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1. Opis planowanego przedsięwzięcia.
1.1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Niniejszy raport oddziaływania na środowisko dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt
– Marki – Warszawa, na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17
tzw. „Węzeł Zielonka” – do granicy miasta stołecznego Warszawa, na terenie Gminy
Zielonka powiatu wołomińskiego województwa mazowieckiego.”
Przedmiotowy odcinek drogi o długości ca 2 km połoŜony jest na terenie Gmin Zielonka
i Ząbki powiatu wołomińskiego, województwa mazowieckiego.

Lokalizację inwestycji przedstawiono na mapie w załączniku graficznym nr 1.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje następujące prace:
1. poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi;
2. rozbudowa istniejącej drogi z jednojezdniowej do dwujezdniowej (2 x 3,5 m),
nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z asfaltobetonu;
3. umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie;
4. przebudowa

istniejących

obiektów

inŜynierskich

(przepustów

drogowych)

w dostosowaniu do projektu drogi;
5. budowa chodników z kostki betonowej (jedno lub dwustronnych w terenie
zabudowanym);
6. budowa dwukierunkowej ścieŜki rowerowej z kostki betonowej;
7. wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie powierzchniowe
do rowów przydroŜnych na terenach niezabudowanych;
8. budowa nowych rowów przydroŜnych, odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów
przydroŜnych;
9. rozbudowa

skrzyŜowania

z

drogą

wojewódzką

nr

634

(dostosowanie

do projektowanych natęŜeń ruchu);
10. rozbudowa skrzyŜowań z drogami niŜszej kategorii (dostosowanie do projektowanych
natęŜeń ruchu);
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11. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi;
12. zniesienie barier architektonicznych w obrębie przebudowywanego odcinka drogi;
13. wycinka drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydroŜnych rowach
dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
14. wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami (dla poprawy bezpieczeństwa ruchu).
Powierzchnia zajmowana przez pas drogowy na w/w odcinku wynosi: 14,1 ha na terenie
Gminy Zielonka i 3,5 ha na terenie Gminy Ząbki. Działki w istniejącym pasie drogowym są
częściowo zalesione.
Zakres inwestycji przedstawiono na mapach w załącznikach graficznych nr 2 - 4.

Rozbudowa całego odcinka drogi z jednojezdniowej na dwujezdniową jest związana
z wykonaniem następujących prac budowlanych:
1. częściowa rozbiórka istniejącej jezdni (warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej)
poprzez mechaniczne frezowanie górnej warstwy asfaltowej w miejscach wyraźnych
odkształceń

nawierzchni

i

głębokich

spękań

(częściowa

rozbiórka

wynika

z moŜliwości wbudowania projektowanych warstw konstrukcji we wzmocnienia
nawierzchni);
2. całkowita rozbiórka istniejących warstw nawierzchni jezdni w miejscach gdzie
przebieg jezdni zostanie zmieniony lub stan nawierzchni jest zły;
3. na nowo budowanych jezdniach oraz na poszerzeniach jezdni zostaną wykonane koryta
odwodnieniowe oraz zostanie ułoŜona podbudowa z kruszywa wraz z zagęszczeniem
(nośność 115 kN/oś przy załoŜonej kategorii ruchu KR6);
4. przebudowa i utwardzenie istniejących poboczy gruntowych o szerokości 1,5 m
(kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie);
5. ułoŜenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni jezdni
przeznaczonej do wzmocnienia;
6. budowa chodników i ścieŜki rowerowej z kostki betonowej;
7. przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej (odwodnienie drogi,
przepusty, urządzenia sieciowe – elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe
i gazowe);
8. wycinka drzew na obszarach leśnych w dostosowaniu do projektu rozbudowy drogi.
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Obszar projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 obejmie działki na terenie Gmin
Ząbki i Zielonka wymienione w poniŜszych tabelach. Do wykazu wliczono działki
obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie. Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną
przedstawiono w załączniku tekstowym nr 2.

Tabela nr 1. Wykaz działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym na terenie Gminy
Zielonka.
Gmina Zielonka
Nr ew.
Obręb
działki
3
4
143404_1.024
5
6
Tabela nr 2. Wykaz działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym na terenie Gminy Ząbki.
Gmina Ząbki
Obręb
Nr ew. działki
3/1
143403_1.0033
3/3
4
1
143403_1.0042
2
14
23
19/10
143403_1.0043
135
19/6
19/9
36
39
25
143403_1.0052
26
35
22/1
13
143403_1.0058
14
1
143403_1.0059
30
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Funkcje terenów sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 631 określono w oparciu o wypisy
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbki z dnia 21.07.2009 r.
i Gminy Zielonka z dnia 14.01.2009 r. (załącznik tekstowy nr 3).
Tereny, dla których nie ma obowiązujących planów miejscowych klasyfikowano w oparciu
o istniejący stan zagospodarowania terenu.

Charakterystyka systemu odwodnienia drogi.
Odwodnienie rozbudowanej drogi wojewódzkiej nr 631 będzie realizowane powierzchniowo
do rowów odwodnieniowych wzdłuŜ dogi. Rowy zostaną wykonane wg konstrukcji
przedstawionej na rysunku w załączniku graficznym nr 5.
Konstrukcja rowu odwodnieniowego:
•

Wykop o głębokości min. 0,5 m;

•

Szerokość dna rowu min. 0,4 m;

•

Szerokość korony rowu – uzaleŜniona od lokalnych warunków terenowych min. 1 m;

•

Nachylenie skarp 1:1 do 1:2 w zaleŜności od lokalnych warunków terenowych;

•

Dno rowów wzmocnione aŜurowymi betonowymi płytami prefabrykowanymi typu
MEBA (dawne nazewnictwo handlowe - płyty ECO).

Projektowana konstrukcja rowu umoŜliwia infiltrację wód opadowych do gruntu. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycję występują dobre warunki gruntowo – wodne dla infiltracji
deszczówki

w

głąb

profilu

glebowego,

co

obrazują

przekroje

geotechniczne

– załącznik graficzny nr 7.
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1.2. Warunki uŜytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji DW nr 631.
W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz zabezpieczenia interesów osób
trzecich na czas realizacji inwestycji nakłada się następujące warunki:
•

Prowadzenie prac budowlanych z uŜyciem maszyn sprawnych technicznie tj. nie
generujących ponadnormatywnych emisji do środowiska.

•

Prowadzenie robót ziemnych w sposób, który nie spowoduje zniszczenia korzeni
drzew przeznaczonych do pozostawienia na terenach leśnych.

•

Wycinkę drzew naleŜy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, rozrodczym
nietoperzy i w miarę moŜliwości poza okresem wegetacyjnym.

•

Prace budowlane powodujące emisję hałasu mogą być prowadzone wyłącznie w porze
dziennej.

•

Przed przystąpieniem do budowy drugiej jezdni naleŜy zebrać wierzchnią warstwę
glebową i czasowo zmagazynować na terenie wyznaczonym przez inwestora do
ponownego wykorzystania w trakcie niwelacji terenu po zakończeniu budowy.

•

Prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie projektowanego obszaru Natura 2000
Strzebla Błotna w Zielonce nie mogą wpływać na obniŜenie poziomu wód
podziemnych ani znacząco zmieniać stosunków wodnych na terenie.

•

NaleŜy ograniczać do niezbędnego minimum przejazdy maszyn budowlanych
i cięŜkiego sprzętu w sąsiedztwie zbiorników wodnych oraz projektowanego obszaru
Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce.

•

Na terenach ewentualnych stanowisk archeologicznych będących w zainteresowaniu
konserwatora

zabytków

prace

ziemne

naleŜy

prowadzić

pod

nadzorem

archeologicznym (po uzyskaniu informacji od Konserwatora Zabytków o takiej
potrzebie).
•

NaleŜy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w miejscu ich wytwarzania.

•

Odpady naleŜy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym
stosowne zezwolenia administracyjne.

•

Zaplecze techniczne budowy naleŜy zlokalizować poza obszarami leśnymi i obszarem
Natura 2000.

•

Wykonawca robót powinien zapewnić ochronę środowiska wodno – gruntowego
poprzez

zorganizowanie

miejsca

przechowywania

materiałów

pędnych
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i smarów, stanowisk postojowych pojazdów i maszyn roboczych w sposób
uniemoŜliwiający zanieczyszczenie środowiska substancjami ropopochodnymi.
•

Materiały budowlane wykorzystywane do budowy drogi powinny być dostarczane
w miarę postępu prac (bez magazynowania na terenie budowy). Dopuszcza się
uŜywanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń posiadających dokumenty
potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

•

NaleŜy ograniczyć emisję pyłów w trakcie prowadzenia prac budowlanych poprzez
zabezpieczenie materiałów pylistych przed ich rozwiewaniem oraz zwilŜanie terenu
budowy.

•

Po zakończeniu fazy budowy naleŜy przywrócić pierwotny stan środowiska
w obszarze przybocza rozbudowywanego odcinka drogi.

Warunki uŜytkowania terenu w fazie eksploatacji DW nr 631:
•

NaleŜy prowadzić okresowe prace konserwacyjne systemu odwodnienia drogi
i przepustów w celu zapewnienia optymalnych warunków eksploatacyjnych.

•

Wskazane

jest

wykonanie

monitoringu

powykonawczego

oddziaływania

rozbudowanego odcinka DW 631 na ptaki.

1.3. Główne cechy charakterystyczne inwestycji – przebudowy drogi nr 631
na dwupasową drogę dwukierunkową.
Podstawowe parametry techniczno - uŜytkowe przebudowywanej drogi:
-

kategoria drogi – droga wojewódzka klasy GP, 2 x 2 pasy ruchu (kategoria drogi
pozostaje niezmieniona);

-

prędkość projektowa – v = 70 km/h;

-

przyjęta kategoria ruchu – KR6;

-

nośność nawierzchni – 115 kN/oś;

-

nawierzchnia jezdni

z

asfaltobetonu

odpornego

na

odkształcenia

trwałe,

o szerokości 7 m (o pow. 53 000 m2);
-

pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, szerokości 1,5 m i 0,75 m dla dróg podporządkowanych (o pow.
7 700 m2);
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-

chodniki z kostki betonowej jedno i dwustronne, o szerokości 2 m – bezpośrednio
przy jezdni i 1,5 m – odsunięte od jezdni (o pow. 5 200 m2);

-

ścieŜka rowerowa dwukierunkowa odsunięta od jezdni z kostki betonowej
o szerokości 2 m (o pow. 5 300 m2);

-

odwodnienie powierzchniowe do infiltracyjnych rowów przydroŜnych (istniejących
i projektowanych);

-

zjazdy indywidualne na posesje o szerokości 4 m lub dostosowane do szerokości
istniejących bram w granicach pasa drogowego, wykonane z kostki betonowej.
Zjazdy na pola z betonu asfaltowego, w granicach istniejącego pasa drogowego;
zjazdy publiczne o szerokości min. 5 m z betonu asfaltowego.

-

1.4.

Przewidywane

rodzaje

i

ilości

zanieczyszczeń

wynikające

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.
Eksploatacja DW nr 631 będzie związana z wystąpieniem następujących rodzajów emisji:
•

odpadów;

•

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z ruchu komunikacyjnego (emisja spalin
do atmosfery);

•

hałasu komunikacyjnego;

•

ścieków deszczowych.

Emisja odpadów.
Eksploatacja drogi wojewódzkiej będzie związana z wystąpieniem odpadów z czyszczenia
drogi i konserwacji urządzeń.
Podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych systemu oświetlenia drogi będą
wymieniane przepalone lampy i Ŝarówki. Na podstawie analogicznych obiektów – dróg
wojewódzkich szacuje się, Ŝe w ciągu roku powstanie ca 0,05 Mg odpadów o kodzie
20

01

21*

-

lampy

fluorescencyjne

i

inne

odpady

zawierające

rtęć.

Wywóz i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zostanie powierzony firmie
posiadającej stosowne zezwolenia administracyjne. Odpady nie mogą być magazynowane na
terenie inwestora.
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Utrzymanie czystości drogi wiązać się będzie z powstaniem ca 50 Mg / rok odpadów
o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Obowiązek zagospodarowania
odpadów z utrzymania porządku będzie spoczywał na firmie wykonującej zlecone prace.
Emisje zanieczyszczeń do powietrza występujące na etapie eksploatacji DW nr 631 będą
związane z ruchem komunikacyjnym. Wystąpi emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
ze spalania paliw w silnikach samochodów oraz emisja hałasu komunikacyjnego.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe we wszystkich

punktach poza granicą

analizowanego przedsięwzięcia spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia dla
wszystkich emitowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Ze względu na złoŜony
charakter emisji do powietrza w niniejszym rozdziale nie przedstawia się szczegółowych
danych odnośnie ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych z ruchu
komunikacyjnego w fazie eksploatacji DW nr 631. Szczegółowy opis emisji i zasięgu
oddziaływania przygotowany przez dr inŜ. Marka Szymanowskiego został przedstawiony
w rozdziale nr 7.8. pn.: „Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze”.
W celu określenia oddziaływania DW 631 na klimat akustyczny przeprowadzono analizy
rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w oparciu o przyjęte prognozy natęŜenia ruchu
w 2026 roku. Analizy wykonał mgr Mikołaj Kirpluk. Zgodnie z obowiązującymi normami
prawnymi

wskazano

lokalizację

terenów

chronionych

akustycznie

i

określono,

Ŝe dopuszczalne natęŜenie hałasu na tym obszarze nie powinno przekroczyć 50 dB dla pory
nocnej. Obliczenia zasięgu emisji wykazały, Ŝe zasięg izolinii równowaŜnego poziomu
dźwięku emitowanego hałasu dla pory nocnej o wartości 50 dB – dla prognozy bez
zabezpieczeń akustycznych (ekranowania w terenie) wynosi ponad 700 m. W celu
ograniczenia zasięgu emisji hałasu do granic terenów chronionych akustycznie wskazano na
potrzebę zastosowania ekranów akustycznych. Projektuje się ekran akustyczny o wysokości
7 m (lokalizacja ekranu wg załącznika graficznego nr 6).
Zasięg izolinii równowaŜnego poziomu dźwięku emitowanego hałasu dla pory nocnej
o wartości 50 dB dla prognozy z zabezpieczeniami akustycznymi o wysokości 7 m wynosi
około 30 m i został wykreślony czerwoną linią na rysunku H-1 (załącznik graficzny nr 6).
Szczegółowy opis emisji hałasu i zasięg oddziaływania został scharakteryzowany w rozdziale
nr 7.10. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny.
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Zagospodarowanie ścieków deszczowych.
Eksploatacja rozbudowywanej drogi nr 631 będzie związana z potrzebą zagospodarowania
ścieków deszczowych spływających z powierzchni utwardzonych drogi. Szacuje się, Ŝe przy
miarodajnym natęŜeniu deszczu równym 130 l/s/ha z terenu inwestycyjnego moŜe odpłynąć
ca 800 l/s wód opadowych (bilans deszczówki przedstawiono w rozdziale nr 7 niniejszego
opracowania). Wody opadowe i roztopowe spływające z korpusu drogi zostaną
odprowadzone

powierzchniowo

do

infiltracyjnych

rowów

przydroŜnych.

Takie

zagospodarowanie wód opadowych korzystnie wpływa na bilans wodny terenu i nie obniŜa
poziomu zwierciadła płytkich wód gruntowych. Jak wykazały przeprowadzone analizy
rozwiązanie to nie będzie wykazywało negatywnych oddziaływań na poziom wód
powierzchniowych w istniejących zbiornikach wodnych w tym miejscu bytowania strzebli
błotnej.

1.5. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji dla
projektowanego przedsięwzięcia i podstawa prawna do sporządzenia
raportu.
Inwestorem analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie (kod 00-380) ul. Kruczkowskiego 3, który jest
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną finansowaną z budŜetu Województwa
Mazowieckiego.
Projektantem drogi jest firma CGM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 04-691)
ul. Wapienna 25.
Wykonawca raportu: Eco-Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-781)
ul. Zaolziańska 5/14, biuro: ul. Stefana Batorego 16, Warszawa (kod 02-591)
tel./fax. (022) 825-96-08, e mail: ecoprogress@wp.pl.
Podstawą do sporządzenia niniejszego opracowania jest postanowienie Burmistrza Miasta
Zielonka nr 28/09 z dnia 06.07.2009 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowej inwestycji (załącznik tekstowy nr 1).
Tytuły rozdziałów w niniejszym opracowaniu dostosowano do zakresu raportu określonego
w w/w postanowieniu Burmistrza Zielonki.

13

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

1.6. Uzasadnienie potrzeby podjęcia realizacji inwestycji.
Parametry techniczne jezdni nie odpowiadają wymogom stawianym klasie drogi
wojewódzkiej GP. Nawierzchnia jest wyeksploatowana. Zgodnie z wynikami badań
geotechnicznych i wizualnej oceny istniejącej nawierzchni asfaltowej (o grubości od 10 cm
do 16 cm), omawiany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie technicznym (deformacje,
ubytki i pęknięcia na całej szerokości jezdni). Brak poboczy lub ich zły stan techniczny
utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów. Spękania podłuŜne i poprzeczne
nawierzchni jezdni, jej przełomy i pęknięcia oraz głębokie ubytki w warstwach
konstrukcyjnych stwarzają istotne zagroŜenia dla bezpieczeństwa uŜytkowników drogi i są
powaŜnym źródłem hałasu, jaki emitują poruszające się pojazdy.
Zły stan zostaje spotęgowany przez niedostateczne odwodnienie korony drogi. Rowy
przydroŜne i przepusty są zamulone. Nieutwardzone, zdeformowane i zniszczone pobocza
zatrzymują wody opadowe i utrudniają odpływ z nawierzchni drogi.
Wszystkie ww. czynniki i prognozowany przyrost ilości poruszających się pojazdów
determinują potrzebę wykonanie remontu i rozbudowy istniejącej drogi.
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2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Planowane przedsięwzięcie wiąŜe się z przygotowaniem terenu pod projektowaną rozbudowę
drogi, budowę chodników i ścieŜki rowerowej.
W Raporcie przeprowadzono analizę następujących elementów przyrodniczych środowiska:
•

Flora.

•

Fauna.

•

Gleba.

•

Wody powierzchniowe i podziemne.

•

Obszary chronione.

•

Tereny leśne.

2.1. PołoŜenie i morfologia terenu.
Morfologię terenu na odcinku projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej rozpoznano
w oparciu o wizje terenowe specjalistów sporządzających raport oraz w oparciu
o dokumentację geotechniczną autorstwa firmy Geostandard.
Omawiany obszar połoŜony jest w centralnej części Kotliny Warszawskiej, wykształconej
pod

wpływem

procesów

geomorfologicznych

działających

w

czwartorzędzie.

Hydrograficznie region leŜy w dolinie rzeki Wisły.
Rzędne terenu w granicach rozbudowywanego odcinka drogi mieszczą się w przedziale
90 – 93,35 m n.p.m.
Istniejąca droga usytuowana jest na nasypie. Grunty sąsiadujące z drogą są płaskie,
pozbawione znaczących róŜnic wysokościowych w terenie.
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2.2. Budowa geologiczna i warunki gruntowo – wodne.
Istniejąca nawierzchnia i podłoŜe gruntowe zostały poddane szczegółowym badaniom
i analizie geotechnicznej wykonanej przez firmę Geostandard. Określono rzeczywisty stan
techniczno – wytrzymałościowy nawierzchni jezdni i podłoŜa gruntowego w celu podjęcia
stosownych decyzji co do zakresu planowanej rozbudowy nawierzchni. Budowę geologiczną
rozpoznano w oparciu o otwory wykonane w podłoŜu gruntowym na poboczach istniejącej
drogi oraz w oparciu otwory wykonane w konstrukcji drogi - odwierty nawierzchni.
Lokalizację otworów badawczych i przekroje geotechniczne przedstawiono w załączniku
graficznym nr 7.
W nasypie drogi zalegają grunty piaszczyste z grupy G1 (piaski średnie, piaski drobne
i pospółki), a lokalnie grunty z grupy G2 i G3 (piaski średnie i drobne z domieszkami
organicznymi, piaski gliniaste oraz gliny pylaste). Warunki wodne określono jako dobre,
lokalnie - przeciętne. Zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości od 1,10 m do 2,5
m poniŜej poziomu terenu. Woda gruntowa gromadzi się w utworach piaszczystych a jej
poziom jest uzaleŜniony od intensywności opadów atmosferycznych i ulega wahaniom
sezonowym w ciągu roku.
W budowie geologicznej naturalnego podłoŜa omawianego obszaru występują utwory
czwartorzędowe reprezentowane przez kompleks piaszczysty plioceńskich piasków drobno –
i średnioziarnistych stadiału głównego zlodowacenia północnopolskiego oraz holoceńskie
piaski drobno – i średnioziarniste z domieszką części organicznych. Lokalnie występują
utwory gliniaste stadiału mazowiecko – podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego oraz
grunty organiczne.
W otworach OT-13, OT-15, OT-16, OT-18 i OT-21 (odwierty z pobocza drogi) warstwę
powierzchniową stanowi gleba o miąŜszości 0,3 - 0,4 m. W otworze OT-18 warstwę
przypowierzchniową tworzą torfy o miąŜszości 1,3 m.
W otworach OT-14, OT-17 i OT-20 nawiercono konstrukcję drogi wykazującą zmienne
miąŜszości od 0,24 m do 0,48 m. W nawierzchni występują spękania, droga wymaga
przeprowadzenia remontu.
W sąsiedztwie terenu inwestora występują trzy oczka wodne, w których utrzymuje się lustro
wody powierzchniowej. Oczka wodne są stosunkowo płytkie (głębokość 0,5 – 1,2 m),
częściowo zarośnięte trzciną. Największe oczko wodne w sąsiedztwie węzła Zielonka jest
byłym zbiornikiem przeciwpoŜarowym Nadleśnictwa Drewnica. Obecnie zbiornik uległ
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wypłyceniu, zarasta trzciną i ze względu na znacznie zmniejszoną pojemność nie pełni
pierwotnej funkcji. W zbiorniku stwierdzono występowanie ryby karpiowatej – strzebli
błotnej. Zbiornik jest przeznaczony do objęcia ochroną w ramach systemu Natura 2000
(lokalizacja – załącznik graficzny nr 2). W sąsiedztwie oczek wodnych występują lokalne
obniŜenia terenowe, w których okresowo gromadzą się wody opadowe.
Przedmiotowa inwestycja nie sąsiaduje z ciekami wodnymi.
Szczegółowa lokalizacja oczek wodnych została przedstawiona w rozdziale nr 2.5.3.
Inwentaryzacja herpetofauny.

2.3. Charakterystyka flory i grzybów.
2.3.1. Tereny leśne.
W maju i czerwcu 2009 r. mgr inŜ. Sławomir Fiedukowicz przeprowadził rozpoznanie
warunków środowiska na terenach leśnych w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Przedmiotem opracowania była analiza uwarunkowań przyrodniczych na terenach leśnych
objętych inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór
Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa odcinek od granicy węzła
z projektowaną droga ekspresową S-17 – tzw. „Węzeł Zielonka” (ok. km 42+870) do granicy
miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich
nr 631 i 634”, określenie charakterystyki obszarów leśnych przewidzianych pod inwestycję
oraz określenie wpływu przedsięwzięcia na pozostałe obszary leśne z uwzględnieniem
obszarów chronionych na tym terenie. Wzięto pod uwagę wyłącznie drzewa rosnące na
działkach oznaczonych w ewidencji jako „Ls” oraz przedstawiono krótką charakterystykę
gruntów nieleśnych (działki objęte bezpośrednią inwestycją o uŜytku „dr” porośnięte
drzewostanem.
Warunki przyrodnicze
Lasy znajdujące się na terenie objętym inwestycją naleŜą do IV Mazowieckiej krainy
przyrodniczej, dzielnicy 5 – Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, oraz dzielnicy
2 - Niziny Mazowiecko–Podlaskiej; mezoregion e. Mezoregion Równiny WołomińskoGarwolińskiej i Doliny Dolnego Bugu. Dominującym utworem geologicznym są piaski
akumulacji lodowcowej z głazami, gliny zwałowe. Dominującymi zespołami potencjalnej
roślinności naturalnej są 631 Tilio-Carpinetum odm. małopolski i 104 Pino-Quercetum.

17

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Siedliska leśne występujące na tym terenie to BMw, BMśw, LMśw. Największą powierzchnię
zajmuje bór świeŜy – 42,3% z panującą sosną. Drzewostany w strefie oddziaływania
projektowanej inwestycji pochodzą głównie z odnowień sztucznych. Warunki lokalne
i sztuczne odnawianie drzewostanu są przyczyną tego, iŜ gatunkiem panującym o największej
powierzchni jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L. ) – So (71,93 %). Mniejszy udział ma
brzoza brodawkowata (Betula pendula Ehrh.) – Brz (14,80%), olsza czarna (Alnus
glutinosa Gaertn.) (7,52 %) i dąb szypułkowy (Quercus robur L.) (4,02 %).
Pozostałe gatunki to świerk, osika, topola, modrzew, jesion, wiąz, grab, lipa i wierzba.
Drzewostany znajdujące się na tym terenie moŜna uznać za stosunkowo młode, przeciętny
wiek wynosi 52 lata. Najwięcej drzewostanów jest w III klasie wieku (czyli 40-60 letnich).

Tabela nr 3. Zestawienie terenów objętych inwestycją.
Lp.

