej wylotów przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt, możliwie blisko 
krawędzi jezdni autostrady wybudować osłony przeciwolśnieniowe, na długości 50 m 
od osi przejścia, w obu kierunkach. Zaleca się zastosowanie konstrukcji drewnianych 
o wysokości zgodnej z wysokością ogrodzeń ochronnych, czyli 220 cm do 250 cm. 

Warunek spełniony.  

Szczegóły w rozdz. VII.1. niniejszego ROŚ oraz w Projekcie Budowlanym 
(TOM III/8 Most autostradowy MA-289, TOM III/9 Most drogowy MD-289A, 
TOM III/10 Most autostradowy MA-294). 

22 

Należy wprowadzić przy przejściach dla zwierząt nasadzenia rzędowe, co najmniej 2 
rzędy krzewów średnio - i wysokopiennych, w więźbie nieregularnej, zwartej. Roślin-
ność należy wprowadzić wzdłuż ogrodzeń ochronnych na długości, co najmniej 150 
m od przyczółków przejść dolnych i krawędzi zewnętrznych przejść górnych. 

Warunek spełniony.  
Szczegóły w rozdz. VII.1.3. niniejszego ROŚ oraz w Projekcie Budowlanym 
(TOM XIX Projekt architektoniczno-budowlany – szata roślinna). 

23 

Należy zaprojektować następujące przejścia dla małych zwierząt - pozost awiono w 
tym punkcie jedynie kilometra ż dotycz ący analizowanego w niniejszym RO Ś 
odcinka:  
— w km 431+586 przejście zespolone z ciekiem o szer. min. 2 m i wys. min. 1,5 m  
— w km 431+910 przejście zespolone z ciekiem o szer. min. 2 m i wys. min. 1,5 m  
— w km 433+725 przejście o szer. min. 1,2 m i wys. min. 1,2 m  
— w km 434+682 przejście zespolone z ciekiem o szer. min. 2 m i wys. min. 1,5 m  
— w km 435+573 przejście zespolone z ciekiem o szer. min. 2 m i wys. min. 1,5 m  
— w km 436+330 przejście o szer. min. 1,5 mi wys. min. 1 m  
— w km 438+863 przejście zespolone z ciekiem - most nad Rokitnicą Starą o szer. 
min. 2 m i wys. min. 1,5 m w części dostępnej dla zwierząt  

Warunek spełniony, zmodyfikowany. 
Na analizowanym odcinku autostrady zaprojektowano 9 szt. przejść (prze-
pustów) dla małych zwierząt w km: 431+585, 431+910, 433+725, 434+679, 
435+605, 436+330, 438+863, 439+148, 440+700. 
Parametry przepustów zespolonych z ciekami pełniące funkcje przejść dla 
zwierząt, które wg DoŚU powinny posiadać min. 2,00 m szer. i 1,50 m wys. 
powiększono do wymiarów 2,40 m szer. i 2,00 m wys. Zmiany parametrów 
tych przepustów dokonano, z uwagi na konieczność dostosowania ich wy-
miarów do szerokości i głębokości cieków oraz możliwości migracyjnych 
zwierząt (szerokość i wysokość półki dla zwierząt).  
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— w km 439+130 przejście zespolone z ciekiem o szer. min. 2 m i wys. min. 1,5 m  
— w km 440+700 przejście o szer. min. 1,5 m i wys. min. 1 m  

Szczegóły dot. warunku przedstawiono w rozdz. VII.1.2. niniejszego ROŚ 
oraz Projekcie Budowlanym (TOM III/7 Projekt architektoniczno-budowlany - 
przepusty żelbetowe). 

24 

Należy zaprojektować następujące przepusty dla płazów - pozostawiono w tym 
punkcie jedynie kilometra ż dotycz ący analizowanego w niniejszym RO Ś odcin-
ka:  
—w km 439+000 - 2 przepusty w odległości 50 m o wys. min. 0,75 m i szer. 1,0 m, 
—w km 439+237 - 2 przepusty w odległości 50 m o wys. min. 0,75 m i szer. 1,0 m, 
—w km 439+415 - 2 przepusty w odległości 50 m o wys. min. 0,75 m szer. 1,0 m, 
—w km 439+880 - 1 przepust o wys. min. 0,75 m i szer. 1,0 m,  

Warunek spełniony, zmodyfikowany.  