Obręb

Działka

UŜytek

Właściciel
Gmina Ząbki

1
2
3
4
5
6
7
8

03-09
03-09
03-09
03-09
03-18
03-18
03-19
03-19

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

03-19
03-19
03-19
03-28
03-28
03-28
03-28
03-28
03-34
03-34
03-34
03-34
03-35
03-35

1
2
3
4

5-20-01
5-20-01
5-20-01
5-20-01

12N1-1 3/1
12N1-1 3/3
13N1-1 4
13N1-1 1
13N1-1 1
13N1-1 2
1N34O5 14
6N34O5 23
6N34O5
19/10
6N34O5 19/6
6N34O5 19/9
6N34O5 39
6N34O5 36
6N34O5 26
6N34O5 25
6N34O5 35
6N34O5 12/1
6N34O5 12/2
6N34O5 13
11N34O 14
15N34O 14
11N34O 30

Ls
Ls
dr
Ls
dr
Ls
Ls
dr

Nadleśnictwo Drewnica
Nadleśnictwo Drewnica
Gmina Ząbki
PKP
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Nadleśnictwo Drewnica
Nadleśnictwo Drewnica
Gmina Ząbki

RVI
B
RVI
dr
dr
B
Bp
Ls
Bp
R
Ls
dr
Ps, R
Ls

Gałecki Jacek, Gałecka Marzena, Kur Stanisław, Wiesława
Nasiłowski Marek, Gałecka Marzena, Złotnik Tomasz
Kur Stanisław i Wiesława
Gmina Ząbki
Gmina Ząbki
Kostrzewa Cecylia, Ryst Jadwiga
Kostrzewa Cecylia, Ryst Jadwiga
Nadleśnictwo Drewnica
"DOL-DOM" Sp. z o.o. w Warszawie
"W.W.INVESTMENT Wiśniewscy spółka jawna"
Nadleśnictwo Drewnica
Gmina Ząbki
Gmina Ząbki
Nadleśnictwo Drewnica
Gmina Zielonka

13N1-1 3
13N1-1 6
13N1-1 4
13N1-1 5

Ls
Ls
dr
dr

Nadleśnictwo Drewnica
Nadleśnictwo Drewnica
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
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Schemat nr 1. Mapa urządzania lasu.
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151a
151b

151d
151f
03-18 13N1-1 2

157a
160f

03-19 1N34O5 14

160f

03-28 6N34O5 35

160h

03-34 6N34O5 13

163a
163b

03-35 11N34O 30

163d

5-20-01 13N1-1 3
5-20-01 13N1-1 6

150i
156m
162f

162g
162h

Brz
So
So
Brz
Brz
Db
So
Brz
So
So
Brz
So
Brz
Brz
Brz
Brz
Brz
So
Brz
So
Brz
Os
Brz
Os

55
49
79
79
59
89
89
69
69
49
69
69
45
30
15
30
15
69
69
69
15
15
15
15

0,5 PRZ 24 22
0,7 UM 18 19
0,6 PRZ 30 21
27 20
0,5 PRZ 26 22
0,5 PRZ 41 24
39 23
26 22
0,4 PRZ 17 13
10 11
0,4 PRZ 29 20
36 20
0,5 PRZ 20 18
0,6 PRZ 17 15
10 10
0,6 PRZ 17 15
8 8
0,6 PRZ 23 18
29 20
0,5 PRZ 23 20
0,8 PRZ
8 9
7 8
0,8 PRZ
8 9
7 8

I
I
II
III
I
II
II
II
IV
III
II
I
III
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II

10
5
5
5
4
1

Wb
Brz
So
Brz
Db
So

20 0,7 PRZ 12 7
30,31 Brz, Os
34 0,4 PRZ 14 16 I 26,27
34
11 13 I
24
69 0,5 PRZ 27 21 II
69
28 22 II
69
24 22 I
Linia Energetyczna
64 0,6 UM 18 17 II
64
20 18 III

pierśnica

10
10
8
2
10
5
3
2
7
3
7
3
10
7
3
7
3
7
3
10
7
3
7
3

zwarcie

bonitacja

03-09 12N1-1 3/1

wysokość

151g
151j

zadrzewienie

03-09 13N1-1 1
03-09 12N1-1 3/3

wiek

oddz.

gatunek

działka

udział

obręb

numery zdjęć

Tabela nr 4. Charakterystyka lasów objętych inwestycją.

1,2

Uwagi

na fragmencie LE

12,13

6,7
8,9

pjd. Db. 100 lat
pjd. Db. 100 lat

10,11 pjd. Db. 100 lat
19,20 stanowisko konwalii majowej
21
22,25
14,15
16,17
18
osuszone bagno, porośnięte Wb,

9 So
1 Brz

Działki przeznaczone do całkowitego wylesienia oznaczono kolorem Ŝółtym, zaś działki
częściowo przeznaczone do wylesienia oznaczono kolorem zielonym.
Szacuje się, Ŝe obszar wylesienia obejmie ca 25 m po stronie wschodniej drogi i ca 20 m po
stronie zachodniej.
Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej została przedstawiona w rozdziale 20
niniejszego opracowania.
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2.3.2. Roślinność przydroŜna.
W odległości od 30 do 120 cm od krawędzi istniejącej drogi występuje pas wolny od
zadarnienia. Pobocze nie jest utwardzone ani wysypane kruszywem. Gleba na tym terenie jest
zbita i mocno zagęszczona. Na powierzchni terenu widoczne są ślady opon samochodowych.
DuŜe natęŜenie ruchu powoduje, Ŝe kierowcy najeŜdŜają na pas pobocza, np. w celu postoju
lub przepuszczenia innego pojazdu przy wyprzedzaniu. Dodatkowo pobocze ruchliwej drogi
jest obszarem kumulacji części zanieczyszczeń komunikacyjnych. Wszystkie te czynniki
wpływają na ograniczenie występowania szaty roślinnej w bezpośrednim sąsiedztwie ze
skrajnią istniejącej jezdni. Na tym terenie nie jest moŜliwy prawidłowy wzrost i rozwój
roślinności trawiastej lub zielnej typowej dla poboczy dróg. Obszar ten moŜna
zaklasyfikować jako tzw. wydepczyska. Po rozbudowie DW 631 pas 1,5 m zostanie
wyłoŜony kruszywem łupanym (załącznik graficzny nr 5). Rozwiązanie to uporządkuje pas
drogowy i wyeliminuje dalszą degradację terenu powodowaną przez niekontrolowany ruch
kołowy.
Za pasem terenu pozbawionym szaty roślinnej występuje roślinność trawiasta i zielna.
W składzie gatunkowym przewaŜa bujna roślinność trawiasta i gatunki ruderalne.
Zbiorowisko nie tworzy typowego siedliska okrajkowego. Skład gatunkowy budują
spontanicznie pojawiające się taksony. Roślinność tworzy zbiorowiska seminaturalne.
Rośliny są okresowo koszone. Pobocza drogi nie są obsiewane mieszankami traw.
Podstawowym źródłem wody dla roślin rosnących na poboczach dróg są opady
atmosferyczne, nie stosuje się nawoŜenia.

2.3.3. Gatunki chronione i wymienione w Załączniku II i IV Dyrektywy
Siedliskowej.
Na terenie objętym obserwacjami przyrodniczymi w pasie terenu pod rozbudowę drogi nie
stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin ani stanowisk roślin z Załączników
II i IV Dyrektywy Siedliskowej.
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2.3.4. Grzyby wielkoowocnikowe i grzyby naporostowe (porosty).
Na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania stanowisk chronionych gatunków
grzybów wielkoowocnikowych i grzybów naporostowych (porosty). Obszar nie jest
wskazywany w literaturze specjalistycznej i rejestrach jako potencjalne miejsce występowania
waŜnych dla środowiska gatunków grzybów.
Ze względu na sąsiedztwo kompleksów leśnych naleŜy spodziewać się występowania
pospolitych gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

2.4. Charakterystyka obszarów chronionych.
2.4.1. Projektowany obszar Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce PLH 14_20.
W

sąsiedztwie

projektowanej

przebudowy

skrzyŜowania

rozbudowywanej

drogi

wojewódzkiej nr 631 z drogą S-17 zlokalizowany jest projektowany Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk (SOOS) sieci Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce (kod PLH 14_20).
Na terenie obszaru zlokalizowane jest oczko wodne – siedlisko ryby karpiowatej strzebli
błotnej Phoxinus percnurus (nazywanej równieŜ strzeblą przekopową). Oczko wodne
oddalone jest od przedmiotowej inwestycji średnio o 80 m. Lokalizację oczka wodnego
w stosunku do rozbudowywanego odcinka drogi 631 przedstawia załącznik graficzny nr 2
„Plan zagospodarowania terenu - odcinek od km 42+870 do km 43+700.”
Stanowisko strzebli jest śródleśnym, izolowanym, małym i płytkim zbiornikiem wodnym,
powstałym w latach 70-tych ubiegłego stulecia jako zbiornik przeciwpoŜarowy Nadleśnictwa
Drewnica. Zbiornik ten nadal ma status zbiornika przeciwpoŜarowego, chociaŜ od dawna jego
kubatura jest znikoma wskutek bardzo silnego wypłycenia i zarośnięcia około 80%
powierzchni przez trzcinę pospolitą Phragmites australis. W okresie suszy powierzchnia
lustra wody w zbiorniku zmniejsza się do 200 – 300 m2. Głębokość zbiornika szacuje się na
ca 0,5 m.

Zgodnie z mapą do Standardowego Formularza Danych Obszaru Natura 2000 granica terenu
projektowanego SOOS przylega do końcowego odcinka rozbudowy przy wschodniej skrajni
drogi w sąsiedztwie „Węzła Zielonka”.

22

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Mapa nr 1. Lokalizacja projektowanego obszaru Natura 2000 w odniesieniu do terenu
inwestycyjnego.

Na podstawia informacji z formularza danych dla obszarów Natura 2000 obecny stan
populacji strzebli w zbiorniku ocenia się jako dobry pod względem liczebności, struktury
płciowej, wielkościowej i wiekowej. Strzebla błotna jest jedynym przedstawicielem
ichtiofauny w przedmiotowym zbiorniku.

Na poniŜszych fotografiach przedstawiono aktualny widok siedliska strzebli i obszarów
sąsiadujących ze zbiornikiem.
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Foto nr 1. Zbiornik wodny – stanowisko strzebli błotnej (fot. S. Fiedukowicz).

Foto
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Projektowany

Obszar

Natura

2000

Strzebla

Błotna

w

Zielonce

(fot. S. Fiedukowicz).
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Jako główne zagroŜenie dla egzystencji lokalnej populacji strzebli błotnej w standardowym
formularzu danych dla obszaru Natura 2000 wymienia się szybko postępujące wysychanie
zbiornika oraz jego wypłycanie się i zarastanie trzciną pospolitą oraz projektowaną budowę
Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Działania inwestora dotyczące poszerzenia odcinka drogi nr 631 nie dotyczą przedmiotu
ochrony projektowanego obszaru i nie mają na ten obszar znaczącego wpływu, co zostało
wykazane w dalszych rozdziałach niniejszego raportu oddziaływania na środowisko
zawierającym zalecenia i preferowane obostrzenia.

2.4.2. Rezerwaty przyrody.
W sąsiedztwie rozbudowywanej DW nr 631 nie występują rezerwaty przyrody. W dalszej
odległości występują rezerwaty:
•

Rezerwat przyrody Horowe Bagno zlokalizowany w granicach miasta Marki
oddalony jest od przedmiotowej inwestycji o ca 4,5 km na północ.

•

Rezerwat przyrody Grabicz zlokalizowany na terenie Gminy Kobyłka – oddalony
o ca 8 km na wschód od terenu inwestora.

Horowe Bagno jest rezerwatem faunistyczno – florystycznym o powierzchni 43,82 ha.
Na terenie występują zbiorniki wodne po eksploatacji złóŜ torfu. Występuje tu wiele róŜnych
zbiorowisk roślinnych m.in. mszary wysokotorfowiskowe i przejściowe, zespoły szuwarowe,
jeziorka torfowiskowe, bagienne brzeziny oraz rzadziej bory wilgotne i świeŜe z fragmentami
grądów.
Rezerwat jest miejscem występowania chronionych gatunków roślin (m.in. bagno zwyczajne,
grzybień biały, goździk piaskowy, rosiczka okrągłolistna, porzeczka czarna, podkolan biały)
i zwierząt (m.in. strzebla błotna, trzciniak, bączek, jastrząb, czajka, dzięciołek, perkozek,
kumak nizinny, jszczurka zwinka, padalec zwyczajny, rzekotka drzewna, ropucha szara, Ŝaba
trawna, Ŝaba moczarowa, Ŝmija zygzakowata i inne).
Przedmiotowa inwestycja nie sąsiaduje z rezerwatem przyrody Horowe Bagno.
Działania związane z realizacją inwestycji nie mają bezpośredniego wpływu na
przedmiot ochrony rezerwatu.
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Grabicz – rezerwat przyrody o powierzchni 29,34 ha utworzony w celu ochrony jeziora
i terenów sąsiadujących stanowiących ostoję dla ptactwa wodnego (m.in. mewa śmieszka,
błotniak stawowy, łabędzie, czaple, kokoszka wodna) i ssaków (łoś, lis, sarna). Krajobraz
rezerwatu i jego szata roślinna są bardzo urozmaicone. Środkową część zajmuje płytki
zbiornik wodny pochodzenia torfowiskowego o powierzchni 12,5 ha z kępami i wysepkami
porośniętymi roślinnością bagienną. Pozostały teren w większości porośnięty jest lasem typu
boru wilgotnego i świeŜego z przewagą sosny, brzozy i osiki. W północnej części rezerwatu
znajduje się mały zbiornik wodny, w otoczeniu śródleśnych, malowniczych łąk. Krajobraz
urozmaicają nadbrzeŜne mszary turzycowe, kontrastujące jasnozielonym kolorem z brunatną
wodą jeziora.
Przedmiotowa inwestycja jest znacznie oddalona od granic rezerwatu i nie ingeruje
w jego przedmiot ochrony.

2.4.3. Pomniki przyrody.
Zarówno w pasie drogowym, jak i sąsiedztwie rozbudowywanego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 631 nie występują pomniki przyrody.

2.4.4. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Całość inwestycji znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w strefie
ochrony urbanistycznej obejmującej teren o wzmoŜonym naporze urbanizacyjnym,
posiadającej szczególne wartości przyrodnicze. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w strefie ochrony urbanistycznej obowiązują następujące zakazy mogące mieć
znaczenie przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia § 5 ust. 1. pkt 2 zakazuje realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaś ust. 3 docelowo odsyła
nas do § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych

uwarunkowań

związanych

z

kwalifikowaniem

przedsięwzięcia

do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
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2.5. Charakterystyka fauny.
2.5.1. Ichtiofauna.
W sąsiedztwie planowanego poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 631 zlokalizowane jest oczko
wodne, wskazywane do objęcia ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000 jako siedlisko
strzebli błotnej. Oczko wodne oddalone jest od przedmiotowej inwestycji średnio o 80 m
(załącznik graficzny nr 2). Obecnie zbiornik wodny jest silnie zarośnięty trzciną i wypłycony.
W okresach suchych powierzchnia lustra wody jest ograniczona do 200-300 m2 a głębokość
wody wynosi ca 0,5 m.

Rycina nr 1. Strzebla błotna Phoxinus percnurus.

Charakterystyka gatunku:
Strzebla błotna jest gatunkiem zamieszkującym niewielkie, płytkie, silnie zarośnięte oczka
wodne, glinianki, torfowiska. Ryba odporna jest na niesprzyjające warunki środowiskowe.
Znosi duŜe wahania temperatury wody w zbiornikach, jest odporna na silne zakwaszenie.
Potrafi przetrwać w zbiornikach odznaczających się niską zawartością tlenu w wodzie.
Jest gatunkiem stadnym, płochliwym, prowadzącym skryty tryb Ŝycia. Rzadko pojawia się na
powierzchni wody. OdŜywia się robakami, skorupiakami, larwami owadów, małymi
mięczakami oraz owadami wpadającymi z powietrza do wody.
Na terenie Polski strzebla błotna jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony
czynnej, nie stosuje się dla niej odstępstw od zakazów. Została wpisana do Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagroŜony.
Gatunek jest wymieniany w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej).
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Charakterystyka populacji w Zielonce w oparciu o Standardowy Formularz Danych dla
obszaru Natura 2000. Obecny stan populacji strzebli w zbiorniku ocenia się jako dobry pod
względem liczebności, struktury płciowej, wielkościowej i wiekowej. Strzebla błotna jest
jedynym przedstawicielem ichtiofauny w przedmiotowym zbiorniku. Wyniki badań
prowadzonych na potrzeby monitoringu siedliska wskazują, Ŝe w zbiorniku moŜe
występować nawet 2000 osobników strzebli. Stanowisko pełni waŜną rolę w działaniach
mających na celu ochronę mazowieckiej populacji gatunku.
W trakcie wizji terenowych nie zaobserwowano występowania strzebli błotnej w ww.
oczku wodnym. MoŜe to potwierdzać skryty charakter Ŝycia tej ryby.
Jako główne zagroŜenie dla egzystencji lokalnej populacji strzebli błotnej w standardowym
formularzu danych dla obszaru Natura 2000 wymienia się szybko postępujące wysychanie
zbiornika oraz jego wypłycanie się i zarastanie trzciną pospolitą oraz projektowaną budowę
Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Działania inwestora dotyczące poszerzenia drogi nr 631 nie dotyczą przedmiotu ochrony
strzebli, co zostało wykazane w dalszych rozdziałach niniejszego raportu oddziaływania na
środowisko. Inwestycja nie zmienia stosunków wodnych na omawianym terenie.
Aktualny stan oczka wodnego przedstawiono na zdjęciach w rozdziale nr 2.4.1. Projektowany
obszar Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce oraz w rozdziale nr 2.5.3. Inwentaryzacja
herpetofauny (obszar A).
W

pozostałych

oczkach

wodnych

w

sąsiedztwie

inwestycji

nie

odnotowano

występowania Ŝadnych gatunków ryb.

2.5.2. Inwentaryzacja entomologiczna.
Inwentaryzację entomologiczną przeprowadził Adam Woźniak – przewodniczący sekcji
entomologicznej Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Badania terenowe były prowadzone
w okresie maj – lipiec 2009 r. Raport z inwentaryzacji stanowi załącznik tekstowy nr 9.
Celem przeprowadzanej inwentaryzacji entomologicznej było odnalezienie w badanym
terenie stanowisk szczególnie cennych gatunków owadów – ze zwróceniem uwagi na gatunki
wymienione w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
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Badaniami objęto pas szerokości 250 m po obu stronach osi drogi wojewódzkiej nr 631 na
odcinku od granicy Ząbek z Warszawą do planowanego węzła Zielonka zlokalizowanego za
skrzyŜowaniem drogi 631 z drogą 634.
Lustracje terenowe polegały na penetracji wytypowanych obszarów w poszukiwaniu
wszystkich dostępnych w okresie badań stadiów rozwojowych inwentaryzowanych gatunków
owadów:
•

W przypadku motyli poszukiwano zarówno imagines inwentaryzowanych gatunków
jak równieŜ jaj, gąsienic i poczwarek.

•

W przypadku chrząszczy poszukiwano postaci imaginalnych, a takŜe larw, poczwarek
oraz charakterystycznych śladów świadczących o ich bytności w terenie, takich jak:
Ŝerowiska, otwory wylotowe, kolebki poczwarkowe, szczątki postaci doskonałych,
egzuwia, odchody i inne oznaki, na podstawie których bezspornie moŜna potwierdzić
występowanie danego gatunku.

W celu identyfikacji poszczególnych gatunków zastosowano metody przeŜyciowe –
obserwacje, a takŜe odłowy siatkami entomologicznymi, sitami i czerpakami.

Podczas lustracji terenowych otoczenia drogi 631 na badanym terenie nie stwierdzono
występowania Ŝadnego z gatunków owadów wymienionych w Poradniku ochrony siedlisk
i gatunków Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną.
Wśród odnotowanych podczas prac terenowych 72 gatunków chrząszczy i 31 gatunków
motyli wszystkie naleŜały do insektów dość pospolicie i licznie występujących w naszym
kraju.
Inwentaryzowane obszary pod względem bytującej tam entomofauny cechuje wysoka
antropogeniczność oraz ubogi skład gatunkowy, przez co nie stanowią one cennej wartości
przyrodniczej.
Najcenniejszymi z entomologicznego punktu widzenia obiektami przyrodniczymi badanego
terenu są rosnące tu pojedyncze dęby w starszych klasach wiekowych, a takŜe inne drzewa
liściaste (głównie lipy) porastające skraj drogi i rosnące w głębi drzewostanów okalających
drogę.
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Tereny leśne inwentaryzowanego obszaru będące lasami gospodarczymi zawierają zwłaszcza na obrzeŜach - duŜy procent roślinności drzewiastej obcego pochodzenia, przez co
nie są one dogodną bazą rozwojową dla insektów cennych z przyrodniczego punktu widzenia.
Z tego względu odnalezienie tu chronionych i/lub rzadkich gatunków owadów jest mało
prawdopodobne.
NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe las rosnący po stronie wschodniej (po prawej stronie drogi
patrząc od granicy Warszawy z Zielonką) jest rozleglejszym i bardziej urozmaiconym
siedliskowo obszarem, w którym występuje większe zróŜnicowanie entomocenotyczne.
Tereny okrajkowe stanowiące znikomy powierzchniowo procent badanego obszaru,
zlokalizowane na poboczu drogi, nie zawierają zbiorowisk roślinnych sugerujących
występowania tu rzadkich, przyrodniczo cennych czy chronionych gatunków motyli i/lub
innych owadów.

2.5.3. Inwentaryzacja herpetofauny.
Inwentaryzację herpetofauny na badanym terenie przeprowadził mgr inŜ. Michał Piotrowski
w maju i czerwcu 2009 r. (załącznik tekstowy nr 10).

Prace polegały na wyszukiwaniu gatunków w pasie 250 m po obu stronach drogi nr 631 oraz
na określeniu potencjalnych siedlisk bytowania herpetofauny w bezpośrednim sąsiedztwie
planowanej inwestycji.
Zastosowano następujące metody inwentaryzacji:
•

obserwacja bezpośrednia w środowisku wodnym i lądowym;

•

nasłuch głosów godowych;

•

kontrola przypadkowych pułapek terenowych naturalnych i sztucznych;

•

ocena i waloryzacja potencjalnych miejsc bytowania i rozrodu herpetofauny.

Na badanym terenie stwierdzono występowanie 5 gatunków płazów i 1 gatunku gada.
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Wymagania środowiskowe

Wartość
przyrodnicza

Nazwa
gatunku

Status
ochronny

Tabela nr 5. Miejsca występowania i wymagania środowiskowe stwierdzonych na
analizowanym terenie gatunków herpetofauny.

Miejsce stwierdzenia

grzebiuszka
ziemna
Pelobates
fuscus

Zamieszkuje róŜnorodne środowiska,
w których występują odpowiednie
warunki glebowe do zagrzebywania
się (luźny, często piaszczysty grunt).
Unika gleb zwartych, np. gliniastych.

OS1
Bern

mała

Zbiornik wodny B
(mapa nr 2).

ropucha szara
Bufo bufo

Rozród w róŜnego rodzaju zbiornikach
wodnych (stawy, kanały, cieki itp.). W
okresie pozagodowym prowadzi
wybitnie lądowy tryb Ŝycia. Lasy, łąki,
pola uprawne, nieuŜytki, równieŜ
środowiska synantropijne, ogrody,
parki, sady itp.
Z reguły większe zbiorniki wodne, jak
obficie zarośnięte roślinnością
starorzecza, stawy rybne, rzadziej
brzegi rzek. Spotykana równieŜ w
niewielkich kanałach, oczkach
wodnych, czy nawet okresowych
większych kałuŜach. Zazwyczaj
występuje w tych samych siedliskach,
co przynajmniej jeden z
„rodzicielskich” gatunków (Ŝaba
śmieszka i jeziorkowa) i rozmnaŜa się
wspólnie z nimi.
Małe, obficie zarośnięte roślinnością,
eutroficzne zbiorniki, raczej z wodą
stojącą, (stawy, jeziora i kanały,
starorzecza).
Gatunek bardzo plastyczny
ekologicznie. Goduje w rozlewiskach
rzecznych, okresowych kałuŜach,
niewielkich zbiornikach wodnych.
Poza okresem godowym spotykana w
róŜnych wilgotnych środowiskach –
łąki, lasy itp.

OS1

mała

Zbiornik wodny B i C (mapa
nr 2).

OS1

mała

Zbiornik wodny C
(mapa nr 2).

OS1

mała

Zbiornik wodny C
(mapa nr 2).

OS1

mała

Zbiornik wodny A
(mapa nr 2).

Ŝaba wodna
Rana
esculenta

Ŝaba
jeziorkowa
Rana
lessonae
Ŝaba trawna
Rana
temporaria
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Wymagania środowiskowe

jaszczurka
zwinka
Lacerta agilis

Gady Reptilia
Gatunek pospolity w wielu
OS,
środowiskach: najchętniej na
Bern
otwartych, trawiastych terenach, takich
jak łąki, polany, obrzeŜa lasu, leśne
zręby, usypiska kamieni, opuszczone
budynki, kamieniste nasypy kolejowe
itp.

Wartość
przyrodnicza

Nazwa
gatunku

Status
ochronny

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

mała

Miejsce stwierdzenia

Spotykana w 3 miejscach na
inwentaryzowanym obszarze,
w 1 przypadku na skraju
drogi. Poza tym w
środowiskach ekotonowych
(mapa nr 2).

Objaśnienia:
status ochrony:
- OS - gatunek objęty ochroną ścisłą,
- OS1 - gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej,
- Bern – gatunek chroniony na mocy Konwencji o ochronie dzikiej europejskiej
fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencji Berneńskiej).
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Mapa nr 2. Lokalizacja stanowisk herpetofauny zinwentaryzowanej w sąsiedztwie
planowanej inwestycji.
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W standardowym formularzu danych (SDF), który dotyczy planowanej na obszarze „A” ostoi
Natura 2000 „Strzebla Błotna w Zielonce” podano występującego na tym terenie kumaka
nizinnego Bombina bombina. Podczas inwentaryzacji gatunek ten nie został stwierdzony
w terenie.

Gatunki specjalnej troski
Na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków, które moŜna zaliczyć
do gatunków „specjalnej troski”.
Stwierdzono tu występowanie 2 gatunków chronionych (grzebiuszka ziemna i jaszczurka
zwinka) na mocy Konwencji o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk
naturalnych (Konwencji Berneńskiej). Są to gatunki pospolicie i licznie występujący na
terenie całego kraju.

Obszary waŜne dla zachowania populacji chronionych, rzadkich i zagroŜonych
gatunków herpetofauny
Wszystkie gatunki stwierdzone na badanym terenie objęte są ochroną gatunkową i wymagają
ochrony czynnej z wyłączeniem jaszczurki zwinki. Dlatego teŜ niezwykle istotne jest
zachowanie w nienaruszonym stanie miejsc ich przebywania a w szczególności miejsc
rozrodu.
Dla płazów niezbędnymi do rozrodu siedliskami są zbiorniki wodne oraz miejsca podmokłe
i wilgotne. Większość gatunków w ich najbliŜszym otoczeniu spędza sezon pozagodowy,
ale teŜ niektóre gatunki penetrują inne środowiska, takie jak lasy, łąki, nieuŜytki (grzebiuszka
ziemna, ropucha szara, Ŝaba trawna). Gady są grupą zróŜnicowaną – jaszczurka zwinka
preferuje miejsca bardziej nasłonecznione, tereny otwarte.
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Biorąc pod uwagę powyŜsze wymagania gatunków, jako najwaŜniejsze miejsca
bytowania płazów na inwentaryzowanym obszarze wytypowano:
•

Obszar „A”, na którym planowane jest ustanowienie ostoi sieci Natura 2000
„Strzebla Błotna w Zielonce” (o pow. 2,2 ha). Zbiorniki wodne ulegają znacznemu
wysuszeniu i sukcesji naturalnej.

Foto nr 3. Zbiornik wodny „A” ulegający wysychaniu.

Foto nr 4. Fragmenty zbiornika „A” stanowiące dogodne siedliska dla płazów.
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•

Obszar „B” – niewielki podmokły obszar, na którym znajduje się kilka małych
zbiorników wodnych (oczek) połoŜony w odległości około 20 m od drogi 634.

Foto nr 5. Zbiornik „B” stanowiący biotop rozrodczy dla grzebiuszki i ropuchy szarej.

•

Obszar „C” - najcenniejsze miejscem dla bytowania płazów ze względu na ich
koncentracje, charakter zbiornika i jego wielkość.

Foto nr 6. Zbiornik „C” stanowiący najdogodniejsze miejsce dla bytowania płazów na
inwentaryzowanym obszarze.
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2.5.4. Inwentaryzacja awifauny.
Inwentaryzacja awifauny w sąsiedztwie drogi nr 631 została przeprowadzona przez mgr inŜ.
Krzysztofa Kajzera prezesa Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (załącznik tekstowy
nr 11).
Pracami terenowymi objęto zarówno planowany pas drogowy, jak równieŜ teren 250 m po
kaŜdej ze stron.
Podczas kontroli notowano wszystkie stwierdzone gatunki, a na mapy nanoszono miejsca
stwierdzenia ciekawszych gatunków (podając liczbę osobników, kierunek przemieszczania,
lokalizację

znalezionych

gniazd

i

terytoriów

oraz

w

miarę

moŜliwości

- płeć zaobserwowanych ptaków).
Kontrole nocne polegały na nasłuchach oraz stymulacji głosowej sów i lelka.

Wyniki inwentaryzacji awifauny na badanym terenie
W sumie na terenie objętym badaniami stwierdzono 33 gatunki ptaków, z czego dla
29 gatunków przyznano jedną z trzech kategorii lęgowości.
Inwentaryzacja nie wykazała obecności gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy
Ptasiej. Stwierdzonych 29 gatunków objętych jest ochroną gatunkową (spośród nich 19 to
gatunki wymienione w załącznikach Konwencji Berneńskiej, a jeden Konwencji Bońskiej),
3 gatunki objęte są ochroną częściową, jeden to gatunek łowny.

Załącznik tekstowy nr 11 zawiera zestawienie gatunków (w układzie systematycznym)
stwierdzone na poszczególnych transektach wraz ze statusem ochronnym, kategorią
zagroŜenia oraz kategorią lęgowości.

Obszary waŜne dla miejscowej awifauny:
•

Pas starszego drzewostanu ciągnący się zwłaszcza po zachodniej stronie istniejącej
drogi wojewódzkiej nr 631 tworzą gatunki liściaste (brzoza, dąb, akacja, osika) oraz
sosna. Ze względu na wyŜszy wiek drzew od otaczających go monokultur sosnowych,
złoŜony skład gatunkowy oraz obecność martwych drzew, stwarza dobre warunki do
występowania gatunków gnieŜdŜących się w dziuplach. W pasie tym stwierdzono
8 terytoriów bogatki, 1 terytorium modraszki oraz 2 terytoria (w tym jedno ze
znalezioną dziuplą) dzięcioła duŜego.
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•

Śródleśne zarośnięte trzciną i szuwarami jeziorko (w części dotyczącej herpetofauny
oznaczone jako obszar „C”), na którym stwierdzono obecność gatunków związanych
z trzcinowiskami (trzciniak, trzcinniczek, potrzos). Teren ten połoŜony jest
w odległości powyŜej 100 m od planowanej inwestycji, w związku z czym rozbudowa
i eksploatacja DW 631 nie powinna bezpośrednio mu zagrozić.

•

Teren na którym planowane jest ustanowienie ostoi sieci Natura 2000 „Strzebla błotna
w Zielonce” (o pow. 2,2 ha).

2.5.5. Inwentaryzacja teriologiczna.
Inwentaryzację ssaków w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 631 przeprowadził mgr inŜ.
Bartłomiej Popczyk (załącznik tekstowy nr 12).
Na inwentaryzowanym terenie przeprowadzone zostały nasłuchy detektorowe nietoperzy.
W terenie wytypowano transekty (odcinki kontrolne), po których poruszano się od zmierzchu
do świtu. Transekty usytuowane były równolegle do planowanego pasa drogowego. Nagrane
materiały poddane były analizie. Nagrania prowadzone były takŜe w potencjalnych miejscach
Ŝerowania nietoperzy (cieki i zbiorniki wodne, polany śródleśne).
Metodyka inwentaryzacji pozostałych gatunków ssaków obejmowała inwentaryzację śladów
bytowania, tropienie i obserwacje bezpośrednie.
Wykonano przemarsze wzdłuŜ juŜ istniejącego pasa drogowego, który pokrywa się
z planowaną inwestycją i odszukano szczątki zwierząt zabitych przez samochody.
W takcie inwentaryzacji wykazano występowanie 8 gatunków ssaków (wykaz – tabela nr 6).
Wszystkie gatunki przebywają stale na powierzchni lub w pobliŜu analizowanego obszaru.
Wśród stwierdzonych gatunków – trzy to taksony objęte ochroną ścisłą. Wszystkie wymagają
ochrony czynnej. Trzy gatunki zaliczono do zwierząt łownych a wśród nich jeden objęty
został całorocznym okresem ochronnym. Dwa gatunki stwierdzone na inwentaryzowanym
obszarze (borowiec wielki, mroczek późny) naleŜą do tych, dla których wyznacza się strefy
ochronne ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania, na mocy Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną Dz. U. Nr 220, poz. 2237.

Stwierdzone gatunki ssaków pogrupowano w oparciu o 8 stopniową skalę zagroŜenia zgodnie
z załoŜeniami przyjętymi w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001).
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Wśród gatunków stwierdzonych na wskazanym przez zleceniodawcę terenie nie wyróŜniono
gatunków o statusie zagroŜonym. Jeden z gatunków ma słabo rozpoznaną liczebność.
W pozostałych przypadkach są to gatunki niezagroŜone.
Odnotowano występowanie 4 gatunków zamieszczonych w Konwencji Berneńskiej
(2 gatunków w Załączniku II i 2 w Załączniku III) dotyczącej ochrony europejskiej przyrody
Ŝywej i naturalnych siedlisk. Natomiast 2 gatunki ujęte są w Konwencji Bońskiej
(załącznik II) o ochronie wędrownych gatunków zwierząt.

Tabela nr 6. Wykaz stwierdzonych gatunków ssaków.
Nazwa gatunku

Metoda stwierdzenia

Status ochronny

Wartość
przyrodnicza

Stopień
zagroŜenia

Lis*
Vulpes vulpes
Sarna europejska*
Capreolus
capreolus
Łoś*
Alces alces

Tropienie, obserwacje
bezpośrednie

Ł

M

8

Tropienie, obserwacje
bezpośrednie

Ł, BR III

M

8

Tropienie

Ł/całorocznie
chroniony

M

7/8

4.

Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Nasłuchy detektorowe

OS1, OSS, BR, BN

D/M

8

5.

Borowiec wielki
Nyctalus noctula

Nasłuchy detektorowe

OS1, OSS, BR, BN

D

8

6.

JeŜ
Erinaceus sp.

Martwy osobnik

OS1, BR III

M

8

7.

Szczur
Rattus sp.

Martwy osobnik

-

M

8

8.

Nornica ruda*
Myodes glareolus

Obserwacje bezpośrednie

-

M

8

Lp.
1.
2.
3.

* - Gatunki stwierdzone przy uŜyciu tej metody prawdopodobnie występują na pozostałym inwentaryzowanym
terenie.
Oznaczenia:
Status ochronny:
OS – gatunek objęty ochroną ścisłą;
OS1 – gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej;
OCz – gatunek objęty ochroną częściową;
OSS – gatunek, zwierząt wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub przebywania;
Ł – gatunek łowny;
DS – gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG;
BR – gatunek chroniony na mocy Konwencji Berneńskiej, ujęte w załączniku II;
BR III – gatunek chroniony na mocy Konwencji Berneńskiej, ujęte w załączniku III;
BN – gatunek chroniony na mocy Konwencji Bońskiej, ujęte w załączniku II.
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Stopień zagroŜenia gatunków wg Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt:
2 – prawdopodobnie zanikłe w Polsce;
3 – skrajnie zagroŜone;
4 – bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagroŜone;
5 – wysokiego ryzyka, naraŜone na wyginięcie;
6 – niŜszego ryzyka, ale bliskie zagroŜenia;
7 – o słabo poznanym statusie;
8 – niezagroŜone.
Wartość przyrodnicza w skali regionu i kraju:
W – wyjątkowa;
D – duŜa;
M – mała.

Rycina nr 2. Miejsca stwierdzenia ssaków.

Kondycję i stan populacji zwierząt łownych określono w oparciu o dane Wojskowego Koła
Łowieckiego „Wrzos”. Gospodarka łowiecka prowadzona przez WKŁ „Wrzos” wskazuje, Ŝe
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na terenie odwodu łowieckiego przylegającego do planowanej inwestycji zinwentaryzowano
w marcu 2009 roku w przybliŜeniu 35 łosi, 44 daniele, 100 saren, 52 lisy, 165 dzików.

„Gatunki specjalnej troski”
Do grupy „gatunków specjalnej troski” naleŜą nietoperze – mroczek późny i borowiec wielki.
Charakterystykę gatunków przedstawiono w załączniku tekstowym nr 12.

Obszary waŜne dla ssaków
Modernizowana trasa przebiega w znacznej mierze przez ekosystemy leśne, w pozostałej
części jest to środowisko przekształcone przez człowieka. We wszystkich wymienionych
środowiskach dogodne dla siebie warunki bytowe znajdują ssaki. Obszary cenne wskazywane
są dla poszczególnych gatunków, wymienionych jako „gatunki specjalnej troski”.
Szpalery drzew porastające pobocza dróg, polany śródleśne oraz korytarze utworzone przez
drogi stanowią miejsca, w których dogodne warunki schronienia i tereny łowieckie znajdują
dla siebie nietoperze: borowiec wielki Nyctalus noctula i mroczek późny Eptesicus serotinus.
W okresie końca lata i jesieni gatunki te zmieniają miejsce przebywania i udają się do
zimowisk.
WaŜnymi z punktu widzenia ochrony nietoperzy zawłaszcza gatunków borowiec wielki
i mroczek późny są strefy ekotonowe – brzegi kompleksów leśnych i terenów
przekształconych przez człowieka – tereny te są miejscem Ŝerowania wskazanych gatunków.
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3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu
oddziaływania

planowanego

przedsięwzięcia

zabytków

chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie pismem z dnia 08.12.2008 r.
poinformował, Ŝe w rejonie planowanej inwestycji oraz w przyległej do niej 200-metrowej
strefie

nie

występują

Ŝadne

obiekty

podlegające

ochronie

konserwatorskiej

(załącznik tekstowy nr 4).
Jednocześnie Konserwator Zabytków wskazał na potrzebę prowadzenia robót ziemnych pod
nadzorem archeologicznym. Szczegółowy zakres prac archeologicznych zostanie określony
przez urząd po zapoznaniu się z projektem budowlanym.
W trakcie sporządzania raportu nie został uszczegółowiony zakres prac archeologicznych
przez Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku
niepodejmowania przedsięwzięcia.
Obecnie parametry techniczne jezdni nie odpowiadają wymogom stawianym klasie drogi
wojewódzkiej. Nawierzchnia jest wyeksploatowana. Według badań geotechnicznych
i wizualnej oceny stanu technicznego istniejącej nawierzchni asfaltowej, omawiany odcinek
drogi wymaga przeprowadzenia natychmiastowego remontu generalnego ze względu na
występujące deformacje, ubytki i pęknięcia na całej szerokości jezdni. Spękania nawierzchni
oraz głębokie ubytki w konstrukcji jezdni stwarzają istotne zagroŜenia dla bezpieczeństwa
uŜytkowników drogi i zwiększają uciąŜliwość akustyczną powodowaną przez poruszające się
pojazdy. Brak poboczy a w konsekwencji notoryczne zatrzymywanie się pojazdów
bezpośrednio na jezdni i pasie zielonym utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszych
i rowerzystów. Stan istniejący pogarsza niedostateczne odwodnienie korony drogi. WzdłuŜ
pasa jezdni powstały ubytki terenu, w których gromadzi się woda. Rowy i przepusty są
zniszczone i zamulone, nie spełniają naleŜycie swoich funkcji. W konsekwencji wody
opadowe zalegają na poboczach i jezdni. W efekcie prowadzi to do postępującej destrukcji
istniejącej nawierzchni.
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W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia wystąpią następujące negatywne
skutki:
• Obecny stan techniczny drogi - brak poboczy i chodników uniemoŜliwia bezpieczne
korzystanie z drogi pieszym i rowerzystom. Przy wzroście liczby pojazdów ruch
pieszy i rowerowy stanie się praktycznie niemoŜliwy.
• Stan nawierzchni, niedostateczne odwodnienie korpusu drogi i wyrwy w poboczach
stwarzają zagroŜenia dla ruchu pojazdów, co moŜe prowadzić do zwiększonej ilości
wypadków i wystąpienia zagroŜeń dla środowiska (poŜary rozbitych samochodów,
wycieki paliwa i płynów z rozbitych aut).
• Postępująca degradacja nawierzchni drogi spowoduje powstawanie wyłomów
i konieczność przeprowadzania częstych remontów nawierzchni. Remonty wiąŜą się
z emisją zanieczyszczeń, płoszeniem zwierzyny, niekontrolowanym wpływem na
tereny sąsiadujące, zuŜyciem paliw, utrudnieniami w ruchu, ograniczeniami prędkości
etc.
• Brak ekranów akustycznych przy wzroście natęŜenia ruchu pojazdów zwiększy
propagację hałasu i negatywnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców.
• Zgodnie z prognozą i analizą ruchu na przedmiotowym odcinku drogi natęŜenie
potoków ruchu wzrośnie. Przy braku upłynnienia potoków ruchu nasili się emisja
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Największe emisje występują
przy jeździe w korkach tj. przy częstym ruszaniu i hamowaniu. Zjawisko negatywnie
wpłynie na stan jakości powierza a w konsekwencji na człowieka i środowisko.
• Przewidywany wzrost natęŜenia ruchu i brak dostatecznej przepustowości drogi
spowoduje wzrost uciąŜliwości hałasu wynikającego z braku płynności ruchu (silniki
samochodów emitują największy hałas podczas ruszania i hamowania). Ponadto nie
zostaną wyeliminowane uciąŜliwości akustyczne potęgowane przez uszkodzoną
nawierzchnię drogi.
• Brak uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w sąsiedztwie drogi moŜe
prowadzić do degradacji środowiska gruntowo – wodnego. Część wód opadowych
zalega na poboczach, które nie posiadają odpowiednich właściwości infiltracyjnych
(grunty zbite). Wody nie przedostają się do profilu glebowego, nie są zasilane płytkie
poziomy wody gruntowej. Docelowo zjawisko to moŜe przyczynić się do
sukcesywnego obniŜania się poziomu wody powierzchniowej w istniejących oczkach
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wodnych w tym – zbiorniku stanowisku strzebli błotnej (pośrednia degradacja
siedlisk). Ponadto wody zalegające na poboczach są bardziej zanieczyszczone od wód
spływających z korpusu drogi. Wody te nie są dobrym źródłem wody pitnej dla
małych zwierząt.
• W przypadku braku realizacji przedsięwzięcia nie zostaną usunięte drzewa, nie będzie
utwardzany teren pod chodniki i ścieŜki rowerowe. Biorąc pod uwagę funkcje
biologiczne

terenów,

wszystkie

utwardzenia

zmieniają

sposób

uŜytkowania

i wpływają na środowisko gruntowo – wodne.
Przeprowadzone analizy wskazują, Ŝe wszystkie negatywne oddziaływania związane
z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia (m.in. wzrost emisji zanieczyszczeń, potęgujące się
nasilenie hałasu, brak uregulowań w zakresie gospodarki wodnej) będą powodować większą
presję środowiskową niŜ w przypadku zrealizowania inwestycji.

5. Opis analizowanych wariantów.
5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę z uzasadnieniem wyboru.
Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na rozbudowie drogi jednojezdniowej do
drogi dwujezdniowej oraz wzmocnieniu konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi klasy „GP”
z zachowaniem dotychczasowych parametrów geometrycznych, budowie chodników i ścieŜki
rowerowej, umocnieniu poboczy, odtworzeniu i budowie odwodnienia oraz przebudowie
skrzyŜowań drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą wojewódzką 634 i drogami gminnymi.
Szczegółowy

zakres

zainwestowania

został

przedstawiony

w

rozdziale

nr

1.1.

„Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia”.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem najkorzystniejszym dla
środowiska. Po analizie uwarunkowań środowiskowych projektowanej rozbudowy drogi 631
moŜna stwierdzić, Ŝe planowana inwestycja umoŜliwi przyjęcie prognozowanego ruchu i przy
zastosowaniu moŜliwie najlepszych technik nie będzie wykazywać znaczących negatywnych
oddziaływań na środowisko w tym na projektowany obszar Natura 2000 – Strzebla Błotna
w Zielonce.

44

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Za wyborem wariantu przemawiają następujące przesłanki:
• Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez dostosowanie drogi do wymogów
i standardów drogi wojewódzkiej poprzez remont nawierzchni istniejącej drogi,
budowę nowej jezdni, poboczy, ścieŜek rowerowych, chodników, wykonanie
oznaczeń poziomych i pionowych drogi, oświetlenia;
• Wykonanie zabezpieczeń akustycznych zgodnie z zaleceniami akustyka pozwoli na
dotrzymanie określonych prawem dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach
chronionych akustycznie (zabudowa mieszkaniowa);
• Bezpieczeństwo włączania się do ruchu lokalnego. Projektant dostosował osie
skrzyŜowań do obowiązujących przepisów prawnych;
• Rozwiązanie

sposobu

zagospodarowania

ścieków

deszczowych

poprzez

odprowadzenie powierzchniowe do przydroŜnych rowów infiltracyjnych;
• Inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej drogi nie ingeruje w znaczący sposób
w obszar Natura 2000, nie zubaŜa siedlisk przyrodniczych, nie wykazuje negatywnych
oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska i środowisko w ujęciu
całościowym;
• Podczas prowadzenia prac ziemnych moŜliwe będzie przeprowadzenie ewentualnych
badań archeologicznych, które wzbogacą stan wiedzy historycznej o terenie;
• Inwestycja nie wkracza w obszary szczególnie cenne przyrodniczo, rozbudowa będzie
realizowana w pasie przeznaczonym w MPZP pod inwestycję;
• Przeprowadzony monitoring powykonawczy oddziaływania na ptaki pozwoli na
pełniejsze rozpoznanie stanu lokalnych populacji i umoŜliwi wybór odpowiedniej
metody zapobiegania negatywnym wpływom na zwierzęta (w przypadku braku
podjęcia działań zapobiegawczych na etapie realizacji przedsięwzięcia);
• Rozbudowa drogi usprawni ruch co pozytywnie wpłynie na stan jakości powietrza na
terenach sąsiadujących.
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5.2. Wariant alternatywny.
W przypadku rozbudowy i modernizacji istniejącej drogi analiza wariantowa związana jest
z poszukiwaniem:
•

optymalnego połoŜenia nowoprojektowanej trasy w terenie;

•

technicznych rozwiązań w zakresie odwodnienia korpusu drogi;

•

wykonania zabezpieczeń przy drodze ograniczających moŜliwość wystąpienia kolizji
ze zwierzętami.

Optymalne połoŜenie trasy w terenie.
W celu ochrony ekosystemów leśnych i projektowanego obszaru Natura 2000 odstąpiono od
pierwotnego zamierzenia rozbudowy drogi tylko w kierunku wschodnim. Wariant zakładał
budowę drugiej jezdni od strony wschodniej wraz z rowami odwodnieniowymi, ciągiem
chodników i ścieŜki rowerowej. Realizacji inwestycji w takim układzie spowodowałaby
zwiększoną presję na siedlisko strzebli błotnej. Rozbudowa inwestycji tylko w kierunku
zachodnim (oddalenie od siedlisk przyrodniczych) była niemoŜliwa ze względu na istniejącą
zabudowę mieszkaniową pomiędzy ulicami Gajowa – Powstańców.
Trasę nowej drogi ułoŜono symetrycznie wzdłuŜ istniejącej jezdni. Działanie to ograniczy
zbliŜanie się zainwestowania do obszarów cennych przyrodniczo (stanowisko strzebli błotnej,
miejsca rozrodu płazów) i zabudowy mieszkaniowej.
Drugim elementem analizy wariantowej było odwodnienie drogi.
Projektant rozpatrywał następujące moŜliwości odwodnienia:
1. Za pomocą systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do naturalnych lub
sztucznych zbiorników (ew. cieków wodnych);
2. systemem rowów przydroŜnych połączonych z naturalnymi ciekami.
Odstąpiono od dalszego projektowania systemu odwodnienia drogi opartego na szczelnej
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem deszczówki do zbiorników. Odprowadzenie wód
do zbiorników naturalnych okazało się niemoŜliwe ze względu na:
•

brak pojemności istniejących zbiorników,

•

brak moŜliwości oczyszczenia wód opadowych ze wszystkich zanieczyszczeń,

•

potrzebę budowy kanalizacji doprowadzającej deszczówkę do zbiorników,

•

prawdopodobny negatywny wpływ na lokalne populacje płazów.
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Nie znaleziono optymalnej lokalizacji pod ewentualną budowę sztucznego zbiornika
wodnego. Rzędne terenowe nie pozwalają na budowę grawitacyjnego systemu kanalizacji
deszczowej a lokalizowanie pompowni przy tak krótkim odcinku drogi jest nieefektywne
ekonomicznie.
Łączenie rowów przydroŜnych z naturalnymi ciekami lub zbiornikami wodnymi uznano za
nieuzasadnione środowiskowo. Na terenie występują dobre warunki gruntowo – wodne dla
wsiąkania wód opadowych. W związku z powyŜszym przekopywanie terenu uznano za
nieuzasadnioną ingerencję w środowisko naturalne. Odstąpiono od dalszego rozpatrywania
i projektowania tego rozwiązania.
Odwodnienie drogi będzie zrealizowane wg wariantu przyjętego do realizacji
tj. powierzchniowo poprzez system przydroŜnych rowów infiltracyjnych.

Zabezpieczenia przed zwierzętami – w oparciu o zalecenia specjalisty po inwentaryzacji
ssaków.
We wnioskach do inwentaryzacji ssaków mgr inŜ. Bartłomiej Popczyk wskazał na potrzebę
wykonania zabezpieczeń z siatki eliminujących niekontrolowane migracje duŜych zwierząt.
W trakcie prac projektowych poszukiwano najkorzystniejszego rozwiązania związanego
z wykonaniem ww. zabezpieczeń.
Analiza policyjnych statystyk kolizji i wypadków drogowych z udziałem zwierząt wskazuje,
Ŝe w dotychczasowym stanie zagospodarowania terenu na przestrzeni trzech lat miały miejsce
dwie zanotowane kolizje – najechanie na zwierzę (załącznik tekstowy nr 5 – informacja
Komendy Policji w Wołominie).
Po rozbudowaniu drogi naleŜy spodziewać się zwiększenia ilości kolizji z udziałem duŜych
dzikich ssaków. Stan taki moŜe być spowodowany większą szerokością przeszkody terenowej
jaką jest droga (rozbudowa do dwóch jezdni dwupasowych), budową jednostronnego ekranu
akustycznego i upłynnienia potoków ruchu. Jednocześnie naleŜy mieć na uwadze, Ŝe migracje
duŜych zwierząt mają największe nasilenie nad ranem i o zmierzchu czyli w okresach
zmniejszonego natęŜenia ruchu komunikacyjnego.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uŜytkowników dróg i wyeliminowania
zagroŜeń dla dziko Ŝyjącej fauny rozpatrzono następujące rozwiązania:
1. wygrodzenie terenów leśnych wzdłuŜ drogi płotem z siatki eliminującym moŜliwość
migracji duŜych ssaków (wysokość min. 3,5 m, średnica oczek zmniejszająca się ku
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dołowi, zabezpieczenie górnej krawędzi siatki, wkopanie siatki w grunt).
Wygrodzenie wiąŜe się z koniecznością wykonania szlaków migracyjnych dla małych
ssaków w kierunku istniejącego przepustu;
2. zastosowanie metod ostrzegawczo – odstraszających duŜe ssaki;
3. ustawienie znaków drogowych ograniczających prędkość poruszania się pojazdów
oraz informujących o występowaniu dzikich zwierząt (znak A18b zwierzęta dzikie).
Ad. 1. Wygrodzenie terenów leśnych jest rozwiązaniem skutecznie ograniczającym
moŜliwość przemieszczania się duŜych ssaków. Zwierzęta nie mają moŜliwości wychodzenia
na drogę, więc nie występują kolizje z przejeŜdŜającymi pojazdami. Jednocześnie naleŜy mieć
na uwadze, Ŝe źle dobrane ogrodzenie stanowi specyficzną barierę – zaporę terenową,
generującą szereg problemów. Zwierzęta nie zawsze są w stanie zauwaŜyć siatkę, więc naleŜy
spodziewać się wystąpienia zranień, kontuzji lub śmierci - szczególnie młodych osobników
na skutek zderzenia z siatką. Siatka powinna być odpowiednio zastabilizowana w gruncie
(mocne słupki metalowe wkopane w ziemię, zalane betonem, siatka wkopana min 0,5 m
w ziemię) i skonstruowana w taki sposób, by uniemoŜliwić niekontrolowaną migrację małych
ssaków. NaleŜy wyprofilować korytarz ekologiczny dla małych zwierząt w kierunku
istniejącego przepustu drogowego, stanowiącego ciąg migracyjny.
Jednocześnie naleŜy nadmienić, Ŝe wygrodzenie kompleksów leśnych nie moŜe ograniczać
się tylko do pasa wzdłuŜ drogi. Błąkająca się zwierzyna będzie poszukiwać innych dróg
migracyjnych i w sposób naturalny zostanie skierowana w sąsiedztwo siedzib ludzkich.
Jest to zjawisko niekorzystne, w związku z powyŜszym grodzenie powinno obejmować teren
zarówno wzdłuŜ drogi jak i w głąb obszaru od krawędzi jezdni (po skrajni kompleksu
leśnego). Lokalizację i wybór siatki naleŜy skonsultować ze specjalistą.
Obecnie dostępne dane na temat wielkości populacji duŜych ssaków na analizowanym terenie
wskazują na moŜliwość występowania około 35 łosi, 100 saren, 44 danieli, 165 dzików.
Na podstawie odnotowanych w ostatnich latach ilości kolizji samochodów ze zwierzętami
i zachowaniach dobowych zwierząt (migracje o świcie i o zmierzchu, gdy ruch pojazdów jest
mniejszy) moŜna wnioskować, Ŝe populacje są przybliŜone do zainwentaryzowanych.
Jednocześnie wygrodzenie kompleksów leśnych moŜe być przyczyną konfliktów z lokalnym
społeczeństwem. Tereny leśne są miejscem spacerów i przejaŜdŜek rowerowych dla
okolicznych mieszkańców.
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W przypadku realizacji budowy jednostronnego ekranu akustycznego, po przeciwnej
stronie drogi naleŜy zastosować wygrodzenie kompleksów leśnych.