Na analizowanym odcinku autostrady zaprojektowano 7 przepustów dla 
płazów w km 439+000 (2 przepusty), 439+237 (2 przepusty), 439+415 (2 
przepusty), 439+880 (1 przepust). Po uzyskaniu opinii Zakładu Badań Ssa-
ków PAN w Białowieży oraz Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, zwiększo-
no parametry przepustów z 0,75 m wys. i 1,0 m szer. do 1,0 m wys. i 1,5 m 
szer.  

Szczegóły dot. warunku przedstawiono w rozdz. VII.1.2. niniejszego ROŚ 
oraz Projekcie Budowlanym (TOM III/17 Projekt architektoniczno-budowlany 
- przepusty żelbetowe). 

25 

Dno przepustów suchych powinno być pokryte warstwą ziemi mineralnej, a w części 
przeznaczonej dla zwierząt powinno posiadać wyrównaną powierzchnię. Na dnie 
należy ułożyć luźno rozmieszczone kłody, karpy korzeniowe lub większe kamienie, 
dające częściową osłonę zwierzętom i utrudniające dostęp ludzi. W przypadku 
przejść połączonych z ciekami, koryta cieków powinny być zlokalizowane w central-
nej części powierzchni przejścia, natomiast po obu stronach powinien znajdować się 
pasy suchego terenu, położone poza zasięgiem zalewów o szerokości równej szero-
kości koryta. Budowa przedmiotowych przejść nie może powodować zwężenia sze-
rokości koryt cieków.. 

Warunek spełniony.  

Szczegóły dot. warunku przedstawiono w rozdz. VII.1.2. niniejszego ROŚ 
oraz Projekcie Budowlanym (TOM III/17 Projekt architektoniczno-budowlany 
- przepusty żelbetowe). 

Jedynie w przypadku mostu nad rz. Rokitnicą Starą warunek dot. szerokości 
pasów dla zwierząt równej potrójnej szerokości koryta cieku nie został speł-
niony – szczegółowe wyjaśnienie przedstawiono w rozdz. VII.1.2.2. niniej-
szego ROŚ. 

26 

Należy wykonać ogrodzenia naprowadzające dla płazów i małych ssaków o wysoko-
ści min. 0,5 m w km 411+465-413+100, 417+681-417+100, 430+115-432+238, 
437+110-437+665, 438+5 10 (wzdłuż zewnętrznych łącznic) - 440+310, 443+500-
447+ 180, 447+566-448+185. 

Warunek spełniony.  

Szczegóły w rozdz. VII.1.1. niniejszego ROŚ oraz Projekcie Budowlanym 
(TOM I/1 Projekt zagospodarowania terenu oraz TOM II Projekt architekto-
niczno-budowlany -roboty drogowe).  

Szczegółowe rozwiązania dot. warunku przedstawione zostaną na etapie 
Projektu Wykonawczego. 

27 

Należy wykonać na całej długości autostrady ogrodzenie ochronne z siatki metalowej 
z metalowymi słupami. Wysokość minimalna ogrodzenia powinna wynosić 250 cm 
dla obszarów leśnych oraz polno-leśnych i 220 cm dla pozostałych obszarów. Siatka 
ogrodzenia musi być wkopana na głębokość 30 cm, aby uniknąć tworzenia się szcze-
lin miedzy ogrodzeniem a powierzchnia terenu, którymi na drogę mogą przedostać 
się zwierzęta. 

28 

Siatka stanowiąca ogrodzenie ochronne musi posiadać zmienną wielkość oczek 
zmniejszającą się ku dołowi:  
— strefa przyziemna: wysokość 30 cm, oczka o maksym. wymiarach 2,5 x 15 cm, 
— strefa środkowa: wysokość 70 cm, oczka o maksym. wymiarach  
5 x 15 cm, 
— strefa górna: wysokość 120-140 cm, oczka o maksym. wymiarach 15 x 15 cm. 

29 
Na odcinkach kolizji autostrady z korytarzami ekologicznymi, szlakami i miejscami 
występowania płazów oraz na odcinkach 100 m od osi wszystkich przejść i przepu-
stów dla zwierząt (w każdym kierunku), należy zastosować dodatkowe zabezpiecze-
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nia w postaci siatek z tworzywa sztucznego o wielkości oczek 0,5 cm i wysokości 
min. 40 cm — trwale połączonych z dolną częścią ogrodzeń i zakopanych pod po-
wierzchnię ziemi na głębokość, co najmniej 10cm 

30 

Ogrodzenia ochronne muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem dolnych przejść 
dla zwierząt a w miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt, płazów i cie-
ków wodnych, ogrodzenia muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu 
lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem przepustu. 