Ad. 2. Urządzenia ochronne słuŜą do zapobiegania wypadkom drogowym, zapewniają
bezpieczeństwo uŜytkownikom dróg oraz chronią zwierzęta Ŝyjące na wolności. Do metod
ostrzegawczo – odstraszających zalicza się m.in. montaŜ słupków drogowych z elementami
odblaskowymi tzw. „wilczych oczu”.
Podczas przejazdu samochodu elementy odblaskowe na słupku odbijają światło reflektorów,
które odbierane jest przez zwierzęta jako sygnał ostrzegawczy. Zwierzęta mogą bezpiecznie
przejść przez drogę, gdy samochód się oddali.
Rozwiązanie to jest stosowane z powodzeniem na szeroką skalę w krajach Unii Europejskiej.
W Polsce zabezpieczenie to traktowane jest jako nowatorskie, czasem określane jako
niewystarczające.
Do zalet słupków naleŜą:
•

brak izolowania populacji i zapewnienie moŜliwości bezpiecznej migracji zwierząt;

•

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez dodatkowe oznaczenie skraju jezdni;

•

niewielka ingerencja w środowisko naturalne przy montaŜ i na etapie uŜytkowania.

Do wad słupków moŜna zaliczyć:
•

brak ochrony przed migracjami małych ssaków;

•

zmniejszenie skuteczności na drogach w sąsiedztwie siedzib ludzkich.

Ustawienie
po

słupków

rozpoznaniu

moŜna

zrealizować

ewentualnego

wzrostu

na

etapie

kolizyjności

realizacji
na

inwestycji

etapie

lub

eksploatacji

(z wyłączeniem obszaru, gdzie od strony zachodniej zlokalizowany jest ekran
akustyczny. Na tym obszarze wskazane jest zastosowanie wygrodzenia).

Ad. 3. Optymalne ustawienie w terenie znaków drogowych ograniczających dopuszczalną
prędkość poruszania się pojazdów i ostrzegających przed moŜliwymi szlakami migracyjnymi
zwierząt. Projektant po uwzględnieniu lokalnych warunków terenowych dokona wyboru
optymalnego połoŜenia w terenie znaków drogowych. Ilość znaków zostanie dostosowana do
lokalnych warunków terenowych.
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6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
analizowanych
wystąpienia

wariantów, w

powaŜnej

awarii

tym

równieŜ

w

przypadku

przemysłowej

i

moŜliwego

transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Wszystkie analizowane warianty będą wykazywać oddziaływanie na środowisko. W analizie
wariantowej skoncentrowano Asię na wyborze rozwiązań, które ogranicza lub wyeliminują
negatywne oddziaływania na projektowany obszar Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce,
florę i faunę oraz ludzi. Określono, Ŝe kaŜdy wariant będzie oddziaływać na powierzchnię
ziemi w tym środowisko gruntowo – wodne poprzez utwardzenie terenu przez nowe elementy
infrastruktury liniowej. Oszacowano, Ŝe wariant przyjęty do realizacji jest optymalny.
Jego realizacja nie godzi w interesy obywateli i ochrony środowiska, spełnia wymagania
techniczne stawiane drodze wojewódzkiej i nie wiąŜe się z nadmiernymi nakładami
finansowymi. Przyjęte rozwiązania nie niosą za sobą ryzyka braku moŜliwości oceny
oddziaływania na środowisko.

W przypadku realizacji inwestycji liniowej do awarii przemysłowej moŜna zaliczyć sytuację
spowodowaną wypadkiem lub kolizją drogową. W wyniku takiego zdarzenia moŜe wystąpić
wyciek paliwa z baków samochodów, rozszczelnienie zbiorników z olejem silnikowym lub
płynem chłodniczym silników. MoŜliwe jest teŜ zapalenie się pojazdów uczestniczących
w wypadku drogowym. Ryzyko wypadku drogowego w ruchu kołowym jest znacznie wyŜsze
w sąsiedztwie skrzyŜowań i węzłów niŜ na prostych odcinkach drogi.
W ww. sytuacji awaryjnej moŜe wystąpić zanieczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu
powyŜej pierwszego poziomu wód gruntowych a w przypadku powaŜnej awarii
(np. z udziałem pojazdów cięŜarowych) moŜe nastąpić przeniknięcie zanieczyszczeń do wód
podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego. Aktualny system ratownictwa pozwala na
podjęcie szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej. Działanie to sprawia, Ŝe prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia wód podziemnych jest ograniczone do minimum (bliskie opcji czysto
hipotetycznego) nawet w przypadku bardzo powaŜnej awarii.
Reasumując: zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i odpowiednia
organizacja ruchu (znaki poziome i pionowe na drodze) powinno ograniczyć do minimum
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ryzyko zanieczyszczenia wód i gruntu. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej słuŜby
ratownictwa są w stanie szybko i sprawnie zminimalizować skutki oddziaływań na
środowisko.
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w centralnej Polsce i skalę jej oddziaływania
stwierdza się, Ŝe oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi.

7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
wybranego wariantu na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
Realizacja a następnie eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z wystąpieniem emisji:
•

strumienia odpadów;

•

ścieków bytowo – socjalnych (tylko etap budowy);

•

ścieków deszczowych;

•

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;

•

hałasu.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie powiązana z powstaniem odpadów
z remontu istniejącej drogi oraz odpadów związanych z budową nowej jezdni.
Tabela nr 7. Rodzaje i ilości materiału odpadowego powstającego z rozbiórki istniejącej
nawierzchni – szacunek wg projektanta drogi CGM Projekt Sp. z o.o.
Lp.

Rodzaj materiału odpadowego

Ilość [m3]

1.

Warstwy bitumiczne

3370

2.

Kostka kamienna

2334

3.

Kruszywo łamane 0-31,5

200

4.

Kruszywo łamane 0-63

1650

5.

Fragmenty skały granitowej

370

6.

Fragmenty skały z piaskowca

773

7.

Kruszywo 0-63 stabilizowane cementem

143

Ponadto powstaną odpady:
•

komunalne z zaplecza budowy m.in. odpady opakowaniowe po produktach
spoŜywczych, niewielkie ilości odpadów spoŜywczych;

•

opakowaniowe po materiałach budowlanych m.in. opakowania kostki betonowej,
krawęŜników;

•

ziemia z terenu pod nową jezdnię (tzw. humus i urobek z pogłębiania);

•

z oznakowania pionowego drogi (słupki, znaki drogowe).
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Tabela nr 8. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w czasie realizacji
inwestycji.
Kod
odpadu
17 01 01

Ilość
[Mg]

Rodzaj odpadu
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

20

17 01 02 Gruz ceglany

2

Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 07 materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne
niŜ wymienione w 17 01 06

10

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

200

17 03 02 Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01
Gleba i ziemia w tym kamienie inne niŜ wymienione w
17 05 04
17 05 03

400

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niŜ wymieniony w 17 05 05

20

17 04 08 Mieszaniny metali (m.in. słupki, znaki drogowe)

2

50

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i
15 02 03
ubrania ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1
1
1
0,5
1
0,1

Sposób zagospodarowania odpadu
Odzysk odpadów, np. na składowisku
odpadów lub w firmie produkującej
podbudowy pod drogi
Odzysk odpadów, np. na składowisku
odpadów lub w firmie produkującej
podbudowy pod drogi
Odzysk odpadów, np. na składowisku
odpadów lub w firmie produkującej
podbudowy pod drogi
Odpad kierowany do unieszkodliwienia
lub odzysku
Odpad kierowany do odzysku
Odpad do wykorzystania na terenie
budowy
Odpad do wykorzystania na terenie
budowy
Odpad kierowany do odzysku lub
ponownego wykorzystania na budowie
Odpad kierowany do odzysku
Odpad kierowany do odzysku
Odpad kierowany do odzysku
Odpad kierowany do odzysku
Odpad kierowany do odzysku
Odpad kierowany do unieszkodliwienia

Materiały z rozbiórki (między innymi znaki drogowe, słupki, kręgi, bariery, destrukt
bitumiczny itp.) i odpady powstające w trakcie rozbudowy drogi będą zbierane selektywnie,
gromadzone

w

wyznaczonych

miejscach

na

terenie

zaplecza

budowy

a następnie przewoŜone na place składowe zlokalizowane na terenie Baz Materiałowych po
uzgodnieniu z właściwym terenowo kierownikiem lub powtórnie wykorzystane. Pozostałe
odpady będą zbierane
unieszkodliwiania

selektywnie,

wyspecjalizowanym

a następnie przekazywane
firmom

posiadającym

do

stosowne

odzysku

lub

zezwolenia

administracyjne.

Humus (wierzchnia warstwa glebowa) zostanie zdjęty i zmagazynowany na terenie budowy.
Inwestor planuje wykorzystać humus i masy ziemne do kształtowania poboczy drogi.
W myśl przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z późn. zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia prac budowlanych jest
podmiot, który podejmuje tę działalność.
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W związku z powyŜszym jest wymagane, aby wykonawca prac budowlanych posiadał
stosowne zezwolenia administracyjne na wytwarzanie, transport i utylizację odpadów.
Na podmiocie wykonującym prace budowlane będzie ciąŜył obowiązek uzyskania wszelkich
decyzji

administracyjnych

związanych

z

gospodarką

odpadową.

Zgodnie

z ustawą o odpadach wytwórca odpadów będzie zobowiązany do:
•

Wykonywania
–

sprawozdawczości

przedłoŜenia

gospodarowania

informacji

o

wytworzonymi

wobec

właściwego

wytwarzanych
odpadami

organu

odpadach

przed

oraz

rozpoczęciem

administracji
o

sposobach
działalności

powodującej powstawanie odpadów (art. 24 ustawy o odpadach);
•

Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przy wykorzystaniu wzorów
dokumentów – karty ewidencyjnej odpadów i karty przekazania odpadów zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie eksploatacji inwestycji
zostały określone w rozdziale nr 1.4. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń
wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Ścieki bytowe z zaplecza technicznego budowy będą odprowadzane do szczelnych
zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet typu toi-toi. Toalety będą opróŜniane
wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę. Ścieki zostaną wywiezione na punkt
zlewny oczyszczalni ścieków, z którym ma podpisaną umowę właściciel przenośnych toalet.
Szacowania ilość powstających ścieków bytowo – socjalnych z zaplecza technicznego
budowy ca 0,2 m3/tydzień.
Wody opadowe na etapie budowy, odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.
W fazie eksploatacji wody opadowe spływające z utwardzonej nawierzchni dróg zostaną
odprowadzone powierzchniowo do przydroŜnych rowów infiltracyjnych. Na potrzeby
niniejszego opracowania wykonano uproszczony bilans wód opadowych spływających
z terenu inwestycyjnego. Bilans zostanie zweryfikowany i uszczegółowiony przez projektanta
systemu odwodnienia drogi na etapie pozwolenia wodnoprawnego.
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Tabela nr 9. Uproszczony bilans deszczówki dla rozbudowywanego odcinka DW 631 przy
natęŜeniu opadu deszczu miarodajnego równym 130 l/s/ha.
Powierzchnia A [m2]

Nawierzchnia

Współczynnik

Odpływ [l/s]

spływu φ [-]

q = A x φ x 130 l/s/ha / 10000

Jezdnia asfaltowa

53 000

0,9

620,1

Pobocza z kruszywa łamanego

7 700

0,7

70,07

Chodniki z kostki betonowej

5 200

0,8

54,08

5 300

0,8

55,12

71 200

-

799,37

ŚcieŜka

rowerowa

z

kostki

betonowej
Łącznie

W trakcie 15 minut trwania deszczu o miarodajnym natęŜeniu 130 l/s/ha z terenu
rozbudowanego odcinka DW 631 moŜe odpłynąć 720 m3 wód opadowych.

Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i hałasu zostało przeanalizowane
w rozdziałach nr 7.8. Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze i 7.10. Oddziaływanie
przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

7.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi i dobra materialne.
Tereny połoŜone wzdłuŜ planowanej inwestycji – rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631
– na odcinku pomiędzy ulicą Gajową i Powstańców na terenie Ząbek (odcinek o długości ca
900 m) są częściowo zabudowane domami jednorodzinnymi, niskimi zabudowaniami
usługowo – mieszkaniowymi oraz obiektami usługowymi.
Rozbudowana droga stanowić będzie wzbogacenie dóbr materialnych okolicy.
Projektowane do wykonania prace budowlane przy modernizacji i rozbudowie drogi będą
wiązały się z krótkotrwałym wystąpieniem dodatkowych źródeł emisji hałasu oraz emisji do
powietrza.
Ze względu na generowany hałas z silników maszyn prace będą prowadzone wyłącznie
w porze dziennej. Ponadto naleŜy nadmienić, Ŝe na etapie budowy przemieszczanie się źródeł
emisji hałasu, np. cięŜkich maszyn do frezowania nie będzie powodowało występowania
długotrwałej emisji hałasu w jednym miejscu.
Emisje do powietrza będą związane z emisją spalin z silników pracujących maszyn
i samochodów dowoŜących materiały do budowy i modernizacji drogi. Ponadto mogą
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wystąpić przemijające uciąŜliwości zapachowe, których źródłem będzie budowa nawierzchni
drogowych z mas bitumicznych. JednakŜe uciąŜliwości te będą krótkotrwałe i nie spowodują
długotrwałego pogorszenia stanu jakości powietrza na danym terenie.
Ponadto występują następujące aspekty:
1). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie związana z wyburzeniem obiektów
mieszkalnych lub usługowych.
2). Nie stwierdzono występowania kolizji z obiektami architektonicznymi będącymi pod
ochroną konserwatorską lub planowanymi do objęcia ochroną.
3). Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują obszary waŜne dla lokalnej
społeczności.

Reasumując: uciąŜliwości generowane podczas rozbudowy DW nr 631 będą występować
w krótkim czasie i będą miały przejściowy charakter. Realizacja inwestycji nie będzie
wykazywać znaczących negatywnych oddziaływań na ludzi i dobra materialne.

Na etapie eksploatacji drogi wojewódzkiej 631 wystąpi oddziaływanie związane
z emisjami zanieczyszczeń komunikacyjnych tj. emisją hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych.
Przeprowadzone analizy i obliczenia wykazały, Ŝe:
•

Ruch samochodowy na etapie eksploatacji DW nr 631 nie będzie powodował
ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. We wszystkich
punktach poza granicą rozpatrywanej inwestycji dotrzymane będą wartości
odniesienia substancji w powietrzu i dopuszczalne poziomy substancji.

•

Przy zastosowaniu ekranów akustycznych nie będą występować negatywne
oddziaływania na terenach chronionych akustycznie.

Zaprojektowane rozwiązania dąŜą jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Odsunięcie ruchu pieszego i rowerowego od krawędzi drogi wojewódzkiej pozwoli na
zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się osobom.
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7.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na rośliny, grzyby i siedliska
przyrodnicze.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 wiąŜe się z wylesieniem działek leśnych wzdłuŜ
istniejącej drogi w pasie 25 m po stronie wschodniej drogi i 20 m po stronie zachodniej.
Ponadto budowa drogi, ścieŜek rowerowych, chodników i przydroŜnych rowów
infiltracyjnych będzie związana z uporządkowaniem pasa drogowego i usunięciem istniejącej
roślinności trawiastej. Teren zostanie utwardzony i dostosowany do pełnionej funkcji.
Z informacji uzyskanych od projektantów wynika, Ŝe zaplecze budowy nie będzie
zlokalizowane na terenach leśnych ani w obrębie planowanego obszaru Natura 2000 Strzebla
Błotna w Zielonce PLH 14_20.
W

poniŜszych

rozdziałach

przedstawiono

szczegółową

charakterystykę

wpływu

przedsięwzięcia na florę, grzyby i siedliska przyrodnicze.

7.2.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary leśne przylegające do terenu
inwestycji.
Planowana inwestycja – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór
Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa odcinek od granicy węzła
z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” (ok. km 42+870) do granicy
miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr
631 i 634 spowoduje wylesienie fragmentów działek leśnych opisanych w rozdziale nr 2.3.1.
Tereny leśne niniejszego opracowania.
Lasy są drzewostanami sztucznego pochodzenia w większości z zalesień gruntów porolnych
w okresie powojennym. Przedmiotowe drzewostany są lasami sosnowymi, brzozowymi
z duŜym udziałem osiki oraz z pojedynczo występującym dębem. Gospodarka leśna
prowadzona na tym terenie uwzględniała plany rozbudowy drogi. Pasy drzewostanów albo
juŜ zostały przejęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (obręb 03-28 działka 6N34O5 36) lub
utrzymywane są przez Gminę w charakterze rezerwy (uŜytek gruntowy zmieniony z Ls na
dr). Działki naleŜące do Nadleśnictwa Drewnica równieŜ są przygotowane do przekazania
(projektowany podział, wstrzymane lub ograniczone działania gospodarcze).
Prowadząc prace naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby do niezbędnego minimum ograniczyć
ilość wycinanych drzew. Prowadząc prace w bezpośredniej bliskości drzew mających
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pozostać, prace prowadzić naleŜy z zachowaniem naleŜytej ostroŜności, aby nie uszkadzać
zarówno pni jak i korzeni pozostawianych drzew. Infrastruktura niezbędna w trakcie
prowadzenia inwestycji (zaplecze socjalne, magazynowe czy transportowe inwestycji)
powinno być zlokalizowane poza obszarami leśnymi.
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na działkę 6N34O5 36 w obrębie 03-28. Działka ta
z uŜytkiem „dr” naleŜąca do Gminy Ząbki jest działką nieleśną jednak zlokalizowany jest na
niej drzewostan 6Db 4Brz 15 lat z pojedynczymi sosnami i dębami w wieku 40 lat. Wycinka
tych drzew musi być poprzedzona decyzją administracyjną - zezwoleniem na wycinkę
w trybie przewidzianym ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.). Podobna
sytuacja występuje na działce 13N1-1 4 obręb 5-20-01 w Gminie Zielonka.

Wpływ usunięcia pasów drzewostanu na pozostałe obszary leśne będzie niewielki
i ograniczony do drzewostanów bezpośrednio przylegających do nowo powstałych ciągów
komunikacyjnych. Oddziaływanie inwestycji na te obszary będzie największe w okresie
realizacji. Konieczną wycinkę drzew naleŜy przeprowadzić poza okresem wegetacyjnym
i lęgowym.
Oddziaływania środowiskowe związane z eksploatacją inwestycji będą niewielkie
i nie wykaŜą negatywnych oddziaływań na kompleksy leśne.

7.2.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na roślinność przydroŜną.
Teren przeznaczony pod rozbudowę i uŜytkowanie drogi wojewódzkiej nr 631 na
analizowanym odcinku nie ma wysokich walorów przyrodniczych.
Obszar ten pod względem przyrodniczym nie wyróŜnia się niczym szczególnym na poziomie
lokalnym ani regionalnym. Szata roślinna tego terenu ma charakter antropogeniczno seminaturalny i cechuje się relatywnie niskim stopniem naturalności. Przeprowadzone
obserwacje wskazały na występowanie pospolitych gatunków traw i roślin zielnych oraz
pasów terenu pozbawionych szaty roślinnej. Na obszarze przeznaczonym pod zainwestowanie
nie stwierdzono występowania rzadkich, chronionych lub cennych przyrodniczo gatunków
roślin. Analizowany obszar ulega stałej antropofizacji polegającej na zwiększającym się
udziale rodzimych pospolitych gatunków oraz roślin synantropijnych o kosmopolitycznym
typie zasięgu.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąŜe się z utwardzeniem powierzchni terenu pod
jezdnię,

chodniki,

ścieŜki

rowerowe

i

pobocza.

Utwardzenie

terenu

spowoduje

wyeliminowanie szaty roślinnej w obszarze realizowanych elementów zamierzenia
inwestycyjnego.
Biorąc pod uwagę niewielką wartość przyrodniczą istniejącej roślinności (ubogie zbiorowiska
trawiaste, wydepczyska) ocenia się, Ŝe budowa drogi, chodników, ścieŜki rowerowej
i uporządkowanie pobocza nie będą wykazywać negatywnych oddziaływań na florę.
Jednocześnie realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie występowania gatunków obcych,
niepoŜądanych, np. robinii akacjowatej.
Eksploatacja drogi wojewódzkiej nr 631 nie będzie wiązała się z negatywnym wpływem na
rośliny. Uporządkowanie poboczy, budowa ścieŜki rowerowej i chodników wyeliminuje
niekontrolowane i przypadkowe niszczenie szaty roślinnej, np. poprzez ruch kołowy i pieszy.
Oddziaływanie DW nr 631 na rośliny w fazie eksploatacji ocenia się jako obojętne.

7.2.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na grzyby wielkoowocnikowe i porosty.
Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję nie stwierdzono występowania
cennych

przyrodniczo

bądź

chronionych

gatunków

grzybów wielkoowocnikowych

i porostów. W sąsiedztwie inwestycji na terenie kompleksów leśnych mogą występować
pospolite gatunki grzybów wielkoowocnikowych. Największe oddziaływanie na grzyby
wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia tj. podczas przygotowania terenu pod nowe
elementy zainwestowania (korpus drogi, ścieŜki rowerowe, chodniki i przydroŜne rowy
infiltracyjne). Zakres zainwestowania – maksymalnie 25 m w głąb obszarów leśnych –
pozwala prognozować, Ŝe inwestycja nie będzie wykazywać negatywnych oddziaływań na
grzyby w ujęciu całościowym.
W etapie eksploatacji DW 631 nie będą występować negatywne oddziaływania na grzyby.
Wody opadowe spływające z drogi będą odprowadzane do gruntu za pomocą rowów
infiltracyjnych, co pozytywnie wpłynie na stan wilgotności gleb w sąsiedztwie inwestycji.
Pozostałe oddziaływania nie maja związków funkcjonalnych z grzybami.
Reasumując: ocenia się, Ŝe oddziaływanie na grzyby w fazie realizacji i eksploatacji
przedmiotowego przedsięwzięcia będzie nieznaczące.
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7.2.4. Oddziaływanie przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze.
Przedmiotowa inwestycja w rejonie tzw. Węzła Zielonka sąsiaduje z obszarem planowanym
do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedliska
strzebli błotnej (ryby karpiowatej). Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje
w obszar oczka wodnego, które jest miejscem Ŝycia strzebli. Realizacja inwestycji nie
zmienia stosunków wodnych na terenach sąsiadujących. Na etapie eksploatacji wody
opadowe z drogi będą odprowadzane do gruntu poprzez system przydroŜnych rowów
infiltracyjnych. Takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na bilans wodny zlewni. Ocenia się,
Ŝe inwestycja nie wpłynie na obniŜenie poziomu zwierciadła wody w oczku wodnym ani nie
zmieni chemizmu wody powierzchniowej. Tym samym nie wykaŜe negatywnych
oddziaływań na siedlisko przyrodnicze.

7.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zwierzęta.
7.3.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na ichtiofaunę.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane jest siedlisko strzebli błotnej
wskazywane jako obszar do objęcia ochroną w ramach systemu obszarów Natura 2000.
Zbiornik wodny, w którym wskazuje się na występowanie populacji strzebli, jest izolowanym
oczkiem wodnym, nie mającym powiązań z naturalnymi ciekami. W związku z tym bardzo
istotny jest fakt utrzymania odpowiednich warunków w zbiorniku – głównie poziomu wody.

Jak wykazały przedmiotowe analizy inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko
gruntowo – wodne. Inwestycja nie wpłynie na obniŜenie poziomu wody gruntowej. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie będzie zachodziła konieczność wykonywania odwodnień
terenu lub obniŜania poziomu wód podziemnych. Jednocześnie rozwiązanie odwodnienia
korpusu drogi na etapie eksploatacji do rowów infiltracyjnych pozytywnie wpływa na lokalny
mikroklimat i bilans wodny zlewni.
Oceniono, Ŝe nie zostanie obniŜony poziom wody w zbiorniku stanowiącym miejsce Ŝycia
strzebli błotnej. Spływające wody opadowe zebrane do chłonnych rowów przydroŜnych nie
będą stanowiły źródła zanieczyszczenia wody powierzchniowej w zbiorniku. Deszczówka
będzie ulegać naturalnym procesom oczyszczania w gruncie, ponadto potencjalna zawartość
zanieczyszczeń nie jest na tyle duŜa by powodować zagroŜenia dla środowiska gruntowo –
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wodnego. Docelowo rowy pozytywnie wpłyną na poziom wód podziemnych w rejonie
inwestycji. Nie zostaną zmienione parametry fizyko – chemiczne wody powierzchniowej
w zbiorniku.
Pozostałe elementy zagroŜeń strzebli tj. zarastanie zbiornika trzciną nie ma związku
z realizowaną inwestycją. Jednocześnie nie znajduje się innych czynników lub oddziaływań
drogi 631 wpływających na strzeblę błotną lub mających powiązania funkcjonalne pomiędzy
obszarem, a przedmiotową inwestycją.
Jak wskazano powyŜej – zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji przedmiotowa
inwestycja nie wpłynie na poziom wody powierzchniowej w zbiorniku ani na chemizm wód.
Ocenia się, Ŝe nie wystąpi negatywne oddziaływanie na strzeblę błotną.

7.3.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na entomofaunę.
Badania terenowe prowadzone przez Adama Woźniaka w otoczeniu drogi wojewódzkiej
nr 631 pozwoliły na sformułowanie następujących uwag dotyczących wybranych elementów
środowiska przyrodniczego:
•

Prace słuŜące rozbudowie i poprawie infrastruktury komunikacyjnej niekiedy stają
w konflikcie z zachowaniem środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza z jego ciągłością
i nierozerwalnością biocenotyczną. Interesy człowieka i przyrody moŜna jednak godzić
projektując rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku planowana przebudowa
odcinka drogi 631 nie powinna wpłynąć negatywnie na stan okolicznej entomofauny.

•

Kompleksy leśne usytuowane w otoczeniu drogi nr 631 nie stanowią wprawdzie duŜej
wartości pod względem entomologicznym, jednak projektowane prace przy przebudowie
drogi powinny być zaplanowane tak, by nie powodowały przyrodniczej degradacji
i zuboŜenia terenów sąsiadujących.

•

Prace nad przebudową drogi mogą poprawić obecny stan pobliskiego środowiska
przyrodniczego. Dotyczy to w szczególności usuwania niepoŜądanych w lesie gatunków
drzew obcego pochodzenia, takich jak rosnąca tu miejscami robinia akacjowa.
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Ogólny obraz entomocenozy oraz walorów przyrodniczych badanego terenu pozwala na
wyciągniecie następujących wniosków:
•

Obszar badań na całej rozciągłości obejmuje mozaikę środowisk nie stanowiących duŜej
wartości pod względem entomologicznym.

•

Pojedyncze dęby zlokalizowane przy drodze 631 są tutejszym najcenniejszymi obiektami
przyrodniczymi.

•

Powierzchnie z duŜym udziałem rodzimych starszych drzew liściastych (głównie
z dębem, sosną i z lipą) powinny być poddawane jak najmniejszej antropopresji.

•

Właściwie zaplanowana przebudowa drogi, jak równieŜ jej późniejsze uŜytkowanie nie
spowodują istotnych strat ani nie obniŜą wartości entomocenozy w przyległym
środowisku.

•

Odpowiednio zaplanowane działania podjęte podczas prac budowlanych mogą korzystnie
wpłynąć nie tylko na entomofaunę, ale takŜe na całe najbliŜsze otoczenie przyrodnicze
drogi 631.

7.3.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na herpetofaunę.
Dla wszystkich gatunków płazów kluczowym elementem zachowania istniejących populacji
jest ochrona miejsc rozrodu, a więc utrzymanie istniejących zbiorników wodnych
w niezmiennym stanie (nie zasypywanie i nie niszczenie zbiorników wodnych i siedlisk
podmokłych i wilgotnych). Wszelkie prace budowlane mogące spowodować zmianę
stosunków wodnych bądź istniejących warunków siedliskowych w zbiornikach wodnych i ich
bezpośredniej bliskości będą mieć negatywny wpływ na populacje płazów.

Wpływ inwestycji na waŜne obszary dla herpetofauny:
Obszar „A” – planowana rozbudowa (przesunięcie) drogi Nr 631 w kierunku wschodnim
wraz z budową rowu zbliŜa inwestycję do występujących na tym terenie siedlisk wilgotnych
oraz istniejących obecnie niewielkich zbiorników wodnych. MoŜe to spowodować ich
częściowe zniszczenie oraz naraŜenie ich na intensywny wpływ substancji, które będą
spływać z powierzchni jezdni a następnie poprzez system rowów chłonnych infiltrować do
ziemi.
Oczko wodne będące stanowiskiem Ŝycia strzebli błotnej (gromada zwierząt nie objęta
niniejszą inwentaryzacją) jest oddalone średnio o 80 m od terenu rozbudowywanej DW 631
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(co stanowi naturalny pas zieleni ochronnej), więc moŜna szacować, Ŝe obszar ten nie będzie
naraŜony na negatywne oddziaływania ze strony przedmiotowej inwestycji.
Obszar „B” – połoŜony w odległości ok. 20 m od drogi Nr 634. Planowana rozbudowa drogi
od skrzyŜowaniem z drogą Nr 631 spowoduje zniszczenie tego siedliska płazów ze względu
na połoŜenie zbiorników wodnych i terenów podmokłych na trasie projektowanej drogi.
W zbiorniku wodnym stwierdzono występowanie pospolitych gatunków płazów. Obecnie nie
jest moŜliwe określenie wpływu realizacji inwestycji na lokalną populację płazów. Szacuje
się, Ŝe utrata siedliska nie będzie mieć wpływu na ogólną liczebność płazów.
Obszar „C” – zbiornik wodny połoŜony powyŜej 100 m od drogi Nr 631 przez co planowana
inwestycja nie zmieni jego charakteru i nie będzie stanowiła zagroŜenia dla płazów w tym
miejscu.

Inwestycja będzie oddziaływać na herpetofaunę w wyniku wystąpienia następujących nowych
lub nasilenia oddziaływania istniejących czynników i zjawisk:
•

kolizji drogowych ze zwierzętami,

•

ewentualnych wycieków z rozbitych pojazdów uczestniczących w wypadkach
drogowych,

•

wpływu oczyszczonych rowów.

W celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnych oddziaływań na środowisko powinny
zostać wprowadzone do projektu budowlanego następujące rozwiązanie techniczne:
•

wykonanie programu odwodnienia trasy z zastosowaniem niezbędnych technologii
chroniących środowisko. Przy świadomości moŜliwego wpływu przyjętych rozwiązań na
wody powierzchniowe i gruntowe szczególną uwagę naleŜy zwrócić na projektowany
system odwodnienia drogi oraz planowany sposób zagospodarowania wód opadowych
spływających z korpusu drogi. W ślad za badaniami prowadzonymi m.in. przez Instytut
Ochrony Środowiska („Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych
z dróg – ocen technologii i zasady wyboru” Halina Sawicka – Siarkiewicz, IOŚ, 2003r.)
na powierzchniach porośniętych trawą uzyskuje się bardzo dobre efekty oczyszczania
wód opadowych.
Z w/w badań wynika, Ŝe w przypowierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawą,
o grubości ok. 30 cm następuje redukcja zawiesin, metali cięŜkich, substancji
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ropopochodnych, przy czym efekt oczyszczania jest zaleŜny od pory roku i intensywności
spływu ścieków opadowych oraz przepuszczalności gruntu.
Biorąc pod uwagę nagminne zaniedbania eksploatacyjne urządzeń podczyszczających
i potrzebę odpowiedniego przystosowania odbiornika do przyjęcia punktowego natęŜenia
zrzutu wód opadowych uznaje się za zasadne rozwiązanie odprowadzenia wód
opadowych poprzez rowy tzw. trawiaste z progami, przegrodami piętrzącymi w celu
intensyfikacji procesów samooczyszczania i retencji przepływów.
•

Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny minimalizować zmiany
stosunków wodnych (obniŜenia zwierciadła wody gruntowej), które spowodowałyby
znaczące zmiany warunków siedliskowych otaczających terenów.

•

Na etapie budowy powinno się wykluczyć lub zminimalizować pracę cięŜkiego sprzętu
budowlanego w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych terenów podmokłych.

•

W celu ochrony lokalnych populacji płazów wskazane jest aby prace ziemne
w sąsiedztwie zinwentaryzowanych siedlisk wykonywać z duŜą ostroŜnością – poza
okresem rozrodu płazów.

•

Utrzymanie istniejących przepustów w celu zabezpieczenia szlaków migracyjnych dla
herpetofauny.

Foto nr 7. Przepust pod drogą Nr 631 w miejscu planowanej inwestycji.
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•

W ramach prac kompensacyjnych proponuje się zlikwidowanie istniejących głębokich
rowów, które istnieją po obu stronach drogi nr 631 oraz wykopów i otworów w ziemi
będących sztucznymi pułapkami dla herpetofauny.

Foto nr 8. Istniejący rów wzdłuŜ drogi Nr 631.

Foto nr 9. Obiekt stanowiący pułapkę dla herpetofauny.

7.3.4. Oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę.
Oddziaływanie na awifaunę wystąpi zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią następujące emisje i oddziaływania mogące
wykazywać wpływ na ptaki:
1. Emisja hałasu. Rozbudowa DW 631 wiąŜe się z uŜyciem maszyn budowlanych
i dowozem materiałów budowlanych. Praca maszyn (frezarki, spychacze) i dowóz
cięŜarówkami materiałów budowlanych (m.in. asfalt, kostka betonowa, kruszywo, piasek)
będzie powodowała wystąpienie emisji hałasu. Na podstawie analogicznych obiektów ocenia
się, Ŝe uciąŜliwości hałasowe dotyczą najbliŜszego pasa terenu – tj. 100 – 150 m.
Jednocześnie naleŜy mieć na uwadze, Ŝe realizacja inwestycji liniowej nie wiąŜe się
z długotrwałą emisją w jednym miejscu (przemieszczanie się źródła hałasu związanego
z maszynami). Emisje hałasu w danym miejscu będą krótkotrwałe.
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Rozbudowywana DW 631 sąsiaduje z kompleksami leśnymi, które są naturalnym miejscem
Ŝycia ptaków. Na terenach kompleksów leśnych ptaki znajdują poŜywienie i miejsca
odpoczynku. Ocenia się, Ŝe emisje hałasu występujące na etapie realizacji przedmiotowej
inwestycji nie będą źródłem negatywnych oddziaływań na awifaunę. Ptaki przebywające
w pasie rozbudowywanej drogi znajdą schronienie i bogate bazy Ŝerowe poza obszarem
realizowanej inwestycji.
2. Przygotowanie terenu pod rozbudowę drogi wiąŜe się z przeprowadzeniem wycinki
drzew kolidujących z trasą projektowanej rozbudowy. W pasie drogowym występują drzewa
dziuplaste. Wycinka drzew moŜe wiązać się z utratą potencjalnych miejsc gniazdowania
i noclegu dla dziuplaków. JednakŜe naleŜy podkreślić fakt, Ŝe przeprowadzona
inwentaryzacja ornitologiczna w pasie rozbudowywanej drogi nie wskazała na liczne
występowanie dziuplaków przebywających w dziuplach drzew przeznaczonych do wycinki.
Zaleca się, by planowana wycinka została przeprowadzona poza sezonem lęgowym
ptaków tj. w terminie 15 sierpnia – 28 lutego. Po zakończeniu realizacji inwestycji
w porozumieniu z Nadleśnictwem naleŜy zrekompensować potencjalny ubytek miejsc
gniazdowania i noclegu dziuplaków poprzez rozwieszenie budek lęgowych róŜnych typów,
z utrzymaniem ogólnie przyjętych zasad co do udziału typu budek i ich zagęszczenia.
3. Na etapie budowy powinno się wykluczyć lub zminimalizować pracę cięŜkiego sprzętu
budowlanego w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych i terenów podmokłych
sąsiadujących z inwestycją. Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny
minimalizować zmiany stosunków wodnych (obniŜenia poziomu wody gruntowej), które
mogłyby spowodować znaczące zmiany warunków siedliskowych otaczających terenów.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia moŜe się wiązać z wystąpieniem następujących
oddziaływań na ptaki:
•

Kolizje drogowe z przejeŜdŜającymi samochodami;

•

Zderzenia z ekranami akustycznymi.

Ww. zdarzenia są przypadkami losowymi, których nie da się całkowicie wyeliminować.
MoŜna jedynie ograniczać częstotliwość wystąpienia kolizji ptaków z przeszkodami
terenowymi, np. poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych w konstrukcji
ekranów akustycznych i optymalizację połoŜenia przeszkód terenowych.
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W związku z powyŜszym zaleca się, by ekrany akustyczne zostały wykonane z materiałów
nieprzezroczystych. Jednocześnie wskazane jest, by ekrany zostały wykonane w innym
kolorze niŜ naturalna zieleń (taki kolor jest pozytywnie odbierany przez ptaki co skutkuje
zwiększoną kolizyjnością). Wskazane byłoby zamontowanie ekranów o jaskrawym kolorze
dobrze widocznym dla ptaków (jeśli pozwalają na to przepisy związane z ruchem
drogowym). Ponadto naleŜy rozwaŜyć postawienie analogicznej przeszkody terenowej
(ekranu akustycznego, wysokiego płotu) po obydwu stronach jezdni. Rozwiązanie takie
pozwoli ptakom na przemieszczanie się nad pasem drogowym poza zasięgiem duŜych
pojazdów cięŜarowych. Działanie to moŜe znacząco ograniczyć ilość kolizji ptaków
z zaprojektowanym jednostronnym ekranem akustycznym.
W przypadku niewybudowania analogicznej przeszkody terenowej po drugiej stronie drogi na etapie eksploatacji wskazane jest prowadzenie monitoringu porealizacyjnego, którego
celem będzie określenie śmiertelności ptaków na rozbudowanym odcinku i wskazanie
ewentualnych sposobów zapobiegania temu zjawisku.

7.3.5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na teriofaunę.
Planowana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 631 częściowo przebiega przez tereny leśne.
Przeprowadzone inwentaryzacje faunistyczne wykazały na występowanie w sąsiedztwie:
•

duŜych ssaków – łoś, sarna, lis;

•

pospolitych gatunków małych ssaków – jeŜ, szczur, nornica ruda;

•

nietoperzy – mroczek późny, borowiec wielki.

Realizacja inwestycji wiąŜe się z potrzebą wycinki drzew dziuplastych zlokalizowanych
w pasie drogowym. Wycinka moŜe zuboŜyć siedliska dla nietoperzy. Dla ocalenia stanowisk
nietoperzy

naleŜy

zachować

jak

największa

liczbę

starych

drzew

dziuplastych

zlokalizowanych w pasie planowanej inwestycji. Wycinkę drzew dziuplastych naleŜy
ograniczyć do niezbędnego minimum tj. drzew kolidujących z rozbudowywaną drogą oraz
zagraŜających bezpieczeństwu. Wskazane jest, by wycinkę drzew przeprowadzić poza
okresem wegetacyjnym roślin i poza sezonem rozrodczym nietoperzy tj. w okresie
1 października – 28 lutego. W związku z powyŜszym uznaje się za zasadne, by wycinka
drzew dziuplastych została zrekompensowana poprzez rozwieszenie budek dla nietoperzy.
Typ budek i rozmieszczenie w terenie naleŜy skonsultować z chiropterologiem.
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Ocenia się, Ŝe pozostałe prace wchodzące w zakres etapu realizacji inwestycji nie wykaŜą
negatywnych oddziaływań na ssaki. Inwestycja graniczy z kompleksami leśnymi, więc dzikie
zwierzęta będą miały moŜliwość znalezienia odpowiednich schronień, miejsc Ŝerowania
i wodopojów.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie natęŜenia potoków ruchu
drogowego. Rozbudowa drogi moŜe doprowadzić do utrudnienia bądź przerwania szlaków
komunikacyjnych duŜych ssaków (łoś, sarna) oraz zwiększenia ilości kolizji drogowych
z udziałem dzikich zwierząt. Zaprojektowany jednostronnie ekran akustyczny przecina
potencjalny szlak migracyjny łosia i sarny europejskiej.
W związku z powyŜszym naleŜy zapewnić wygrodzenie kompleksów leśnych po przeciwnej
stronie w stosunku do zaprojektowanego ekranu. Wygrodzenie lasów wyeliminuje moŜliwość
wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na drodze powodowanych przez migracje duŜych
ssaków w kierunku zachodnim. Docelowo wskazane jest rozwaŜenie wygrodzenia lasów na
całej długości projektowanej inwestycji. Lokalizację wygrodzeń naleŜy skonsultować ze
specjalistą – teriologiem.
Proponuje się zastosowanie wygrodzeń z siatki o wysokości min. 3 m i zmniejszającej się
średnicy oczek ku dołowi. Siatka powinna być wkopana w grunt na głębokość min. 0,5 m
i zastabilizowana przed moŜliwością wykonania podkopu. MoŜliwe jest teŜ zastosowanie
specjalnego

ogrodzenia.

Wygrodzenie

kompleksu

leśnego

uniemoŜliwi

zwierzynie

przechodzenie przez drogę i wyeliminuje wystąpienie niebezpiecznych sytuacji na drodze.
Rozwiązanie to jest korzystne zarówno z punktu widzenia ograniczenia śmiertelności duŜych
ssaków jak równieŜ bezpieczeństwa komunikacyjnego uŜytkowników drogi. Jednocześnie
naleŜy mieć na uwadze, Ŝe wygrodzenie kompleksów leśnych nie moŜe stanowić bariery dla
migracji małych ssaków. NaleŜy zapewnić moŜliwość przejścia dla zwierząt w sąsiedztwie
istniejącego przepustu drogowego, który stanowi łącznik – korytarz migracyjny gryzoni
i owadoŜernych pomiędzy kompleksami leśnymi.
Dla ochrony lokalnych populacji ssaków na odcinkach bez ekranu akustycznego moŜliwe jest
teŜ zamontowanie słupków ostrzegawczych tzw. wilczych oczu.
Ocenia się, Ŝe na etapie eksploatacji moŜe wystąpić nieznaczne zwiększenie liczby kolizji
z nietoperzami.
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Reasumując: eksploatacja rozbudowanej DW 631 moŜe się wiązać z wystąpieniem
zwiększonej ilości kolizji z duŜymi ssakami. W związku z powyŜszym naleŜy zastosować
działania zapobiegawcze w postaci wygrodzeń.

7.4. Oddziaływanie przedsięwzięcia na projektowany obszar Natura 2000
Strzebla Błotna w Zielonce PLH 14_20 w tym na integralność i przedmiot
ochrony obszaru.
Przedmiotowa inwestycja sąsiaduje z obszarem „Strzebla Błotna w Zielonce” – siedliskiem
planowanym do objęcia ochroną w ramach systemu Natura 2000. Przedmiotem ochrony
obszaru jest ryba karpiowata Ŝyjąca w zbiorniku wodnym oddalonym średnio o 80 m od
terenu inwestora.
Standardowy formularz danych dla obszaru Natura 2000 wymienia, Ŝe obecnie głównym
zagroŜeniem dla egzystencji lokalnej populacji strzebli błotnej jest szybko postępujące
wysychanie zbiornika oraz jego wypłycanie się i zarastanie trzciną pospolitą. Inne czynniki,
jak m.in. rekreacja nad zbiornikiem (w tym presja wędkarska), gospodarka leśna czy samo
sąsiedztwo ruchliwych i hałaśliwych dróg mają znikome znaczenie. NajwaŜniejszym
potencjalnym zagroŜeniem dla całego zbiornika wodnego i jego najbliŜszego otoczenia jest
zaplanowana dokładnie w miejscu istnienia zbiornika tzw. Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Jak wykazały przeprowadzone analizy przedmiotowa inwestycja – rozbudowa DW 631 nie
będzie powodować negatywnych oddziaływań związanych z obniŜaniem poziomu wody
powierzchniowej w zbiorniku – stanowisku strzebli błotnej. Na etapie realizacji
przedsięwzięcia nie planuje się obniŜania poziomu wód podziemnych. Wszystkie prace
budowlane będą realizowane powyŜej poziomu wód gruntowych.
W sąsiedztwie projektowanego obszaru Natura 2000 będą zrealizowane:
•

wzdłuŜ DW 631 – rów odwodnieniowy i pobocze z tłucznia kamiennego;

•

wzdłuŜ DW 634 (węzeł Zielonka) fragment jezdni, pobocze z tłucznia kamiennego,
rów odwodnieniowy i chodnik.

Zainwestowanie przesuwa się od istniejącego pasa DW 631 od 3 do 10 m. Pomiędzy skrajem
elementu zainwestowania a oczkiem wodnym w najwęŜszym miejscu pozostanie pas 50 m
terenów zielonych i leśnych, co stanowi naturalny pas izolacji. Zakres zainwestowania
przedstawiono w załączniku graficznym nr 2.
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Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego – rozbudowy DW 631 w sąsiedztwie
obszaru planowanego do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000 – Strzebla błotna
w Zielonce PLH14_20 nie przecina w poprzek ani nie fragmentuje tego obszaru.
Zainwestowanie ograniczone jest do wąskiego pasa terenu wzdłuŜ granic obszaru
wyznaczonych przez skrajnie istniejących jezdni DW 631 i DW 634. Przedmiotowa
inwestycja – rozbudowa DW 631 nie zniszczy oczka wodnego - stanowiska strzebli błotnej.
Wskazane jest, by prace ziemne w sąsiedztwie planowanego obszaru Natura 2000
wykonywać z duŜą ostroŜnością i minimalizacją przejazdów cięŜkiego sprzętu (ograniczenie
niekontrolowanych

oddziaływań

na

środowisko

gruntowo

–

wodne).

Oddalenie

przedmiotowego oczka wodnego od terenu inwestycyjnego eliminuje moŜliwość wystąpienia
niekontrolowanych negatywnych oddziaływań. Oceniono, Ŝe nie wystąpią emisje mogące
wpłynąć na chemizm wód w zbiorniku.
Występujące oddziaływania na etapie budowy (hałas, emisje odpadów, emisje zanieczyszczeń
do atmosfery) nie dotyczą przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 i nie mają na niego
bezpośredniego wpływu.

Na etapie eksploatacji rozbudowanej DW 631 nie będą występować negatywne
oddziaływania na przedmiot ochrony planowanego obszaru Natura 2000. Realizowane
odwodnienie drogi za pomocą przydroŜnych rowów chłonnych pozwoli na utrzymanie
dotychczasowego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nie zostanie zuboŜony bilans
wodny zlewni. W związku z powyŜszym ocenia się, Ŝe nie wystąpi negatywne oddziaływanie
związane z obniŜaniem poziomu wody w zbiorniku – stanowisku strzebli błotnej.
Projektowany sposób zagospodarowania wód opadowych nie wpłynie na zmianę parametrów
fizyko – chemicznych wody w zbiorniku. Pozostałe emisje (hałas, emisje spalin) nie mają
związków funkcjonalnych z przedmiotem ochrony obszaru.
Reasumując: Oddziaływania DW 631 na obszar Natura 2000 „Strzebla Błotna w Zielonce”
nie dotyczą przedmiotu ochrony i nie mają na niego bezpośredniego wpływu. Inwestycja nie
wpłynie na stan siedliska strzebli błotnej.
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7.5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na rezerwaty przyrody.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od granic m.st. Warszawy do Węzła
Zielonka nie ma bezpośredniego wpływu na integralność i funkcje przyrodnicze rezerwatów
przyrody Horowe Bagno i Grabicz, poniewaŜ:
•

brak jest bezpośredniej styczności inwestycji z granicami rezerwatów;

•

inwestycja nie wykazuje powiązań z przedmiotami ochrony rezerwatów;

•

charakter inwestycji oraz ustalone zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony
wód podziemnych, ochrony przed hałasem, modernizacji i budowy systemów
infrastruktury zwłaszcza w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
nie skutkują negatywnym oddziaływaniem na przedmioty ochrony, dla których
powołano rezerwaty.

W związku z powyŜszym ocenia się, Ŝe zarówno realizacja rozbudowy jak i eksploatacja DW
631 nie wpłynie negatywnie na ww. rezerwaty przyrody.

7.6. Oddziaływanie przedsięwzięcia na Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu.
Całość realizowanej inwestycji znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu (WOChK).
Na terenie WOChK jest dopuszczalna realizacja inwestycji liniowych po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na terenie przeznaczonym pod
przedmiotową inwestycję nie występują specjalne wytyczne odnośnie realizacji inwestycji
liniowej. W niniejszym opracowaniu obszar WOChK potraktowano jako kwintesencję
wszystkich elementów środowiska naturalnego na analizowanym terenie.
Przeprowadzone analizy wykazały, Ŝe planowana inwestycja na etapie realizacji
przedsięwzięcia i uŜytkowania DW nr 631 nie będzie wykazywać znaczących negatywnych
oddziaływań na komponenty środowiska naturalnego w tym WOChK.
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7.7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne.
Na etapie realizacji robót ziemnych i budowy elementów DW 631 nie planuje się
wykonywania odwodnień terenu. Wszystkie prace budowlane będą wykonane powyŜej
poziomu zwierciadła wody podziemnej.
Prace budowlane w sąsiedztwie istniejących zbiorników wodnych naleŜy wykonywać
z ograniczeniem przejazdów cięŜkich maszyn budowlanych – najlepiej poza okresem
rozrodczym płazów. Jednocześnie naleŜy dbać o czystość terenu, by wyeliminować
moŜliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez spływ powierzchniowy wód
opadowych z zanieczyszczeniami. UŜytkowane maszyny budowlane i tabor kołowy będą
sprawne technicznie, co wyeliminuje niekontrolowane przedostawanie się płynów z silników
samochodów do środowiska gruntowo – wodnego. W przypadku wystąpienia wycieku
(np. oleju, smaru) zanieczyszczona ziemia zostanie zebrana do szczelnego pojemnika
i przekazana do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. W sąsiedztwie zbiorników wodnych
a zwłaszcza na obszarze Natura 2000 zabrania się lokalizowania zaplecza technicznego
budowy i magazynowania materiałów budowlanych. Miejsce parkowania maszyn zostanie
wyznaczone na uszczelnionym terenie, poza terenami sąsiadującymi z oczkami wodnymi,
obszarami leśnymi i Natura 2000.
PowyŜsze

działania

wyeliminują

moŜliwość

negatywnych

oddziaływań

na

wody

powierzchniowe i podziemne na etapie prac budowlanych.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na wody powierzchniowe
i podziemne będzie związane ze spływem i infiltracją wód opadowych z terenu drogi.
Odwodnienie DW 631 będzie realizowane poprzez spływ powierzchniowy deszczówki do
projektowanych przydroŜnych rowów infiltracyjnych.
Do prognozowania ilości zanieczyszczeń z rozbudowanej drogi mogą mieć zastosowanie
badania na temat jakości ścieków deszczowych powstających podczas fazy spływu
powierzchniowego z dróg i parkingów przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska
w Warszawie. Badania z ostatnich lat zostały zaprezentowane na Seminarium szkoleniowym
pn. „Współczesne metody odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z terenów
zurbanizowanych” zorganizowanym przez COBRBI „Hydrobudowa”, Instytut Ochrony
Środowiska, PZITS Oddział Warszawski.
Wg badań Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie zanieczyszczenie wód opadowych
z poszczególnych zlewni jest następujące:
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Tabela nr 10. Zestawienie parametrów statystycznych wskaźników zanieczyszczeń w spływach opadowych i roztopowych dla poszczególnych
rodzajów zlewni na podstawie badań krajowych.
Wartości zanieczyszczeń
Lp.