IV. Należy wykona ć badania monitoringowe, w ramach których nale ży zbadać stopie ń wykorzystania przej ść dla zwierz ąt zlokalizowa-
nych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.  

1 

Monitoring użytkowania przejść dla zwierząt powinien:  
— dostarczyć informacji na temat czy i w jakim stopniu przejście jest wykorzystywane przez 
zwierzęta, dla których zostało ono wybudowane;  
— dostarczyć informacji wskazujących, które przejścia, o jakich parametrach, jakiej konstrukcji i 
zagospodarowaniu są najczęściej wykorzystywane;  
— dostarczyć danych o użytkowaniu pozwalających na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych 
lub zmian zagospodarowania na istniejących przejściach oraz w ich otoczeniu. Wskazane przejścia dla zwierząt na terenie Bolimowskiego Parku Krajobra-

zowego nie są objęte niniejszym ROŚ. 

2 

Monitoring powinien trwać co najmniej 3 lata od momentu oddania odcinka do eksploatacji i 
składać się z dwóch głównych etapów:  
— etap I - kontrola wstępna - bezpośrednio po oddaniu obiektów do eksploatacji (nie później niż 
6 miesięcy) - wstępne potwierdzenie trafności lokalizacji obiektów na podstawie stwierdzonych 
odwiedzin przejścia i jego bezpośredniego otoczenia; 
— etap II - właściwa ocena skuteczności przejścia - rozpoczęta nie wcześniej niż 1 rok po od-
daniu do eksploatacji i prowadzona systematycznie do końca okresu monitoringu. 
 

V – Przedsi ęwzięcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej 

1 

W zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapew-
nienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem oraz zanieczysz-
czeniami powietrza. W odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze 
należy wykonać serię pomiarową stężeń dwutlenku azotu w powietrzu, co umożliwi 
stwierdzenie dotrzymania wartości dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu w powie-
trzu uśrednionych dla okresu 1 godziny i dla okresów roku kalendarzowego. Należy 
również wykonać serie pomiarowe stężeń dwutlenku siarki i benzenu wzdłuż rozpa-
trywanego przedsięwzięcia oraz ocenić skuteczność działania (redukcję zanieczysz-
czeń) zaproponowanych urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe. 
Analizę należy wykonać po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i 
przedstawić w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. W 
przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu oraz 
wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza należy zastosować od-
powiednie środki ochrony. W sytuacji, w której standardy jakości środowiska nie będą 
mogły być dotrzymane, należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

Zakres niezbędnej do wykonania analizy porealizacyjnej określono w roz-
dziale VII.12.1 niniejszego ROŚ 
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IX. WNIOSKI WYNIKAJ ĄCE Z PRZEPROWADZONEGO RAPORTU 
Na podstawie przeprowadzonej oceny rozwiązań projektowych w zakresie po-

szczególnych komponentów środowiska przedstawiono następujące główne wnioski: 

Środowisko przyrodnicze: 

1. Zaprojektowano przejścia dla zwierząt średnich w następującym kilometrażu: 
432+234 (MA-289 - most autostradowy nad rz. Basinką oraz MD-289A - most 
drogowy w ciągu drogi dojazdowej nr 431P w km 0+598 nad rzeką Basinką), 
437+606 (MA-294 - most autostradowy nad rz. Mrowną). Projekt przejść dla 
średnich zwierząt zakłada zastosowanie szczelin doświetleniowych w pasie roz-
działu oraz osłon antyolśnieniowych. 

2. Zaprojektowano 16 szt. przejść dla małych zwierząt, w tym most nad rz. Rokitni-
cą Starą MA-297 oraz 7 szt. przepustów tylko dla płazów;  

3. Zaprojektowano płotki naprowadzające na przejścia dla zwierząt w postaci siatki 
o drobnych oczkach. 

4. Przy wszystkich przejściach dla zwierząt zaprojektowano pasy zieleni, która  
pełnić będzie funkcje naprowadzającą na przejścia. 

5. Drogi serwisowe i dojazdowe w obrębie wszystkich przejść i przepustów dla 
zwierząt zaprojektowano z kruszywa łamanego na odcinku min. 100 m w obu 
kierunkach od osi przejść. 

6. Obiekty związane z siecią odwodnień (m. in. osadniki, separatory, studzienki 
wpadowe) lokalizowano w obrębie ogrodzenia. Rowy znajdujące się na wylotach 
przejść dla zwierząt zaprojektowano jako płytkie rowy poszerzone, które nie bę-
dą stanowić pułapki dla małych zwierząt. W przypadku przepustów zespolonych 
z ciekami, odcinki rowów biegnących wzdłuż wylotów przepustów skanalizowa-
no. Nie zaprojektowano otwartych piaskowników bądź studzienek 

7. Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne odsunięto od krawędzi przejść na odle-
głość min. 50 m, przy zachowaniu zasady, że załamania poszczególnych pro-
stych odcinków ogrodzenia wynoszą ok. 15°.  

8. Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne znajdujące się poza ogrodzeniem (ZR-S 
24-27), posiadają łagodne skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1.5 o nieutwar-
dzonych brzegach, które będą mogły być zasiedlone przez roślinność. Ich głę-
bokość wynosi 0,5 m. Stanowić mogą one potencjalne środowisko życia zwie-
rząt, w tym płazów.  

9. W przypadku zbiorników znajdujących się w obrębie ogrodzenia zastosowano 
dodatkowo siatkę o drobnych oczkach, uniemożliwiającą przedostanie się drob-
nych zwierząt w rejon zbiornika i jezdni. 

10. Infrastruktura związana z autostradą nie będzie stanowić przeszkody dla migru-
jących zwierząt i nie będzie utrudniać ich przemieszczania m. in. ziemne kable 
telekomunikacyjne zakopane będą pod powierzchnię ziemi na głębokość ok. 1 
m; kable niskiego napięcia poprowadzono będą na słupach energetycznych na 
wysokości ok. 3-4 m. 

11. Do umocnienia koryt cieków zastosowano naturalne kruszywa - unikano stoso-
wania materiałów betonowych. 
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12. Jako rekompensata strat wynikających z wycinki zadrzewień kolidujących z re-
alizacją inwestycji zaprojektowano nasadzenia zieleni izolacyjno-osłonowej, po 
obu stronach inwestycji, zgodnie z opracowaniem Szata roślinna. Tom XIX Pro-
jekt architektoniczno-Budowlany. 

Środowisko gruntowo-wodne 

1. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano system odwodnienia, oczysz-
czenia i odprowadzania spływów zapewniający ochronę środowiska gruntowo – 
wodnego analizowanego obszaru. Projektowana inwestycja nie koliduje z uję-
ciami wód podziemnych. 

2. W ramach inwestycji przewidziano budowę obiektów inżynierskich (mosty, prze-
pusty) oraz przebudowę systemu cieków, rowów melioracyjnych oraz sieci dre-
narskiej;  

3. W ramach inwestycji zaprojektowano: system odwodnienia, kanalizację desz-
czową oraz urządzenia podczyszczające (zbiorniki retencyjno - sedymentacyjne, 
rowy retencyjne, separatory, studnie osadnikowe z deflektorami); 

4. Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych zaprojektowano do istniejących 
odbiorników, którymi są rowy drogowe i istniejące rowy melioracji szczegółowej 
oraz rzeki Basinka, Mrowna i Rokitnica Stara; 

5. Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą powierzchniowo bez-
pośrednio ściekami skarpowymi, przez studzienki ściekowe i przykanaliki z wylo-
tem na skarpę do obustronnych rowów przyautostradowych lub pośrednio po-
przez kanalizacje deszczową.  

6. Retencjonowanie i podczyszczanie wód odbywać się będzie za pomocą zbiorni-
ków retencyjno - sedymentacyjnych (ZR - S 1 ÷ ZR - S 30) i rowów retencyjnych 
(poszerzone rowy z przegrodami). W celu zabezpieczenia odbiorników przed 
dopływem substancji ropopochodnych zaprojektowano studzienki osadnikowe 
(SO), separator związków ropopochodnych (SEP), które umożliwiają odcięcie 
(np. poduszką sorbentową, balonem) dopływu substancji szkodliwych, w tym ro-
popochodnych do odbiorników w sytuacjach awaryjnych. 

7. W miejscach występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utwo-
rach tj. na odcinkach 431+500÷432+200 oraz 440+100÷441+143.53, w celu 
ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, zaprojektowano zabezpie-
czenia dna i skarp rowów i zbiorników retencyjno – sedymentacyjnych przy po-
mocy geomembrany.  

8. System odwodnienia, oczyszczania spływów i ich odprowadzania zapewni, że 
wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika będą oczyszczone w stop-
niu zgodnym z obowiązującymi wymaganiami.  

Dziedzictwo kultury 

1. W obszarze bezpośredniego zagrożenia likwidacją stwierdzono 3 obiekty małej 
architektury. Żaden z tych obiektów nie jest objęty ochroną w postaci wpisu do 
rejestru lub ewidencji zabytków Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Wska-
zano konieczność zachowania poprzez przeniesienie w inne miejsce dwóch 
spośród zagrożonych likwidacją obiektów – kapliczki przydrożnej w km 432+800 
w Izdebnie Małym i krzyża przydrożnego w km 436+500 w Kłudnie Starym. 
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2. Zaproponowano przeniesienie 2 obiektów małej architektury – krzyża i kapliczki. 
Prace zostaną wykonane na koszt wykonawcy. Wystąpiono z pismami do pro-
boszczów danych parafii o zmianę lokalizacji obiektów sakralnych. Uzyskano 
zgodę na zaproponowaną zmianę lokalizacji.  

3. Zaleca się izolowanie oraz zabezpieczenie obiektu w czasie trwania prac bu-
dowlanych trzeciego z zagrożonych likwidacją obiektów - kapliczki przydrożnej w 
m. Tłuste w km 438+500. 

4. Wszelkie działania inwestycyjne, szczególnie te związane z ingerencją 
w istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego (obiekty wpisane do rejestru zabyt-
ków oraz obiekty o walorach kulturowych) każdorazowo wymagają konsultowa-
nia i uzyskania na nie zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

5. W wyniku przeprowadzenia badań wykopaliskowych (w latach 2007-2009) w 
obrębie linii rozgraniczających inwestycję autostrady A2 Stryków – Konotopa 
odc. w km 431+500÷441+143 zlikwidowano lub częściowo usunięto materiał wy-
kopaliskowy z 8 stanowisk archeologicznych. 

6. Stanowiska i obszary wytypowane do wzmożonego nadzoru archeologicznego w 
trakcie realizacji inwestycji w obrębie linii rozgraniczających zalecone w kilome-
trażu autostrady: 431+950÷432+050, 432+760÷432+840 po lewej stronie auto-
strady na terenie przebudowy drogi gminnej Izdebno Kościelne - Jaktorów, 
433+090÷433+340, 434+850÷435+030, 436+900÷437+020, 438+020÷438+450 
lewa strona autostrady, 438+140÷438+430 prawa strona autostrady, 
439+150÷439+580, 439+950÷440+240, 440+345÷440+370, 0+000÷0+220 drogi 
powiatowej nr 01421, 0+030÷0+073 drogi powiatowej nr 1512W, 
440+910÷441+110. 

7. Według opinii Mazowieckiego Konserwatora Zabytków ratownicze badania wy-
kopaliskowe zaleca się dla stanowisk: nr 4 km ok. 435+100÷435+180 i nr 7 km 
ok. 0+760÷0+950 projektowanej drogi wojewódzkiej nr 579, po stronie lewej au-
tostrady, jak również dla obszarów w km 432+795÷432+810, 
435+135÷435+235, 438+200÷438+330. 

8. Archeolog prowadzący nadzór archeologiczny winien działać w porozumieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie i uzyskać od niego 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie w/w prac.  

9. Konieczny jest stały nadzór archeologiczny nad terenem budowy na etapie od-
humusowania dla całego omawianego odcinka autostrady A2. W sytuacji ujaw-
nienia materiału zabytkowego, należy podjąć prace ratownicze, dokumentacyjne 
i zabezpieczające. Prowadzenie robót budowlanych pod specjalistycznym nad-
zorem archeologa umożliwi ewentualną identyfikację nieznanych dotychczas 
znalezisk. 

Stan aerosanitarny 

 W celu oceny wpływu projektowanej autostrady na stan aerosanitarny prze-
prowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. W Rapor-
cie przeprowadzono obliczenia dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenku azotu, 
dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu PM10, benzenu oraz węglowodorów. Z przepro-
wadzonych obliczeń wynika że mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
dla dwutlenku azotu w roku 2012 i 2027.  
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Przekroczenia stężeń średniorocznych nie wykroczą poza linie rozgraniczają-
ce, natomiast przekroczenia stężeń 1-godzinnych mogą wykroczyć poza linie rozgra-
niczające inwestycji. Dla pozostałych analizowanych zanieczyszczeń nie przewiduje 
się przekroczenia dopuszczalnych stężeń poza pasem drogowym. Istniejące budynki 
mieszkalne położone w pobliżu autostrady A2 znajdują się poza terenem na, którym 
spodziewane są przekroczenia dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu. 

Klimat akustyczny 

W ramach niniejszego ROŚ wykonano szczegółową analizę akustyczną mają-
cą na celu ocenę skuteczności zabezpieczeń przeciwhałasowych zaprojektowanych 
w Projekcie Budowlanym. 