Rodzaj zlewni

Zawiesiny (mg/l)

SEEN (mg/l)

min.

śr.

max.

min.

śr.

max.

1

autostrady - opad

18

165

806

5,3

12,8

25,1

2

autostrady - roztop

119

1924

6224

7,5

48,6

156

3

ulice - opad

62

1305

4580

1,1

30,4

114,9

4

ulice - roztop

794

2249

2285

3,9

17

30

5

ulice - śnieg

2140

4842

11118

57,6

151,9

245,2
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PowyŜsze informacje naleŜy traktować orientacyjnie dla oszacowania moŜliwego wpływu
eksploatowanej DW 631 na środowisko gruntowo – wodne. Wyniki podawane przez Instytut
Ochrony Środowiska w Warszawie cechują się duŜymi wahaniami sezonowymi a róŜnice
pomiędzy pomierzonymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi są znaczące.
Do prognozowania oddziaływań DW 631 przyjęto analogię „opad z ulic – wartość
minimalna”. Zawartości stęŜeń zanieczyszczeń ropopochodnych wynoszą 1,1 mg/l a zawiesin
62 mg/l. Dotychczas nie wykonywano analiz laboratoryjnych zanieczyszczenia wód
opadowych spływających z istniejącej DW 631. Projektant odwodnienia drogi szacuje, Ŝe
wody opadowe zbierane z DW 631 zawierają zawiesiny ogólne w ilości 250 mg/l i związki
ropopochodne - 20,4 mg/l. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe przedstawione dane nie są wynikami

uniwersalnymi dla wszystkich dróg. Dla jednoznacznego określenia stopnia zanieczyszczenia
wód opadowych spływających z DW 631 na etapie pozwolenia wodnoprawnego wskazane
jest wykonanie analiz laboratoryjnych.
Badania Haliny Sawickiej – Siarkiewicz IOŚ, 2003 r. wskazują, Ŝe na powierzchniach
porośniętych trawą uzyskuje się bardzo dobre efekty oczyszczania wód opadowych.
W przypowierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawą, o grubości ok. 30 cm następuje
redukcja zawiesin, metali cięŜkich, substancji ropopochodnych, przy czym efekt oczyszczania
jest zaleŜny od pory roku i intensywności spływu ścieków opadowych oraz przepuszczalności
gruntu.
Wody opadowe spływające z DW 631 będą zagospodarowane poprzez odprowadzenie
powierzchniowe do przydroŜnych rowów chłonnych. Skarpy rowów chłonnych będą obsiane
trawą, dodatkowo zostanie wykonane umocnienie dna i skarp betonowymi płytami
aŜurowymi. Konstrukcja rowów i warunki gruntowo – wodne terenu pozwalają na infiltrację
deszczówki do gruntu. Rozwiązanie to jest korzystne z punktu widzenia bilansu wodnego
zlewni i utrzymania poziomu wód podziemnych. Zagospodarowanie deszczówki poprzez
odprowadzenie do gruntu w sąsiedztwie inwestycji jest rozwiązaniem proekologicznym.
Inwestycja nie wpłynie na obniŜenie poziomu wód podziemnych ani na poziom wód
powierzchniowych w istniejących zbiornikach wodnych.
Biorąc pod uwagę potencjalną zawartość zanieczyszczeń w wodach opadowych spływających
z drogi, sposób zagospodarowania deszczówki (odprowadzenie do gruntu poprzez system
przydroŜnych rowów infiltracyjnych) i odległość od oczek wodnych moŜna określić, Ŝe
eksploatacja DW 631 nie będzie wykazywać negatywnych oddziaływań na wody
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powierzchniowe. Ocenia się, Ŝe DW 631 na etapie eksploatacji przy zastosowanych
rozwiązaniach projektowych nie będzie wykazywać negatywnych oddziaływań na wody
podziemne.
Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być docelowo zweryfikowane na etapie wydawania
pozwolenia wodnoprawnego.

7.8. Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze.
Niniejszą analizę wykonał dr inŜ. Marek Szymanowski.
W fazie budowy, gdy będą wykonywane prace związane z rozbiórką istniejącej warstwy
ścieralnej, budową nowej nawierzchni i nowych elementów drogi realizacja inwestycji moŜe
oddziaływać na środowisko, jednak będzie to oddziaływanie ograniczone do niewielkiego
terenu wokół budowy.
Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy będzie wynikało z:
•

wzrostu zapylenia związanego z pracą sprzętu budowlano-montaŜowego i środków
transportu, będzie miało ono jednak lokalny zasięg,

•

wtórnego pylenia w czasie suchych dni związane z uŜyciem pylistych materiałów
budowlanych oraz częściowym zniszczeniem szaty roślinnej pokrywającej przyległy
teren,

•

emisji zanieczyszczeń podczas nakładania nawierzchni bitumicznej,

•

emisji spalin związanej z ruchem pojazdów dowoŜących niezbędne materiały oraz
pracą cięŜkiego sprzętu budowlanego.

Zakłada się, Ŝe w trakcie eksploatacji natęŜenie ruchu pojazdów będzie większe niŜ w czasie
realizacji inwestycji, dlatego w analizie oddziaływania na powietrze uwzględniono tylko fazę
eksploatacji.
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7.8.1. Charakterystyka elementów przyrodniczych objętych oddziaływaniem
inwestycji ze względu na emisje do powietrza.
Odcinek

rozbudowywanej

drogi

objęty

analizą

biegnie

przez

tereny

zalesione,

niezabudowane. Jedynie od strony zachodniej projektowanej drogi w rejonie skrzyŜowania
z ulicą SzwoleŜerów w odległości około 70 m od drogi znajduje się zabudowa jednorodzinna.
W promieniu 50 x hmax nie występują obszary parków narodowych i tereny ochrony
uzdrowiskowej.

7.8.2. Analiza i określenie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, w dalszej analizie uwzględniono
tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu zgodnie z pismem
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (załącznik tekstowy nr 7)


dwutlenek azotu – 18 µg/m3,



dwutlenek siarki – 10 µg/m3,



pył zawieszony PM10 – 28 µg/m3,



tlenek węgla – 450 µg/m3.

Dla pozostałych zanieczyszczeń przyjmuje się tło zanieczyszczeń w wysokości 10%
średniorocznej wartości odniesienia:


węglowodory alifatyczne – 100 µg/m3,



węglowodory aromatyczne – 4,3 µg/m3.

7.8.3. Analiza i określenie aerodynamicznej szorstkości terenu.
WaŜnym elementem wpływającym na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń są warunki
topograficzne. Parametrem uwzględniającym te warunki jest parametr aerodynamiczny –
szorstkość terenu z0 (m).
W

sąsiedztwie

inwestycji

wyróŜniono

ze

względu

na

wartość

współczynnika

aerodynamicznej szorstkości terenu następujące typy pokrycia terenu:


sady, zarośla, zagajniki z0 = 0,4 m,



lasy z0 = 2,0 m,



miasto powyŜej 500 tys. mieszkańców, zabudowa niska z0 = 0,5 m,
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miasto powyŜej 500 tys. mieszkańców, zabudowa średnia z0 = 2,0 m.

Do obliczeń przyjęto maksymalną wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości
terenu z0 = 2,0 m.

7.8.4. Analiza i określenie warunków meteorologicznych przyjętych do obliczeń.
Istotne

znaczenie

dla

procesu

rozprzestrzeniania

zanieczyszczeń

mają

warunki

meteorologiczne. NajwaŜniejszą rolę odgrywa tutaj stan równowagi atmosfery oraz prędkość
i kierunek wiatru.
Prędkość i kierunek wiatru uwzględniono w postaci trójwymiarowej róŜy wiatrów,
korzystając z danych ze stacji meteorologicznej w Warszawie.
Wysokość anemometru wynosi 14 m, natomiast średnia roczna temperatura powietrza 7,6 oC.
Rozkład częstości występowania wiatrów z poszczególnych kierunków przedstawiono na
rysunku w załączniku graficznym nr

7.8.5. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch pojazdów na wymienionej trasie.
Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w związku z tym nie spowoduje wzrostu
emisji spalin, a wręcz przeciwnie dzięki poprawie płynności ruchu oraz wprowadzeniu na
trasie elementów uspokojenia ruchu osiągnięte zostanie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

7.8.6. Ruch pojazdów na analizowanym odcinku drogi.
Na emisję zanieczyszczeń do atmosfery składa się ruch pojazdów.
W celu określenia wielkości emisji z pojazdów zastosowano wskaźniki EMEP/CORINAIR
podane opracowaniu: „Atmospheric Emission Inventory Guidebook” z 2007r. W tabeli
zestawiono wskaźniki emisji dla Polski.
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Tabela nr 11. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych.
Rodzaj pojazdu

samochód osobowy z
silnikiem benzynowym

samochód osobowy z
silnikiem diesla

samochody dostawcze

samochody cięŜarowe i
autobusy

Rodzaj zanieczyszczenia

Wskaźnik emisji
g/kg paliwa

g/km/poj

tlenek węgla
tlenki azotu
dwutlenek azotu
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM
tlenek węgla
tlenki azotu
dwutlenek azotu
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

100,02
8,55
3,42
2,43
5,68
2,84
11,72
4,69
0,20
0,47

6,84
0,584
0,234
0,166
0,389
0,165
0,681
0,273
0,0116
0,0273

pył zawieszony PM

1,03

0,0598

tlenek węgla
tlenki azotu
dwutlenek azotu
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM
tlenek węgla
tlenki azotu
dwutlenek azotu
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM

8,12
14,87
5,95
0,51
1,19
2,04

1,68
3,09
1,23
0,106
0,247
0,423

6,73

1,40

32,99

6,85

13,20
0,30
0,71

2,74
0,062
0,15

*W dalszej analizie - zgodnie z danymi literaturowymi - przyjęto, Ŝe dwutlenek azotu stanowi
40% tlenków azotu.
Wskaźnik emisji przeliczono na g/km uwzględniając gęstość benzyny - 0,76kg/l, gęstość
oleju napędowego - 0,83 kg/l, zuŜycie paliwa dla samochodów osobowych zasilanych
benzyną – 9,0 l/100km, zuŜycie paliwa dla samochodów osobowych zasilanych olejem
napędowym – 7,0 l/100km, dla samochodów dostawczych 15 l/100 km i dla samochodów
cięŜarowych i autobusów – 25 l/100 km.

Przyjęto, Ŝe 65% samochodów osobowych stanowią samochody z silnikami benzynowymi,
a 35% samochody z silnikami wysokopręŜnymi.
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Zgodnie z badaniami natęŜenia ruch na analizowanym odcinku udziały poszczególnych
rodzajów samochodów są następujące:
•

samochody osobowe: 87,8 %,
o z silnikami benzynowymi: 57,1 %,
o z silnikami wysokopręŜnymi: 30,7 %

•

samochody dostawcze: 6,6%

•

samochody cięŜarowe i autobusy: 5,6%

Prognozę oddziaływania inwestycji na środowisko wykonano dla przewidywanego natęŜenia
ruchu w 2015 roku. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto, Ŝe w wyniku postępu
technicznego wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2015 roku będą niŜsze o około
20% w stosunku do aktualnych wartości.
Uwzględniając podaną strukturę ruch samochodowego na analizowanym docinku drogi oraz
obniŜenie wartość wskaźników emisji obliczono średnie wskaźniki emisji według wzoru:

Wi = ∑ Wi , j ⋅ x ⋅ (1 − 0,2) j

g / km / pojazd

gdzie:
Wi – uśredniony wskaźnik emisji zanieczyszczenia i, g/km/pojazd,
Wi,j – wskaźnik emisji zanieczyszczenia i dla pojazdów typu j, g/km/pojazd,
Xj – udział pojazdów typu j w ogólnym natęŜeniu ruchu,
20% – prognozowane obniŜenie wskaźników emisji zanieczyszczeń do 2015 roku.
Tabela nr 12. Średnie wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych dla
rozpatrywanego odcinka drogi – prognoza na 2015 rok.
Rodzaj zanieczyszczenia

Wskaźnik emisji
g/km/pojazd

tlenek węgla

3,28

dwutlenek azotu
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM

0,336
0,085
0,199
0,036
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Emisje zanieczyszczeń określono według wzoru:
Ei =

n x Wi x l
1000

(kg/h)

gdzie:

Ei - emisja zanieczyszczenia i dla kaŜdego emitora zastępczego w g/s,
n – ilość pojazdów/godzinę,
Wi - wskaźnik emisji zanieczyszczenia i w g/km/pojazd,
l - długość trasy dla kaŜdego emitora zastępczego w km – przyjęto 0,01 km.

7.8.7. NatęŜenie ruchu pojazdów w 2015 roku.
Ruch pojazdów jest źródłem emisji niezorganizowanej. Przejazdy są liniowymi źródłami
emisji rozmieszczonymi wzdłuŜ drogi. Liniowe źródła emisji zastąpiono zespołami emitorów
punktowych dzieląc źródła liniowe na odcinki o długości 10 m.
Analizowany odcinek drogi ma około 2 km długości. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń
na środowisko jest istotne w wąskim pasie po obu stronach drogi. W celu poprawy
przejrzystości prezentowanych wyników cały odcinek został podzielny na trzy części.
Podział analizowanego odcinka oraz oznaczenie emitorów zastępczych przedstawiono na
rysunku w załączniku graficznym nr 9.
Na terenie całego odcinka drogi wyodrębniono 551 punktowych, zastępczych źródeł emisji.
Emitory zastępcze oznaczono symbolami: e1 ÷ e551.
Przewidywane średniodobowe natęŜenie ruch oraz przeciętne natęŜenie ruchu w ciągu
godziny przedstawiono w tabeli. Godzinowe natęŜenie ruchu obliczono przyjmując, Ŝe ruch
samochodów odbywa się przez 20 godzin na dobę. W pozostałych godzinach ruch pojazdów
jest nieistotny dla niniejszej analizy.

Średniodobowe natęŜenie ruchu wynosi (prognoza na 2015 rok – rok po przebudowie drogi)
•

na odcinku drogi Marki – Struga – Ząbki 20 988 pojazdy/dobę,

•

na docinki drogi Ząbki – Warszawa 41 581 pojazdów/dobę.

Przyjęto jednakowe dobowe natęŜenie ruchu w obu kierunkach na tych samych odcinkach
drogi, równe 50% średniodobowemu natęŜeniu ruchu.
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Tabela nr 13. NatęŜenie ruchu na analizowanym odcinku drogi nr 631 – prognoza na 2015
rok.

Odcinek

Oznaczenie emitorów
zastępczych

Ilość przejeŜdŜających
samochodów
w ciągu doby

w ciągu godziny

Część A analizowanej drogi
Odcinek A-I, do Nieporętu

emitory e1-e30

10494

525

Odcinek A-II, z Nieporętu

emitory e31-e70

10494

525

Odcinek A-III, z Warszawy

emitory e71-e111

20791

1040

Odcinek A-IV, do Warszawy

emitory e112-e142

20791

1040

Droga 634 A-V, do Ząbek

emitory e143-e168

28691

1435

Droga 634 A-VI, z Ząbek

emitory e169-e197

28691

1435

Droga 634 A-VII, z Wołomina

emitory e198-e225

18566

928

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

emitory e226-e250

18566

928

Część B analizowanej drogi
Odcinek B-I, z Warszawy

emitory e251-e325

20791

1040

Odcinek B-II, do Warszawy

emitory e326-e400

20791

1040

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

emitory e401-413

728

36

Część C analizowanej drogi
Odcinek C-I, z Warszawy

emitory e414-e482

20791

1040

Odcinek C-II, do Warszawy

emitory e483-e551

20791

1040
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Tabela nr 14. Emisje z ruchu pojazdów – dwutlenek azotu.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00049

0,00176

30

0,053

0,39

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00049

0,00176

40

0,070

0,51

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00097

0,00349

41

0,143

1,04

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00097

0,00349

31

0,108

0,79

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00134

0,00481

26

0,125

0,91

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00134

0,00481

29

0,140

1,02

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00087

0,00311

28

0,087

0,64

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00087

0,00311

25

0,078

0,57

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00097

0,00349

75

0,262

1,91

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00097

0,00349

75

0,262

1,91

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,00003

0,00012

13

0,002

0,01

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00097

0,00349

69

0,241

1,76

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00097

0,00349

69

0,241

1,76

1,81

13,22

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów

81

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 15. Emisje z ruchu pojazdów – tlenek węgla.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00478

0,01722

30

0,517

3,77

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00478

0,01722

40

0,689

5,03

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00948

0,03411

41

1,399

10,21

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00948

0,03411

31

1,058

7,72

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,01308

0,04708

26

1,224

8,94

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,01308

0,04708

29

1,365

9,97

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00846

0,03046

28

0,853

6,23

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00846

0,03046

25

0,762

5,56

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00948

0,03411

75

2,558

18,68

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00948

0,03411

75

2,558

18,68

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,00033

0,00119

13

0,016

0,11

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00948

0,03411

69

2,354

17,18

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00948

0,03411

69

2,354

17,18

17,7

129,3

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 16. Emisje z ruchu pojazdów – pył zawieszony.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00005

0,00019

30

0,006

0,04

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00005

0,00019

40

0,008

0,06

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00010

0,00038

41

0,015

0,11

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00010

0,00038

31

0,012

0,08

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00014

0,00052

26

0,013

0,10

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00014

0,00052

29

0,015

0,11

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00009

0,00034

28

0,009

0,07

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00009

0,00034

25

0,008

0,06

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00010

0,00038

75

0,028

0,21

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00010

0,00038

75

0,028

0,21

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,000004

0,00001

13

0,0002

0,0012

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00010

0,00038

69

0,026

0,19

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00010

0,00038

69

0,026

0,19

0,19

1,42

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów

83

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 17. Emisje z ruchu pojazdów – węglowodory alifatyczne.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00029

0,00104

30

0,031

0,23

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00029

0,00104

40

0,042

0,30

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00057

0,00206

41

0,085

0,62

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00057

0,00206

31

0,064

0,47

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00079

0,00285

26

0,074

0,54

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00079

0,00285

29

0,083

0,60

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00051

0,00184

28

0,052

0,38

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00051

0,00184

25

0,046

0,34

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00057

0,00206

75

0,155

1,13

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00057

0,00206

75

0,155

1,13

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,00002

0,00007

13

0,001

0,01

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00057

0,00206

69

0,142

1,04

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00057

0,00206

69

0,142

1,04

1,07

7,82

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 18. Emisje z ruchu pojazdów – węglowodory aromatyczne.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00012

0,00045

30

0,013

0,10

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00012

0,00045

40

0,018

0,13

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00025

0,00088

41

0,036

0,26

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00025

0,00088

31

0,027

0,20

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00034

0,00122

26

0,032

0,23

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00034

0,00122

29

0,035

0,26

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00022

0,00079

28

0,022

0,16

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00022

0,00079

25

0,020

0,14

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00025

0,00088

75

0,066

0,48

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00025

0,00088

75

0,066

0,48

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,00001

0,00003

13

0,0004

0,0029

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00025

0,00088

69

0,061

0,44

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00025

0,00088

69

0,061

0,44

0,46

3,34

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów

7.8.8. Prognoza natęŜenie ruchu pojazdów w 2026 roku.
Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto, Ŝe w wyniku postępu technicznego wskaźniki
emisji zanieczyszczeń do powietrza obniŜą się o około 40% w stosunku do aktualnych
wartości. Przyjętą wartość wskaźników emisji podano w tabeli.
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 19. Średnie wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych dla
rozpatrywanego odcinka drogi – prognoza na 2026rok.
Rodzaj zanieczyszczenia

Wskaźnik emisji
g/km/pojazd

tlenek węgla

2,46

dwutlenek azotu
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM

0,252
0,064
0,149
0,027

Zgodnie z prognozami natęŜenie ruch na analizowanym odcinku drogi wzrośnie o około 43%
w stosunku do natęŜenia ruchu w 2015 roku. Przewidywane średniodobowe natęŜenie ruch
oraz przeciętne natęŜenie ruchu w ciągu godziny przedstawiono w tabeli.
Tabela nr 20. Prognozowane natęŜenie ruchu na analizowanym odcinku drogi 631 w 2026
roku.

Odcinek

Oznaczenie emitorów
zastępczych

Ilość przejeŜdŜających
samochodów
w ciągu doby

w ciągu godziny

Część A analizowanej drogi
Odcinek A-I, do Nieporętu

emitory e1-e30

15006

750

Odcinek A-II, z Nieporętu

emitory e31-e70

15006

750

Odcinek A-III, z Warszawy

emitory e71-e111

29730

1487

Odcinek A-IV, do Warszawy

emitory e112-e142

29730

1487

Droga 634 A-V, do Ząbek

emitory e143-e168

41028

2051

Droga 634 A-VI, z Ząbek

emitory e169-e197

41028

2051

Droga 634 A-VII, z Wołomina

emitory e198-e225

26549

1327

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

emitory e226-e250

26549

1327

Część B analizowanej drogi
Odcinek B-I, z Warszawy

emitory e251-e325

29730

1487

Odcinek B-II, do Warszawy

emitory e326-e400

29730

1487

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

emitory e401-413

1041

52

Część C analizowanej drogi
Odcinek C-I, z Warszawy

emitory e414-e482

29730

1487

Odcinek C-II, do Warszawy

emitory e483-e551

29730

1487
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 21. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – dwutlenek azotu.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla
odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00052

0,00189

30

0,057

0,41

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00052

0,00189

40

0,076

0,55

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00104

0,00374

41

0,153

1,12

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00104

0,00374

31

0,116

0,85

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00143

0,00516

26

0,134

0,98

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00143

0,00516

29

0,150

1,09

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00093

0,00334

28

0,094

0,68

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00093

0,00334

25

0,084

0,61

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00104

0,00374

75

0,281

2,05

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00104

0,00374

75

0,281

2,05

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,00004

0,00013

13

0,002

0,01

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00104

0,00374

69

0,258

1,88

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00104

0,00374

69

0,258

1,88

1,94

14,17

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 22. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – tlenek węgla.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla
odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00513

0,01847

30

0,554

4,04

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00513

0,01847

40

0,739

5,39

Odcinek A-III, z Warszawy

0,01016

0,03659

41

1,500

10,95

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,01016

0,03659

31

1,134

8,28

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,01402

0,05049

26

1,313

9,58

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,01402

0,05049

29

1,464

10,69

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00908

0,03267

28

0,915

6,68

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00908

0,03267

25

0,817

5,96

Odcinek B-I, z Warszawy

0,01016

0,03659

75

2,744

20,03

Odcinek B-II, do Warszawy

0,01016

0,03659

75

2,744

20,03

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,00036

0,00128

13

0,017

0,12

Odcinek C-I, z Warszawy

0,01016

0,03659

69

2,524

18,43

Odcinek C-II, do Warszawy

0,01016

0,03659

69

2,524

18,43

18,99

138,6

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 23. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – pył zawieszony.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla
odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,000056

0,00020

30

0,006

0,04

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,000056

0,00020

40

0,008

0,06

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00011

0,00040

41

0,017

0,12

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00011

0,00040

31

0,012

0,09

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00015

0,00056

26

0,014

0,11

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00015

0,00056

29

0,016

0,12

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00010

0,00036

28

0,010

0,07

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00010

0,00036

25

0,009

0,07

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00011

0,00040

75

0,030

0,22

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00011

0,00040

75

0,030

0,22

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,0000039

0,000014

13

0,0002

0,0013

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00011

0,00040

69

0,028

0,20

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00011

0,00040

69

0,028

0,20

0,21

1,52

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Tabela nr 24. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – węglowodory alifatyczne.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla
odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00031

0,00112

30

0,034

0,24

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00031

0,00112

40

0,045

0,33

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00062

0,00221

41

0,091

0,66

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00062

0,00221

31

0,069

0,50

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00085

0,00306

26

0,079

0,58

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00085

0,00306

29

0,089

0,65

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00055

0,00198

28

0,055

0,40

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00055

0,00198

25

0,049

0,36

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00062

0,00221

75

0,166

1,21

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00062

0,00221

75

0,166

1,21

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,000022

0,000077

13

0,001

0,01

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00062

0,00221

69

0,153

1,12

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00062

0,00221

69

0,153

1,12

1,15

8,39

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów
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odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
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Tabela nr 25. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – węglowodory aromatyczne.

Numery emitorów punktowych

Emisja dla kaŜdego
punktowego emitora
zastępczego

Ilość emitorów
zastępczych na
odcinku

Emisja łączna dla
odcinka

-

g/s

kg/h

sztuk

kg/h

Mg/rok

Odcinek A-I, do Nieporętu

0,00013

0,00048

30

0,014

0,10

Odcinek A-II, z Nieporętu

0,00013

0,00048

40

0,019

0,14

Odcinek A-III, z Warszawy

0,00026

0,00095

41

0,039

0,28

Odcinek A-IV, do Warszawy

0,00026

0,00095

31

0,029

0,21

Droga 634 A-V, do Ząbek

0,00036

0,00131

26

0,034

0,25

Droga 634 A-VI, z Ząbek

0,00036

0,00131

29

0,038

0,28

Droga 634 A-VII, z Wołomina

0,00023

0,00085

28

0,024

0,17

Droga 634 A-VIII, do Wołomina

0,00023

0,00085

25

0,021

0,15

Odcinek B-I, z Warszawy

0,00026

0,00095

75

0,071

0,52

Odcinek B-II, do Warszawy

0,00026

0,00095

75

0,071

0,52

Odcinek B-III, ul. SzwoleŜerów

0,000009

0,000033

13

0,000

0,00

Odcinek C-I, z Warszawy

0,00026

0,00095

69

0,065

0,48

Odcinek C-II, do Warszawy

0,00026

0,00095

69

0,065

0,48

0,49

3,59

Łączna emisja ze wszystkich z emitorów

7.8.9. Podział na podokresy ze względu na emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Podział na podokresy ze względu na emisje zanieczyszczeń
Do obliczeń przyjęto, Ŝe ruch samochodów będzie odbywa się przez 20 godzin na dobę.
W pozostałych godzinach ruch pojazdów jest nieistotny dla niniejszej analizy.
1. Podokres I. Czas emisji: 7300 h/rok, cemis = 0,833.