Podstawą do wykonania tej analizy były: ostateczne rozwiązania projektowe 
(niweleta projektowanej trasy głównej i dróg poprzecznych, szczegółowy numeryczny 
model terenu uwzględniający korpus projektowanych dróg, skarpy, nasypy, wały, 
stację poboru opłat – SPO), prognoza ruchu i dane dotyczące rozmieszczenia tere-
nów chronionych przed hałasem (istniejących, jak i wynikających z obowiązujących 
rozstrzygnięć dotyczących zagospodarowania terenów w zasięgu oddziaływania 
akustycznego autostrady) zidentyfikowanych na obecnym etapie. 

Obliczone zasięgi oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy samo-
chodowe, które będą poruszać się po pasach drogowych projektowanej autostrady 
przekraczają granice linii rozgraniczających inwestycji niezbędnych do jej funkcjono-
wania i użytkowania. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu bez zabezpieczeń 
w latach 2012 i 2027 przedstawiono na mapie w skali 1:10 000 (zał. nr 5.1). 

Dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wokół terenu inwestycji zostały 
przeprowadzone szczegółowe obliczenia równoważnego poziomu dźwięku LAeq T w 
receptorach (punktach obliczeniowych usytuowanych 2 m przed fasadą budynku na 
wysokości 4 m dla budynków dwukondygnacyjnych i 2 m dla budynków jednokondy-
gnacyjnych) oraz określone wartości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
dla pory dnia i nocy w latach 2012 i 2027. Dla pory dnia przekroczenia te sięgają do 
7,9 dB w 2012 r i do 9,6 dB w 2027 r. Znacznie więcej przekroczeń występuje dla 
pory nocy: do 14,8 dB w 2012 r i do 15,9 dB w 2027 r 

W następnej kolejności wykonano takie same obliczenia uwzględniając zapro-
jektowane w Projekcie Budowlanym zabezpieczenia przeciwhałasowe w postaci 
ekranów akustycznych i wałów ziemnych. Dla pory dnia nie przewiduje się wystąpie-
nia przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku, natomiast dla pory 
nocnej przewiduje się możliwość wystąpienia przekroczeń w pojedynczych punktach 
(jednak nie przekraczają one przyjętej granicy błędu do 3 dB). 

Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu z zabezpieczeniami przeciwhała-
sowymi w latach 2012 i 2027 oraz lokalizację zaprojektowanych w Projekcie Budow-
lanym ekranów akustycznych i wałów ziemnych przedstawiono na mapach w skali 
1:2 000 (zał. nr 6.5). 

Porównując wyniki obliczeń w punktach obserwacji przed i po zastosowaniu 
ekranów widać, że prognozowana skuteczność ekranowania zaprojektowanych za-
bezpieczeń przeciwhałasowych pozwala osiągnąć znaczną redukcję poziomu hała-
su, a tym samym poprawę stanu akustycznego środowiska na analizowanym obsza-
rze. Prognozowana skuteczność ekranowania sięga do 12,5 dB i zapewnia osiągnię-
cie wymaganych standardów jakości środowiska na granicy terenów chronionych w 
granicy przyjętego błędu prognozy. 
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Budynki, dla których przewiduje się przekroczenia zaleca objąć się badaniami 
hałasu w ramach analizy porealizacyjnej w celu weryfikacji skuteczności dobranych 
zabezpieczeń przeciwhałasowych. Ze względu na bliskie położenie tych budynków 
od autostrady (70-100 m od je osi), wysoki poziom emisji hałasu wynikający z pro-
gnozy ruchu (SDR sięgający ponad 100 000 poj./dobę) nie ma technicznych możli-
wości doprowadzenia do warunków normatywnych. 

Punkty, które proponuje się objąć badaniami w ramach analizy porealizacyjnej 
zlokalizowane są w następującym kilometrażu: 

� km 432+850 po prawej stronie autostrady w odległości 160 m od jej osi; 
� km 433+290 po lewej stronie autostrady w odległości 160 m od jej osi; 
� km 435+115 po prawej stronie autostrady w odległości 90 m od jej osi; 
� km 435+765 po prawej stronie autostrady w odległości 85 m od jej osi; 
� km 436+400 po lewej stronie autostrady w odległości 100 m od jej osi; 
� km 438+360 po prawej stronie autostrady w odległości 110 m od jej osi; 
� km 439+270 po prawej stronie autostrady w odległości 85 m od jej osi. 

Gospodarka odpadami 

Zarówno w trakcie budowy (Wykonawca robót rozbiórkowych i budowlanych) 
jak i eksploatacji (zarządca drogi), gospodarka odpadami musi być prowadzona 
zgodnie z obowiązującymi aktami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 27 kwiet-
nia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., z późniejszymi zmianami). 

W trakcie realizacji oraz eksploatacji inwestycji przewiduje się powstanie od-
padów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne.  

W fazie budowy wykonawca robót powinien szczególną uwagę zwrócić na 
możliwość powstania odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte świetlówki zawie-
rające rtęć czy asfalt zawierający smołę. 
Infrastruktura techniczna 

 W projekcie budowlanym przewidziano przebudowę sieci energetycznych, 
gazowych, teletechnicznych, wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej.  

 Oddziaływanie na środowisko przebudowywanych sieci infrastruktury tech-
nicznej w fazie budowy będzie miało charakter czasowy i odwracalny. Ryzyko wystą-
pienia negatywnego oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji wiąże się 
niemal jedynie z możliwością awarii sieci. W projekcie budowlanym zawarto rozwią-
zania techniczne dla przebudowy każdego z kolidujących z trasą autostrady A2 ele-
mentów infrastruktury. Stosowanie się do wskazanych rozwiązań zgodnych z obo-
wiązującymi normami zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej 
awarii sieci w trakcie eksploatacji. 
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X. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
Nr 1. Uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji  

Nr 1.1.  Plan orientacyjny - uwarunkowania przyrodnicze, geologiczne, hydro-
geologiczne i dziedzictwo kultury - mapa w skali 1:25 000.  

Nr 1.2.  Mapa glebowo-rolnicza – mapa w skali 1:25 000 

Nr 1.3.  Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych i stałych obiektów dziedzic-
twa kulturowego – mapa w skali 1:5 000. 

Nr 1.4.  Zmiana lokalizacji kapliczki przydrożnej w Izdebnie Małym km 432+800 
i krzyża przydrożnego w Starym Kłudnie w km 436+900. 

 

Nr 2. Przekrój geologiczno - inżynierski w skali 1:5000/50 wraz z objaśnieniami, 
Jacobs Gibb, 2004  

 

Nr 3.  Stan aerosanitarny analizowanego terenu  

Nr 3.1. Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, 
delegatura w Płocku nr PL-MO.gp.4401-60/09 z dnia 14.12.2009r. dot. tła 
zanieczyszczenia powietrza w rejonach przedmiotowej inwestycji; 

Nr 3.2. Statystyka i róża wiatrów oraz stany równowagi powietrza atmosferyczne-
go dla stacji meteorologicznej w Warszawa – Tabela nr 1;  

 

Nr 4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

 

Nr 5. Zasięgi oddziaływań komunikacyjnych  
Nr 5.1. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu bez zabezpieczeń w roku 

2012 i 2027 – mapa w skali 1:10 000 (1 ark.) 

 

Nr 6. Urządzenia chroniące środowisko 
Nr 6.1.  Urządzenia chroniące środowisko gruntowo – wodne – mapa w skali 

1:2 000 

Nr 6.2.  Przekrój przez zbiornik retencyjno - sedymentacyjny ZR – S  

Nr 6.3.  Rysunki ogólne obiektów pełniących funkcje przejść dla zwierząt śred-
nich: MA-289, MD-289A, MA-294 oraz rysunek ogólny obiektu MA-297 
na rz. Rokitnicą (wyciąg z Projektu Budowlanego TOM III/9, III/9, III/10, 
III/15). 

Nr 6.4.  Stypizowane przekroje przepustów: typ I, II, III, IV, V (wyciąg z Projektu 
Budowlanego TOM III/17). 

Nr 6.5.  Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu z ekranami akustycznymi 
oraz zasięg przekroczeń dopuszczalnych stężeń NO2 w powietrzu w 
roku 2012 i 2027, nasadzenia zieleni, osłony przeciwolśnieniowe, przej-
ścia dla zwierząt i przepusty – mapa w skali 1:2 000 ( 4 ark.)  
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Nr 7. Opinie. 

Nr 7.1.  Opinia nt. przejść dla zwierząt na projektowanym odcinku autostrady 
A2 Stryków - Konotopa, odcinek D w granicach powiatu grodzkiego (km 
431+500÷441+143.53) – Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszyst-
kich Istot, z dnia 18.01.2010r. 

Nr 7.2.  Opinia nt. planowanych przejść dla zwierząt na projektowanym odcinku 
autostrady A2 Stryków - Konotopa, odcinek D w granicach powiatu 
grodzkiego (km 431+500÷441+143.53) – Zakład Badania Ssaków PAN 
w Białowieży, z dnia 03.02.2010r. 