7.8.10. Wartości odniesienia dla substancji zanieczyszczających wprowadzanych
do powietrza.
Zgodnie z Ustawą – Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12)
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przyjęto wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz czasy ich obowiązywania takie, jak
podane w tabeli.

Tabela nr 26. Wartości odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz czasy
ich obowiązywania wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 1, poz. 12).
Oznaczenie
numeryczne
substancji
numer CAS

Nazwa substancji

Wartości odniesienia
µg/m3
1 godz.

rok

Dwutlenek azotu

10102-44-0

200

40

Tlenek węgla

630-08-0

30000

-

Pył zawieszony PM10

-

280

40

Węglowodory alifatyczne

-

3000

1000

Węglowodory aromatyczne

-

1000

43

7.8.11. Metodyka obliczeń oraz analiza stęŜeń substancji w powietrzu.
Analizę i obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykonano zgodnie
z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).
Obliczenia wykonane został przy uŜyciu programu „KOMIN” wer. 6.07.

Zakres obliczeń obejmuje wyznaczenie:
•

stęŜeń maksymalnych 1-godz (Smm),

•

percentyli 99,8 (S99,8),

•

stęŜenia średniego rocznego (Sa).

Podczas obliczeń sprawdzono, czy spełniony jest dla zespołu emitorów warunek:
•

stęŜenie 1-godz:

∑S

mm ,i

≤ 0,1 ⋅ D1 ,

i

JeŜeli spełniony jest ten warunek, oznacza to, Ŝe oddziaływanie źródła zanieczyszczeń na
środowisko jest bardzo małe i nie są wymagane dalsze obliczenia.

92

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
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Dla substancji, dla których nie jest spełniony warunek, sprawdzono czy w kaŜdym punkcie
siatki obliczeniowej spełnione są kolejne warunki (zakres pełen):
•

dla stęŜeń 1-godz:

S99,8 ≤ D1,
Smm ≤ D1

•

dla stęŜeń średnich rocznych: Sa ≤ Da – Ra

W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują budynki, dla których naleŜy wykonać
analizę stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu.

7.8.12. Wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.
Wyniki obliczeń oraz graficzną interpretację zamieszczono w załącznikach P-4 (prognoza dla
odcinka A) i P-5 (prognoza dla odcinka B i C) – załącznik tekstowy nr 13.
Część B oraz część C drogi są prawie identycznie zaprojektowane, droga na tych odcinkach
ma jednakową szerokość, usytuowanie dodatkowych elementów takich jak ścieŜki rowerowe
jest takie samo. Nieistotnie róŜnice wynikają z rozmieszczenia zjazdów na skrzyŜowaniach.
Dodatkowo na odcinku B droga krzyŜuje się z ulicą SzwoleŜerów. Te niewielkie róŜnice nie
są jednak istotne dla oceny wpływy projektowej drogi na otaczające powietrze. Na tych
odcinkach natęŜenie ruchu samochodów jest jednakowe, dlatego wynikający z obliczeń
rozkład zanieczyszczeń jest równieŜ identyczny. Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto, Ŝe
wyniki obliczeń oraz graficzna interpretacja dla części B jest jednocześnie analizą dla części
C, dlatego nie zaprezentowano oddzielnie wyników dla tej części drogi.

Tabela nr 27. Wartości Smm dla zespołu emitorów, prognozowane natęŜenia ruchu w 2015
roku – obliczenia w siatce na powierzchni ziemi.
Zanieczyszczenie

0,1.D1

D1

Dwutlenek azotu

[µ
µg /m ]
200

[µ
µg/m ]
20

Tlenek węgla

30000

Pył zawieszony PM10

3

3

Smm [µ
µg /m3] S99,8 [µ
µg /m3]
2055

1901

3000

20 090

18 582

280

28

105

97

Węglowodory alifatyczne

3000

300

1218

1127

Węglowodory aromatyczne

1000

100

505

466

1) Wartość percentyla S99,7

93

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
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Tabela nr 28. Wartości Smm dla zespołu emitorów, prognozowane natęŜenie ruchu w 2026
roku – obliczenia na powierzchni ziemi.
Nazwa substancji
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Pył zawieszony PM10
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
1) Wartość percentyla S99,7

D1

0,1.D1

Smm

S99,8

200
30000
280
3000
1000

20
3000
28
300
100

2186
21 560
118
1303
547

2021
19 943
109
1205
505

Tabela nr 29. Wartości Sa dla obliczeń na powierzchni ziemi dla natęŜenia ruchu w 2015
roku oraz w 2026 roku.
Zanieczyszczenie

Da-Ra
[µ
µm/m3]

Sa 1)
[µ
µg/m3]

Sa 2)
[µ
µg/m3]

Dwutlenek azotu
22
133
143
Tlenek węgla
1304
1398
Pył zawieszony PM10
12
7,0
7,5
Węglowodory alifatyczne
900
79
84,8
Węglowodory aromatyczne
38,7
34
36
1) Obliczenia na powierzchni ziemi – prognozowane natęŜenie ruchu w 2015 roku
2) Obliczenia na powierzchni ziemi – prognozowane natęŜenie ruchu w 2026 roku

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono:
1. StęŜenia Smm oraz percentyla 99,8 analizowanych zanieczyszczeń w obrębie pasów
ruchu są bardzo wysokie, dla dwutlenku azotu są one nawet większe od wartości
odniesienia. Tak wysokie wartości stęŜeń zanieczyszczeń występują blisko pasów
ruchu i szybko maleją w odległości od osi jezdni. Poza granicami analizowanej
inwestycji wartości stęŜeń zanieczyszczeń są mniejsze od wartości odniesienia.
2. Rozkład stęŜeń uśrednionych w okresie rocznym – SA, układają się podobnie jak
stęŜenia Smm. Tutaj równieŜ stęŜenia dwutlenku azotu łącznie z tłem zanieczyszczeń
są wyŜsze od wartości odniesienia Poza granicami analizowanej inwestycji wartości
stęŜeń uśrednionych w okresie rocznym SA łącznie z tłem zanieczyszczeń dla
wszystkich rozpatrywanych substancji są mniejsze od wartości odniesienia
uśrednionej dla roku.
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3. Prognozowane stęŜenia Smm oraz percentyla 99,8 dla 2026 roku są wyŜsze niŜ dla
natęŜenia ruchu w 2015 roku, jednak poza granicami inwestycji równieŜ nie
przekraczają wartości odniesienia.
4. Wartości stęŜeń uśrednionych w okresie rocznym SA łącznie z tłem zanieczyszczeń
prognozowane dla 2026 roku, poza granicami analizowanej inwestycji dla wszystkich
rozpatrywanych substancji są mniejsze od wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe we wszystkich

punktach poza granicą

rozpatrywanej inwestycji dotrzymywane będą wartości odniesienia substancji w powietrzu
i dopuszczalne poziomy substancji.
Z obliczeń wynika, Ŝe na powierzchni ziemi największe stęŜenia zanieczyszczeń występują
w obrębie pasów ruchu pojazdów.

7.8.13. Podsumowanie i wnioski analizy oddziaływania przedsięwzięcia na
powietrze.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 631, relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Marki – Warszawa odcinek od
granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw „Węzeł Zielonka” (km 42+870)
do granicy miasta Warszawa (km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg
wojewódzkich nr 631 i 634 na stan zanieczyszczenia powietrza stwierdzono, Ŝe projektowane
przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze
atmosferyczne.
We wszystkich punktach poza granicą rozpatrywanej inwestycji dotrzymywane będą wartości
odniesienia substancji w powietrzu i dopuszczalne poziomy substancji.
Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w związku z tym nie spowoduje wzrostu
emisji spalin. Poprzez poprawę płynności ruchu oraz wprowadzenie na trasie elementów
uspokojenia ruchu prognozowane jest ograniczenie emisja spalin.
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7.9. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia projektowane prace nie wiąŜą się z wprowadzaniem do
środowiska wysokich przeszkód terenowych, które mogłyby spowodować istotne zaburzenia
przepływu mas powietrza. Dominujące kierunki, siła i prędkość wiatru na analizowanym
terenie pozostaną bez zmian.
Z punktu widzenia obiegu ciepła w środowisku projektowana inwestycja nie wpłynie na
klimat. Projektowana inwestycja nie zakłóci obiegu wody w przyrodzie. Wody opadowe będą
odprowadzane do gruntu.
W związku z powyŜszym oddziaływanie na klimat na etapie realizacji inwestycji ocenia się
jako obojętne.

W etapie eksploatacji DW 631 wysoką przeszkodą terenową będzie 7 m ekran akustyczny
(lokalizacja ekranu wg załącznika graficznego nr 6). Opcjonalnie przeszkodą terenową moŜe
być zabezpieczenie przed migracjami duŜych ssaków (siatka lub specjalny płot) wykonane po
przeciwnej stronie ekranowanej drogi. Ocenia się, Ŝe ekran akustyczny nie spowoduje
istotnego zaburzenia przepływu mas powietrza. Dominujące kierunki, siła i prędkość wiatru
na analizowanym terenie pozostaną bez zmian. Z punktu widzenia obiegu ciepła
w środowisku DW 631 nie wpłynie na klimat. Powierzchnia terenów utwardzonych jest
niewielka.

Droga

sąsiaduje

z

obszarami

zielonymi.

Zjawisko

wielkomiejskiego

wypromieniowania ciepła z terenów utwardzonych nie wystąpi.
Eksploatacja DW 631 nie zaburzy obiegu wody w przyrodzie. Wody opadowe z korpusu
drogi zostaną zebrane systemem przydroŜnych rowów infiltracyjnych i odprowadzone do
gruntu.
W związku z powyŜszym oddziaływanie na klimat w fazie eksploatacji rozbudowywanego
odcinka DW 631 ocenia się jako obojętne.
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7.10. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny.
Niniejszą analizę wykonał mgr Mikołaj Kirpluk.
Podczas prac budowlanych (na etapie realizacji przedsięwzięcia) moŜe wystąpić uciąŜliwość
hałasowa na terenach chronionych akustycznie wokół modernizowanej drogi wojewódzkiej
nr 631.
Hałas, powstający podczas prac budowlanych, będzie związany z pracą cięŜkich maszyn
przygotowujących nawierzchnię, takich jak spychacze i ładowarki oraz z ruchem pojazdów
cięŜarowych (wywrotki). Ponadto uŜywane będą maszyny do frezowania i układania asfaltu.
Zasięg hałasu o poziomie równowaŜnym 50 dB (poziom dopuszczalny dla pory dziennej od
innych źródeł niŜ hałas komunikacyjny) podczas pracy maszyn budowlanych moŜe wynosić
do około 500 m.
PoniewaŜ czas związany z procesem budowy jest relatywnie krótki, jak równieŜ jest to
inwestycja liniowa (co powoduje przemieszczanie się źródła hałasu związanego
z maszynami) nie jest celowe z punktu widzenia ochrony środowiska ani zasadne
ekonomicznie stosowanie zabezpieczeń akustycznych biernych.
Natomiast wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej ograniczenie emisji hałasu metodą organizacyjną.
W poniŜszych rozdziałach przeanalizowano oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny
na etapie eksploatacji DW nr 631.

7.10.1. ZałoŜenia do prognozy emisji hałasu do środowiska.
Analiza dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od węzła Zielonka
(skrzyŜowanie z projektowaną drogą ekspresową S-17) od km 42+870 do granicy miasta
Warszawa - km 44+815. W analizowanym wariancie na całym odcinku rozbudowywanej
drogi (ok. 2 km) zastosowano przekrój uliczny - 2 jezdnie dwupasowe (2x3,5m) rozdzielone
pasem zieleni szerokości ok. 9,0 m.
Parametry projektowanej drogi:
•

droga wojewódzka klasy GP, 2x2 pasy ruchu,

•

prędkość projektowa - v = 70 km/h (obszar zabudowany 60km/h),

•

dla celów niniejszej prognozy emisji hałasu przyjęto następujące parametry ruchu:
- natęŜenie dobowe (ogółem) wg dostarczonej prognozy;
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- podział natęŜenia ruchu (ogółem) wg publikacji IOŚ pt. „Metody prognozowania
hałasu komunikacyjnego” (Warszawa, 1996):
pora dzienna (godz. 6-22) – 87%
pora nocna (22-6) – 13%
- podział natęŜenia ruchu pojazdów cięŜkich (obserwacje własne):
pora dzienna (6-22) 75%
pora nocna (22-6)

25%

NatęŜenie ruchu według otrzymanej prognozy na rok 2026 przedstawionej poniŜej:
Tabela nr 30. Prognoza ruchu dla odcinka Marki – Struga – Ząbki.
rok

SDR

motocykle

osobowe

dostawcze

108

25784

1607

2026 29873

cięŜarowe
bez
z
przyczepy przyczepą
691
1611

autobusy
72

Tabela nr 31. Prognoza ruchu dla odcinka Ząbki – Warszawa.
rok

SDR

motocykle

osobowe

dostawcze

141

53074

2792

2026 59258

cięŜarowe
bez
z
przyczepy przyczepą
1013
2169

autobusy
69

Tabela nr 32. Dane przyjęte do obliczeń akustycznych.

lp.

ogółem

pojazdy lekkie
pora
pora
na dobę dzienna
nocna
87%
13%

poj./d.

poj./d.

poj./16h

poj./8h

poj./d.

poj./16h

udział
%

poj./8h

udział
%

odcinek

pojazdy cięŜkie
na dobę

pora dzienna
75%

pora nocna
25%

1

A

59258

55866

48603

7263

3392

2544

5,0%

848

10,5%

2

B

29873

27391

23830

3561

2482

1861,5

7,2%

620,5

14,8%

7.10.2. Wymagania akustyczne.
Dopuszczalne równowaŜne poziomy dźwięku A hałasu emitowanego do środowiska przez
ruch komunikacyjny na drogach określa Tabela 1 załącznika do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).
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Tabela nr 33. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LAeq D i LAeq N,
które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska w odniesieniu do jednej doby.
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
LAeq N
LAeq D
LAeq N
LAeq D
przedział czasu przedział czasu przedział czasu przedział czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy 16
równy 8
równy 8
równy 1
godzinom
godzinom
najmniej
najmniej
korzystnym
korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
następującym
Drogi lub linie kolejowe1)

Lp.

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna "A " uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym
2
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyŜej 100
4
tys. mieszkańców3)
1

50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

Objaśnienia:
1)

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
2)

W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)

Strefa śródmiejska miast powyŜej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice
o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., moŜna wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeŜeli charakteryzuje
się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Dla oceny zasięgów emisji hałasu komunikacyjnego decydujące znaczenie ma zasięg dla pory
nocnej. Dla DW 631 przyjęto zasięg izolinii równowaŜnego poziomu dźwięku A o wartości
50 dB.
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7.10.3. Metoda prognozowania.
Obliczenia emisji hałasu od drogi wykonano w oparciu o własne arkusze kalkulacyjne w
formacie MS Excel na podstawie wzorów zamieszczonych w normie PN-ISO 9613-2
(wrzesień 2002) pt.: „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogólna metoda obliczania” oraz empirycznych danych wejściowych na podstawie
publikacji PIOŚ-IOŚ pt. „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego (drogowego i
ulicznego)” (R.J.Kucharski, Warszawa 1996).

Opis uŜytych oznaczeń w obliczeniach i metodyki obliczeniowej:

natęŜenie
szerokość pasa:
szer.pasa rozgr.:
kalibr.LWAeq/1poj.:

20000 poj./dobę
3,5 m
5m
50,4 dB/mb

dzień 1088 poj./h

wysokość nasypu:
wysokość p.obs.:
wysokość ekranu:

LWAeq

DL1

DL1TIR

DL2

DL3

DL4

poj./h dB/mb

cięŜ.

TIR

v

nawierz.

kąt

%

%

km/h

Q

noc

87% dobowego/16h
0 m (dla wykopu - ujemne)
1,5 m (nad poziom terenu)
4 m (nad poziom terenu)

(a./k.) stopnie
a
180

DL6

minimalna odległość ekranu:

DL7

nachyl. fasada
%
0%

(t/n)
n

dla bliŜszego!
1 pas ruchu to najbliŜszy do punktu obserwacji
dane: 110
56,4% 30%
76,7 6,1
0,0
1 pas ruchu

325 poj./h
13% dobowego/8h
10,5 m

Adiv

Aatm

Agr

Abar

ekran.

odległ.

powietrz.

grunt

dh[m]

1,5

m

dB/km

G

60,0

2,2

0

he[m]
re[m]

14

od osi!

80

a

180

0%

n

52,8

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-23,6

re[m]
6,75

-0,1

-4,2

0
od osi!
z
udział
0,000 WYNIK

0,0

47,1

LWAeq DL1 DL1TIR DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 Adiv Aatm Agr Abar -

wyjściowa wartość równowaŜnego poziomu mocy akustycznej, zaleŜna od natęŜenia ruchu w pojazdach na godzinę
procentowy udział pojazdów "cięŜkich" w potoku ruchu
procentowy udział pojazdów TIR w potoku ruchu
średnia prędkość strumienia ruchu w [km/h]
rodzaj nawierzchni - asfalt / kostka
kąt widzenia odcinka drogi (w stopniach)
wielokrotne odbicia od fasad domów
nachylenie niwelety drogi w procentach
odbicie od fasady budynku znajdującej się bliŜej niŜ 3m za punktem obserwacji
wpływ odległości od osi pasa ruchu do punktu obserwacji - rozproszenie w kącie bryłowym
wpływ odległości od osi pasa ruchu do punktu obserwacji - pochłanianie w powietrzu
wpływ odległości od osi pasa ruchu do punktu obserwacji - pochłanianie przez grunt
ekranowanie przez budynki, skarpy itp., zaleŜne dh
od:- róŜnica wysokości źródła i punktu obserwacji
he - wysokość przegrody ekranującej względem źródła
re - odległość przegrody ekranującej od osi pasa ruchu
Ekranowanie obliczane dla f=500Hz

Dane do obliczeń ekranowania wg schematu:
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PowyŜsze

arkusze

pozwalają

uzyskać

zadowalającą

zgodność

wyników

obliczeń

z rzeczywistymi danymi pomiarowymi (wg własnych badań średnie odchylenie kwadratowe
dla przyjętego modelu wynosi 1,1 dB), podczas gdy zakładana dokładność obliczeń dla
metodyki zawartej w normie PN-ISO 9613-2 wynosi ±3 dB.
Porównanie

samych

godzinowych

natęŜeń

ruchu

dla

pory

dziennej

i

nocnej

(bez uwzględniania zmiany struktury ruchu - udziału pojazdów cięŜkich) pozwala oszacować
poprawkę na wzrost emisji hałasu w porze dziennej, która wynosi (zapis inŜynierski):
∆L = 10 * log10 ( (87% / 16h) / (13% / 8h) ) = +5,2 dB
Natomiast zmniejszenie procentowego udziału pojazdów cięŜkich w porze dziennej
w stosunku do udziału w porze nocnej, dla dobowego udziału na poziomie 11% wynosi
szacunkowo:
(11% * 75% / 87%) = 9,5% dla pory dziennej oraz (11% * 25% / 13%) = 21% dla pory
nocnej, a to odpowiada zmianie poziomu dźwięku - wg zdygitalizowanego nomogramu
zamieszczonego

w

publikacji

PIOŚ-IOŚ

pt.

„Metody

prognozowania

hałasu

komunikacyjnego (drogowego i ulicznego)” (R.J.Kucharski, Warszawa 1996):
∆L = 8 * (9,5%)0,5 - 8 * (21%)0,5 = -1,2 dB
Zatem całkowita róŜnica pomiędzy równowaŜnymi poziomami hałasu w porze dziennej
i nocnej wynosi ok. 4,0 dB. Stąd, przy róŜnicy dopuszczalnych równowaŜnych poziomów
hałasu komunikacyjnego dla poszczególnych kategorii terenu pomiędzy porą dzienną a nocną
wynoszących 5 lub 10 dB, wynika, Ŝe krytyczną wartością dla oceny uciąŜliwości drogi dla
środowiska pozostaje emisja hałasu w porze nocnej.

7.10.4. Wyniki obliczeń.
Wyniki obliczeń emisji hałasu dla rozpatrywanych odcinków DW 631 - oznaczonych roboczo
A i B na Rysunku H1 (załącznik graficzny nr 6) bez zabezpieczeń akustycznych
zamieszczono w załączniku H-1 (załącznik tekstowy nr 6).
Zasięg izolinii równowaŜnego poziomu dźwięku emitowanego hałasu dla pory nocnej
o wartości 50 dB – dla prognozy bez zabezpieczeń akustycznych wynosi ponad 700 m (dla
obliczeń bez uwzględniania ekranowania w terenie) – zatem nie przedstawiano jej na Ŝadnym
rysunku.

101

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

W celu ograniczenia zasięgu emisji hałasu do granic terenów chronionych akustycznie
naleŜy zastosować ekrany akustyczne.
Wyniki obliczeń emisji hałasu dla rozpatrywanych odcinków DW 631 po zastosowaniu
ekranów akustycznych, zamieszczono w załączniku H-2 dla odcinka B (załącznik tekstowy
nr 6).
Zasięg izolinii równowaŜnego poziomu dźwięku emitowanego hałasu dla pory nocnej
o wartości 50 dB – dla prognozy z zabezpieczeniami akustycznymi o wysokości 7 m
(oznaczonymi na Rysunku H-1 kolorem niebieskim) - wynosi około 30 m i przedstawiono go
linią koloru czerwonego na Rysunku H-1 (załącznik graficzny nr 6).

7.11.

Oddziaływanie

przedsięwzięcia

na

powierzchnię

ziemi

z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest płaski, pozbawiony znaczących lokalnych
deniwelacji terenowych. Nie zachodzi potrzeba wykonywania znaczących przeobraŜeń
powierzchni terenu pod kątem przygotowania obszaru do realizacji inwestycji. Masy ziemne
będą przesuwane w obrębie realizowanego zadania inwestycyjnego. Powstały urobek ziemny
zostanie wykorzystany do kształtowania terenu po zakończeniu realizacji inwestycji.
Materiały budowlane w tym piasek i kruszywo łamane będą dostarczane na bieŜąco przez
specjalistyczne firmy ze źródeł kopalnych spoza terenu inwestycji. Projektant drogi szacuje,
Ŝe do budowy potrzeba ca 25 000 m3 kruszywa łamanego i ca 50 000 m3 materiału ziemnego
do wykonania nasypu drogowego.
Utwardzenie pasa terenu pod drugą jezdnię, ścieŜkę rowerową i chodniki zmieni charakter
uŜytkowania gruntów. Teren drogi będzie odwadniany powierzchniowo systemem rowów
infiltracyjnych.
Zmiana zagospodarowania terenu na powierzchni przeznaczonej pod drogę nie będzie
wykazywać negatywnego oddziaływania na funkcje biologiczne terenu poza pasem zajętym
pod urządzenia drogowe ani na warunki wodne przepływu wód podziemnych.
W fazie eksploatacji nie przewiduje się przemieszczania mas ziemnych. Ewentualne bieŜące
prace konserwacyjne nawierzchni lub infrastruktury towarzyszącej będą prowadzone na
niewielkich powierzchniach i nie wykaŜą negatywnego oddziaływania na środowisko.
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7.12. Oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz.
Faza budowy charakteryzuje się tym, Ŝe oddziaływania towarzyszące pracom budowlanym są
ograniczone czasowo. W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują ciągi
widokowe, tereny zorganizowanej rekreacji lub wypoczynku. Obszary sąsiadujące
z rozbudowywaną DW 631 są częściowo zabudowane od strony zachodniej, na pozostałym
terenie występują obszary leśne i łąkowe. Inwestycja nie fragmentuje obszarów leśnych, nie
pogarsza parametrów wizualnych środowiska.
W przypadku rozbudowy DW 631 uciąŜliwości związane z nagromadzeniem sprzętu, maszyn
i materiałów budowlanych będą miały miejsce przez około pół roku. Po zakończeniu
realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany.
Oddziaływanie na krajobraz w fazie realizacji inwestycji klasyfikuje się jako obojętne.

Na etapie eksploatacji nie będą występować negatywne oddziaływania na krajobraz. Jezdnie
zostaną dostosowane do standardów dróg wojewódzkich (odpowiednia nawierzchnia,
oznakowanie pionowe i poziome, wydzielone chodniki, ścieŜki rowerowe, uporządkowana
gospodarka wodna). Poprawa komfortu jazdy zdecydowanie korzystnie wpłynie na
uŜytkowników drogi.
Na odcinkach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową (tereny chronione akustycznie)
zostaną zamontowane ekrany akustyczne. Obecnie stosowane materiały budowlane są
atrakcyjne wizualnie i nie powodują dysonansu z otoczeniem. Dla ograniczenia śmiertelności
ptaków wskutek zderzenia z przeszkodą terenową wskazane byłoby wykonanie ekranu
w jaskrawym kolorze. Dodatkowo rozpatruje się moŜliwość wygrodzenia obszarów leśnych
specjalną siatką lub płotem (ochrona przed kolizjami z duŜymi ssakami). Wygrodzenie
zostanie wykonane z estetycznych materiałów pasujących do całości infrastruktury inwestycji
liniowej. Rozbudowana droga będzie pozytywnie wpływać na percepcję krajobrazową.
Biorąc pod uwagę wszystkie ww. czynniki uznaje się, Ŝe na etapie eksploatacji drogi nr 631
nie będzie wykazywać negatywnego oddziaływania na krajobraz.
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7.13. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy.
Przedmiotowe

przedsięwzięcie

nie

jest

zlokalizowane

w

sąsiedztwie

zabytków

architektonicznych i krajobrazu kulturowego objętych ochroną prawną. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycję nie występują stanowiska archeologiczne pozostające
w zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator Zabytków
poinformował inwestora, Ŝe po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją projektową
określi miejsca, na terenie których prace ziemne będą prowadzone pod nadzorem
archeologicznym. Na dzień sporządzania raportu Konserwator Zabytków nie określił zakresu
prac archeologicznych ani lokalizacji tych terenów.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą występować oddziaływania na zabytki, stanowiska
archeologiczne i inne formy ochrony konserwatora zabytków. Ewentualne stanowiska
archeologiczne zostaną rozpoznane na etapie prac ziemnych przy rozbudowie drogi 631.
Reasumując: na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują obiekty podlegające
ochronie konserwatorskiej. Prace ziemne w ewentualnych miejscach wskazanych przez
Konserwatora

jako

potencjalnie

interesujące

będą

prowadzone

pod

nadzorem

archeologicznym.
W związku z powyŜszym ocenia się, Ŝe zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji
przedsięwzięcia nie wystąpi negatywne oddziaływanie na zabytki.