Nr 7.3.  Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr 
RDOŚ-14-WSI-ET-6618-01/10 z dnia 04.01.2010r. dot. form ochrony 
przyrody i innych cennych przyrodniczo obszarów; 

Nr 7.4.  Pismo Urzędu Gminy Jaktorów z dnia 09.12.2009r., znak: 
ROŚ.6068/35/09, dot. form ochrony przyrody i innych cennych przyrod-
niczo obszarów. 

Nr 7.5.  Pismo Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 
15.12.2009r., znak: OŚ.6136-15/2009, dot. form ochrony przyrody i in-
nych cennych przyrodniczo obszarów. 

Nr 7.6.  Pismo z Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki nr WPP 0114/28/2010 z 
dnia 12.03.2010r. dot. wypisu i wyrysu z MPZP, informacji o decyzjach 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz klasyfikacji terenów 
przyautostradowych; 

Nr 7.7.  Pismo ze Starostwa Powiatu Grodziskiego nr WOŚ.751-1/10 z dnia 
22.01.2010r. dot. ujęć wód podziemnych i złóż kopalin na terenach są-
siadujących z projektowaną inwestycją; 

Nr 7.8.  Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr WA 4171-
16/29/09 z dnia 15.02.2010r. dot. zasobów dziedzictwa kulturowego na 
terenie inwestycji; 

Nr 7.9.  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie nr 
Rd Dp 21509/09 z dnia 30.12.2009r. dot. zdarzeń drogowych w latach 
1999-2009 r. dla dr. krajowej nr 8 i dróg wojewódzkich nr 579 i 719; 

Nr 7.10.  Pismo z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
znak I-1/2220-58/10/579.57.08 z dnia 18.01.2009r. dot. danych tech-
nicznych projektowanej zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckie-
go w ciągu dr. wojewódzkiej nr 579. 

 
Nr 8. Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie likwidacji i przeniesienia 

gniazd bociana białego Ciconia ciconia w związku z budową autostrady A2 
Stryków - Konotopa, km 431+500÷449+100 odcinek D. 
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Nr 9. Decyzje i Postanowienia. 

Nr 9.1.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z dn. 14 
listopada 2008 r., znak: WŚR.I.BP.6613/15/08 wydana przez Wojewodę 
Mazowieckiego; 

Nr 9.2.  Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie z dn. 22 grudnia 2008 r., znak: RDOŚ-14-WOO-6613-11/08/bp, 
dot. sprostowania oczywistej omyłki w DoŚU z dn. 14 listopada 2008 r., 
znak: WŚR.I.BP.6613/15/08; 

 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie z dn. 23 lutego 2009 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-
011/08, dot. sprostowania oczywistej omyłki w DoŚU z dn. 14 listopada 
2008 r., znak: WŚR.I.BP.6613/15/08; 

  Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie z dn. 18.06.2009r. znak DOOŚidk-452/893-2/427/09/LS-14 dot. 
unieważnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dn. 22.12.2008r. 
znak: RDOŚ-14-WOO-II-BP-6613-011/08/bp; 

  Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie z dn. 18.06.2009r. znak DOOŚidk-452/893-1/444/09/LS-17 dot. 
unieważnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dn. 23.02.2009r. 
znak: RDOŚ-14-WOO-6613-11/08; 

Nr 9.3.  Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 19 czerwca 
2009 r., znak: DOOŚidk-452/167/442/09, dot. uchylenia i zmian w zapi-
sach DoŚU z dn. 14 listopada 2008 r., znak: WŚR.I.BP.6613/15/08; 

Nr 9.4. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2150/05 o ustaleniu lokalizacji z 
dn. 25.10.2005 r., znak: WRR.II-7047-D/39/05, dot. autostrady płatnej 
A2, odcinek II przebiegający przez województwo mazowieckie m. Wi-
skitki (węzeł "Wiskitki") do m. Grodzisk Mazowiecki (węzeł "Tłuste") - od 
km 420+710,00 do km 439+230,00; 

Nr 9.5. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2163/05 o ustaleniu lokalizacji z 
dn. 26.10.2005 r., znak: WRR.II-7047-D/157/05, dot. autostrady płatnej 
A2, odcinek III przebiegający przez województwo mazowieckie od wę-
zła "Tłuste" (m. Grodzisk Mazowiecki) od węzła "Pruszków" (m. Prusz-
ków) - od km 439+230,00 do km 451+460,75; 
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