7.14. Wzajemne powiązania pomiędzy analizowanymi elementami.
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości istniejącej drogi wojewódzkiej nr 631
poprzez budowę dwupasowej jezdni będącą standardowym rozwiązaniem dla dróg
tranzytowych przechodzących przez tereny w sąsiedztwie duŜych aglomeracji.
Dla środowiska budowa dodatkowego pasa drogowego, ścieŜek rowerowych i chodników
skutkuje przede wszystkim zajęciem terenu i jego wylesieniem. Przeciwwagą dla tej ekspansji
będą działania minimalizujące wpływ na środowisko naturalne – proekologiczne
zagospodarowanie wód opadowych w sąsiedztwie terenu inwestora, nie odwadnianie terenu,
brak zmian w kierunkach przepływu wód podziemnych, rozwieszenie budek dla ptaków
i nietoperzy, wygrodzenie kompleksu leśnego po przeciwnej stronie na długości ekranu
akustycznego, odpowiedni dobór materiałów budowlanych do ekranów akustycznych
i wygrodzeń, wykonanie większości prac przygotowawczych w okresie od września do
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marca. W bilansie oceny zysków i strat nie zachodzi konieczność specjalnej kompensacji
przyrodniczej.
Monitoring powykonawczy oddziaływania DW 631 na ptaki (w przypadku braku realizacji
dwustronnych zabezpieczeń akustycznych - płotów) pozwoli na dokonanie wyboru najlepszej
metody minimalizującej oddziaływania na tę grupę zwierząt.
Dla ludzi mieszkających na tym terenie przeciwwagą dla zwiększonego ruchu będą ekrany
akustyczne, wydzielone chodniki i ścieŜka rowerowa, które podniosą bezpieczeństwo ruchu
lokalnego.
Inwestycja nie ingeruje w siedlisko przyrodnicze ryby karpiowatej – strzebli błotnej.
Reasumując: Wzajemne oddziaływania pomiędzy analizowanymi elementami środowiska
nie wykazują znaczącego kumulowania negatywnych wpływów na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia.
Analiza oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji w ujęciu całościowym
wykazała brak znaczących negatywnych wpływów podczas eksploatacji drogi wojewódzkiej
nr 631.
Budowa i eksploatacja drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na tereny chronione –
w tym na projektowany obszar Natura 2000 Strzebla Błotna w Zielonce.
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8. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
wybranego wariantu na etapie likwidacji inwestycji.
Projektowana rozbudowa drogi wojewódzkiej jest inwestycją o długotrwałym charakterze
uŜytkowania. Inwestycja liniowa łączy ciągi komunikacyjne z m.st. Warszawą i obecnie nie
jest planowana jej likwidacja.
PoniŜej przedstawia się w celach informacyjnych moŜliwe oddziaływania na etapie likwidacji
analizowanego odcinka DW 631.
Oddziaływanie będzie krótkotrwale i moŜna porównać je do uciąŜliwości występujących
w fazie realizacji obiektu. Okresowo nasili się emisja do powietrza tzw. zanieczyszczeń
komunikacyjnych, hałasu i wystąpi wtórne unoszenie pyłu. Będzie to związane
z prowadzonymi pracami demontaŜowo – rozbiórkowymi, pracą silników samochodów
i urządzeń mechanicznych oraz transportem powstających odpadów.
Likwidacja obiektu będzie polegała głównie na rozbiórce nawierzchni drogi, chodników
ścieŜek rowerowych i usunięciu elementów towarzyszących. Elementy znajdujące się na
powierzchni terenu będą mogły zostać poddane likwidacji bez znacznej ingerencji
w środowisko.
Prace rozbiórkowe naleŜy zaplanować zgodnie z techniką inŜynierską minimalizującą
oddziaływanie na środowisko i nie stwarzającą zagroŜenia dla środowiska. W czasie
prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza
przez stosowanie odpowiednich technik rozbiórki i demontaŜu.
W fazie likwidacji zasadniczym zagadnieniem będzie gospodarka odpadami pochodzącymi
z rozbiórki.
Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza z grupy odpadów niebezpiecznych) oraz
ich transport do miejsc ostatecznego zagospodarowania powinny być powierzane wyłącznie
przedsiębiorstwom posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą mogły
być prowadzone równieŜ z wykorzystaniem sił i środków własnych po uzgodnieniu
z właściwym organem ochrony środowiska i uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń.
Odpady powstające na etapie likwidacji obiektu naleŜą głównie do grupy 17 „Odpady
z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.
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Podczas prowadzenia rozbiórki wymagana jest dokładna segregacja powstających odpadów
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych. Tego typu działanie pozwoli na lepsze
zagospodarowanie powstających odpadów i ograniczy do minimum uciąŜliwość dla
środowiska.
Tabela nr 34. Wyszczególnienie typów odpadów powstających na etapie likwidacji
przedmiotowego odcinka DW 631.
Lp.

Kod

Nazwa odpadu

1.

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy

2.

17 01 02

Gruz ceglany

3.

17 01 81

Odpady z demontaŜu dróg

4.

17 03 02

Odpady asfaltu

5.

17 04 02

Odpady aluminium

6.

17 04 07

Odpady mieszaniny metali

7.

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi

8.

17 04 11

Kable inne niŜ 17 04 10

9.

17 09 03*

Odpady z demontaŜu zawierające inne odpady niebezpieczne

10.

17 09 04

Zmieszane odpady z demontaŜu inne niŜ 17 09 01, 17 09 02

11.

16 02 13*

ZuŜyte oprawy oświetleniowe zawierające rtęć

12.

15 02 02*

Zaolejone czyściwo

13.

17 05 03*

Gleba i ziemia zawierające substancje niebezpieczne

14.

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03

Reasumując oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w fazie likwidacji ograniczy się do
terenu sąsiadującego z DW 631. Występujące uciąŜliwości będą krótkotrwałe i nie spowodują
pogorszenia

stanu

środowiska.

Wszystkie

prace

rozbiórkowe

będą

prowadzone

z zachowaniem wymagań ochrony wód, powierzchni ziemi, powietrza atmosferycznego
i ochrony przed hałasem z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik inŜynierskich.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe inwestor nie planuje likwidacji tego odcinka drogi.
W związku z powyŜszym nie wykonuje się szczegółowej analizy i oceny oddziaływania na
środowisko dla etapu likwidacji przedmiotowego odcinka drogi 631.
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9. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia
pośrednie,

na

wtórne,

środowisko

obejmujący

skumulowane,

bezpośrednie,

krótko-,

średnio-

i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.
Jak wykazały przeprowadzone analizy przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem
ponadnormatywnych emisji do środowiska i nie będzie generować znaczących oddziaływań
na środowisko zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.
Zastosowanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych pozwoli na
zapewnienie odpowiednich standardów akustycznych na terenach z zabudową mieszkaniową.
Uporządkowanie ruchu pieszego i rowerowego poprzez stworzenie odpowiednich ciągów
komunikacyjnych wyeliminuje niebezpieczne sytuacje na drodze i niekontrolowane
niszczenie szaty roślinnej. Inwestycja nie zuboŜy siedlisk przyrodniczych, nie wpłynie na stan
jakości środowiska na obszarze Natura 2000. Oddziaływania na szatę roslinną nie będą miały
wpływu na tereny sąsiadujące. Wygrodzenie kompleksu lesnego po przeciwnej stronie ekranu
akustycznego wyeliminuje niebezpieczeństwo kolizji z duŜymi ssakami.
Monitoring porealizacyjny oddziaływania rozbudowanego odcinka DW 631 na ptaki pozwoli
na zweryfikowanie informacji przedstawionych w niniejszym raporcie (w przypadku
niewybudowania analogicznej przeszkody terenowej po przeciwnej stronie drogi jak
projektowany ekran akustyczny). Jednocześnie moŜliwe będzie precyzyjne dobranie
zabezpieczeń adekwatnych do skali występowania zagroŜeń.
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10. Opis metod prognozowania zastosowanych przy sporządzaniu
opracowania.
W niniejszym raporcie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 42+870
do km 44+815 zastosowano kombinację metod prognostycznych dostosowanych do
charakteru projektowanego przedsięwzięcia liniowego.
Metodyka oparta jest na prognozowaniu eksperckim połączonym z modelowaniem
matematycznym.

Prognozowanie

eksperckie

umoŜliwia

dokładne

określenie

wystąpienia

wszystkich

potencjalnych zagroŜeń dla środowiska z projektowanej inwestycji.
Zespół ekspertów opisuje stan środowiska, analizuje moŜliwe wpływy projektowanej
inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, ocenia oddziaływanie projektowanego
obiektu na środowisko w ujęciu kompleksowym, dokonuje wyboru najbardziej optymalnego
wariantu realizacji przedsięwzięcia, wskazuje na sposoby zapobiegania zagroŜeniom
środowiska.
Metodyka ocen eksperckich uwzględnia specyficzne aspekty funkcjonowania projektowanego
przedsięwzięcia. Oparta jest na wiedzy i doświadczeniu ekspertów. Stanowi podstawę do
przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz z uŜyciem modelowania matematycznego.
Pozwala na wybór ewentualnego analoga do oceny oddziaływań „trudno mierzalnych”.

W niniejszym opracowaniu posłuŜono się metodami obliczeniowymi (matematycznymi) dla
określenia wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych z ruchu
komunikacyjnego. Przy uŜyciu programu komputerowego KOMIN przedstawiono wielkości
stęŜeń powodowanych przez te emisje.
Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) przeprowadzono w formacie MS Excel
na podstawie wzorów zamieszczonych w normie PN-ISO 9613-2 (wrzesień 2002) pt.:
„Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda
obliczania” oraz empirycznych danych wejściowych na podstawie publikacji PIOŚ-IOŚ pt.
„Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego (drogowego i ulicznego)” (R.J. Kucharski,
Warszawa 1996).
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11. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie

lub

kompensację

przyrodniczą

negatywnych

oddziaływań na środowisko w szczególności na cele i przedmiot
ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
Realizacja rozbudowy DW 631 wiąŜe się z przygotowaniem terenu i koniecznością
wykonania wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. Jak wykazały
przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze w pasie rozbudowywanej drogi występują
drzewa dziuplaste, które mogą stanowić miejsce rozrodu lub odpoczynku dla ptaków
dziuplastych i nietoperzy. Wycinka drzew dziuplastych zostanie zrekompensowana poprzez
rozwieszenie budek dla ptaków i nietoperzy. Lokalizację, ilość i rodzaj poszczególnych budek
naleŜy skonsultować z ornitologiem i chiropterologiem.
Wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza sezonem wegetacyjnym i poza sezonem
lęgowym ptaków oraz rozrodczym nietoperzy. Wycinane będą tylko te drzewa, które kolidują
z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym.
Realizacja inwestycji będzie wiązała się z likwidacją pułapek terenowych dla gadów i płazów.
Ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych na terenach
z zabudową mieszkaniową zaprojektowano jednostronny ekran akustyczny o wysokości 7 m.
W opinii ornitologów taka lokalizacja ekranu moŜe powodować zwiększenie śmiertelności
ptaków (zderzanie z ekranem lub pojazdami cięŜarowymi na skutek dezorientacji
przelatujących ptaków). Ekran akustyczny zostanie wykonany z materiału widocznego dla
ptaków. Dodatkowo naleŜy wybudować analogiczna przeszkodę terenową po drugiej stronie
drogi. W przypadku odstąpienia od realizacji budowy równoległej przeszkody od strony
wschodniej planuje się przeprowadzenie monitoringu powykonawczego oddziaływania drogi
631 na awifaunę. Na podstawie wyników monitoringu zostaną podjęte odpowiednie działania
zapobiegawcze.
W opinii specjalistów od ochrony duŜych ssaków projektowany ekran akustyczny będzie
zlokalizowany na trasie potencjalnego przemarszu łosi i saren (trasa migracyjna pomiędzy
kompleksami leśnymi). Jednostronny ekran stanowi barierę dla migracji zwierząt w kierunku
na zachód. W konsekwencji zwiększy się liczba kolizji drogowych z udziałem duŜych
ssaków. Dla zapewniania bezpieczeństwa ruchu naleŜy wygrodzić kompleks leśny od strony
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wschodniej (przynajmniej na odcinku równoległym do ekranu). Lokalizację wygrodzeń,
dobór materiałów budowlanych i rozwiązania projektowe naleŜy skonsultować z teriologiem.
W celu ograniczenia wpływu inwestycji na projektowany obszar Natura 2000 Strzebla Błotna
w Zielonce odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez system przydroŜnych rowów
infiltracyjnych. Na etapie budowy i eksploatacji nie będą zmieniane stosunki wodne na
terenie inwestycyjnym i w jego otoczeniu. Działanie to ma na celu ochronę istniejących oczek
wodnych stanowiących miejsce rozrodu płazów oraz zbiornika wodnego – stanowiska strzebli
błotnej. Inwestycja nie przyczyni się do degradacji obszaru Natura 2000 (nie zostanie
zmieniony chemizm ani obniŜony poziom wody w zbiorniku-stanowisku strzebli błotnej).
Przyjęte rozwiązania projektowe w sąsiedztwie obszaru eliminują wkraczanie w bezpośrednie
sąsiedztwo stanowiska strzebli. Droga nie fragmentuje tego obszaru.
Z bilansu oddziaływania wynika, Ŝe obok ograniczonego zajęcia terenu pod inwestycję nie
wystąpi istotne naruszenie warunków środowiskowych.

12. Obszar ograniczonego uŜytkowania.
Przeprowadzone analizy oddziaływań i obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
wykazały, Ŝe dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszarów
ograniczonego uŜytkowania.
Funkcje terenu przy rozbudowywanej drodze zostały wyznaczone przez miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, w których utrzymuje się rezerwę terenu pod projektowaną
przebudowę drogi 631.

13. Analiza moŜliwych konfliktów społecznych.
Teren pod rozbudowę drogi jest zarezerwowany w planach miejscowych Zielonki i Ząbek.
Na terenie przeznaczonym pod poszerzenie drogi nie występuje zabudowa mieszkaniowa lub
obiekty usługowe do rozbiórki. Inwestycja nie koliduje z terenami cennymi przyrodniczo lub
waŜnymi dla lokalnej społeczności, np. miejscami kultu religijnego, pamięci narodowej.
Na terenie nie występują siedliska przyrodnicze ani miejsca bytowania zwierząt, które byłyby
przedmiotem zainteresowania organizacji sprawujących pieczę nad ochroną przyrody.
Planuje się wykonanie monitoringu powykonawczego oddziaływania inwestycji na ptaki
w przypadku niezrealizowania wskazówek odnośnie lokalizacji ekranów akustycznych
w terenie.
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Mieszkańcy Zielonki i Ząbek nie są przeciwni projektowanej inwestycji. Kiepski stan
nawierzchni istniejącej drogi i mała przepustowość ciągu komunikacyjnego utrudnia sprawne
poruszanie się samochodów w tym dojazdy do Warszawy. Przeprowadzenie rozbudowy drogi
631 spowoduje poprawę warunków komunikacyjnych.
Biorąc pod uwagę potrzebę zabezpieczenia terenów z zabudową mieszkaniową za pomocą
ekranów akustycznych, naleŜy rozwaŜyć moŜliwość wygrodzenia kompleksów leśnych.
Projektowany ekran odcina potencjalną trasę migracji duŜych ssaków. Zwierzęta
przechodzące przez drogę (w kierunku zachodnim) napotkają przeszkodę terenową, co moŜe
powodować ich dezorientacje i wystąpienie niebezpiecznych zjawisk na drodze. Jednocześnie
naleŜy mieć na uwadze, Ŝe wygrodzenie kompleksów leśnych uniemoŜliwi spontaniczną
turystykę i rekreację. NaleŜy wybrać optymalne rozwiązanie godzące interesy lokalnej
społeczności, potrzeby ochrony zwierząt i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Dalsze

uwagi

dotyczące

inwestycji

zostaną

zebrane

w

trakcie

postępowania

administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Urząd rozpatrujący wniosek o decyzję środowiskową wyłoŜy raport do publicznej
wiadomości i w trakcie rozprawy administracyjnej z udziałem ludności zbierze uwagi.
Uwagi te zostaną przedstawione projektantowi i wykonawcy raportu do analizy i ponownie
rozwaŜone. Po uzyskaniu informacji stron – organ wydający decyzję środowiskową określi
środowiskowe uwarunkowania i uzgodni treść decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska i Sanepidem.
Przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko gwarantuje rzetelne
poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji i znalezienie rozwiązań dla
zagadnień waŜnych z punktu widzenia okolicznych mieszkańców.
Ocenia się, Ŝe projektowana inwestycja nie będzie źródłem konfliktów społecznych.
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

14. Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia.
14.1. Etap budowy.
Na etapie budowy wykonawca robót będzie prowadził dokumentację powstających odpadów.
Ponadto naleŜy sprawdzać stan techniczny maszyn pracujących na terenie budowy.
Szczególną troską naleŜy objąć obszary sąsiadujące z istniejącymi zbiornikami wodnymi oraz
projektowanego obszaru Natura 2000. Na terenach tych zabrania się parkowania maszyn
roboczych i lokalizowania zaplecza technicznego budowy.

14.2. Etap eksploatacji.
NaleŜy monitorować czy w sąsiedztwie ekranu akustycznego nie pojawiają się martwe ptaki.
W przypadku stwierdzenia występowania kolizji awifauny z ekranami naleŜy podjąć
odpowiednie kroki zapobiegawcze.

15. Wskazanie trudności jakie napotkano przy sporządzaniu
raportu.
Podstawową trudnością, na jaką napotkano przy opracowaniu niniejszego raportu, jest
niepewność prognozy ruchu drogowego i związane z tym potencjalnie odchylenia między
prognozowanymi, a rzeczywistymi oddziaływaniami drogi na środowisko. Rozmiary tej
niepewności nie odbiegają jednak od innych analiz ruchowo-sieciowych towarzyszących tego
typu opracowaniom. Od właściwego oszacowania prognozowanego ruchu drogowego zaleŜą
w decydującym stopniu prognozowane poziomy uciąŜliwości drogi dla środowiska w zakresie
zanieczyszczeń powietrza oraz poziomów hałasu drogowego. W związku z tym naleŜy mieć
na względzie, Ŝe obliczone poziomy hałasu i stęŜenia zanieczyszczeń mogą być obarczone
błędem wynikającym z niepewności, co do wartości przyjętych danych wejściowych.
W zaleŜności od rzeczywistych przyrostów ruchu rzeczywiste oddziaływania drogi mogą
róŜnić się od wyliczonych – będą najprawdopodobniej mniejsze.
Ponadto na obecnym etapie nie jest moŜliwe wykonanie precyzyjnej oceny oddziaływania
rozbudowanego odcinka drogi nr 631 na lokalne populacje duŜych ssaków i awifaunę.
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odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

16. Źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia
raportu.
 Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa na odcinku
od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” do
granicy miasta Warszawa tj. w przybliŜeniu od km 42+870 do km 44+815 wraz z
rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634. Opracowanie: CGM
Projekt Sp. z o.o. ul. Wapienna 25 Warszawa. Projektant mgr inŜ. Marek ChęcińskiCzajka z zespołem. Warszawa, styczeń 2009 r.
 Karta informacyjna przedsięwzięcia – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy
Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa odcinek od granicy
węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw. „Węzeł Zielonka” (km 42+870)
do granicy miasta Warszawa (km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg
wojewódzkich nr 631 i 634. Opracowanie – CGM Projekt Sp. z o.o.
 Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo – wodnych podłoŜa oraz analiza
konstrukcji i nośności nawierzchni w związku z planowaną rozbudową drogi
wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 42+800 do km 44+950 (granica pomiędzy
miejscowościami i Gminami Ząbki – Zielonka) na terenie powiatu wołomińskiego,
województwa mazowieckiego. Opracowanie GEOSTANDARD, Wrocław listopad
2008 r.
 Prognozy i analizy ruchu dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki –
Warszawa, na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 –
tzw. „węzeł Zielonka” do granicy miasta stołecznego Warszawa, na terenie Gminy
Zielonka, powiatu wołomińskiego, województwa mazowieckiego”. Opracowanie
Krzysztof Pogłód, listopad 2008 r.
 Standardowy formularz danych dla obszaru Natura 2000 Strzebla Błotna
w Zielonce.
 Inwentaryzacja entomofauny przy rozbudowywanym odcinku DW 631 –
wykonawca Adam Woźniak, Warszawa 2009 r.
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odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

 Inwentaryzacja herpetofauny przy rozbudowywanym odcinku DW 631 –
wykonawca mgr inŜ. Michał Piotrowski, Warszawa 2009 r.
 Inwentaryzacja awifauny przy rozbudowywanym odcinku DW 631 – wykonawca
mgr inŜ. Krzysztof Kajzer, Warszawa 2009 r.
 Inwentaryzacja teriofauny przy rozbudowywanym odcinku DW 631 – wykonawca
mgr inŜ. Bartłomiej Popczyk, Warszawa 2009 r.
 Inwentaryzacja obszarów leśnych przy rozbudowywanym odcinku DW 631 –
wykonawca mgr inŜ. Sławomir Fiedukowicz, Warszawa 2009 r.
 Inwentaryzacje i oglądy terenowe obszarów przylegających do rozbudowywanego
odcinka DW 631.
 Pismo Konserwatora Zabytków z dnia 08.12.2008 r.
 Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie
aktualnego stanu jakości powietrza.
 Informacje Komendy Policji w Wołominie na temat ilości wypadków i kolizji na
istniejącej DW 631.
Pozostałe źródła danych i podstawa prawna.
 Postanowienie nr 28/09 z dnia 06.07.2009 r. Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej
inwestycji.
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity
(Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 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).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.
zm.).
 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).
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odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków,
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).
 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).
 Raport EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook 2006 r.
 Jakubowski J., Motoryzacja a środowisko naturalne, Warszawa.
 Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa 1993.
 Chłopek Z.: Pojazdy mechaniczne. Ochrona Środowiska, WKŁ 2002.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).
 PN-ISO 9613-2 (wrzesień 2002 r.) pt.: „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”.
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odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
17.1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Niniejszy raport oddziaływania na środowisko dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt
– Marki – Warszawa, na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17
tzw. „Węzeł Zielonka” – do granicy miasta stołecznego Warszawa, na terenie Gminy
Zielonka, powiatu wołomińskiego, województwo mazowieckie”.
Przedmiotowy odcinek drogi o długości ca 2 km połoŜony jest na terenie Gmin: Zielonka
i Ząbki, powiatu wołomińskiego, województwa mazowieckiego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na długości około 2 km, obejmuje następujące
prace:
 poszerzenie, remont i wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi;
 rozbudowę istniejącej drogi z jednojezdniowej do dwujezdniowej;
 umocnienie poboczy kruszywem;
 budowę chodników z kostki betonowej;
 budowę dwukierunkowej ścieŜki rowerowej z kostki betonowej;
 oczyszczenie istniejących rowów przydroŜnych odwadniających drogę i budowę
nowych rowów przydroŜnych;
 rozbudowę skrzyŜowania z

drogą wojewódzką nr 634

(dostosowanie do

projektowanych natęŜeń ruchu);
 rozbudowę skrzyŜowań z drogami niŜszej kategorii (dostosowanie do projektowanych
natęŜeń ruchu);
 przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi;
 wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie - poboczu drogi w celu
umoŜliwienia poprawnego odwodnienia drogi, poprawy widoczności i bezpieczeństwa
ruchu drogowego;
 wprowadzenie

oznakowania

poziomego

i

pionowego

drogi,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
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granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Wszystkie ww. prace mają na celu poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni oraz
dostosowanie odcinka drogi do zwiększającej się ilości pojazdów (poprawa warunków
komunikacyjnych).

17.2. Uzasadnienie potrzeby podjęcia realizacji inwestycji.
Potrzeba przeprowadzenia inwestycji wynika m.in. z przepisów prawa i parametrów
technicznych stawianym drodze wojewódzkiej (klasy GP).
Nawierzchnia analizowanego odcinka drogi 631 jest wyeksploatowana. Zgodnie z wynikami
badań geotechnicznych i oceną wizualną istniejącej drogi, jezdnia jest w złym stanie
technicznym poprzez istniejące deformacje, ubytki i pęknięcia na całej szerokości pasa,
miejscami brak poboczy. Istniejące pobocza są zdeformowane i zarośnięte co stwarza
zagroŜenie dla poruszających się pieszych i rowerzystów.
Pęknięcia nawierzchni jezdni oraz głębokie ubytki w warstwach konstrukcyjnych stwarzają
istotne zagroŜenia dla bezpieczeństwa uŜytkowników drogi i są źródłem hałasu, jaki emitują
poruszające się pojazdy po zniszczonej nawierzchni.
Potrzeba przeprowadzenia inwestycji wynika równieŜ z stanu systemu odwodnienia
istniejącej drogi. Rowy przydroŜne i przepusty są zamulone. Istniejące pobocza zatrzymują
wody opadowe co utrudnia odpływ z nawierzchni drogi oraz skutkuje powstawaniem
(w okresach deszczowych) niebezpiecznych zakoli wodnych na jezdni.
W ślad za przeprowadzonymi badaniami natęŜenia ruchu i prognozą do 2026 roku, wynika Ŝe
natęŜenie ruchu wzrośnie o ponad 100 % tj. na odcinku Marki – Struga - Ząbki potok ruchu
samochodów zwiększy się z obecnych 13 933 pojazdów na dobę do 18 771 p/dobę w 2012 r.,
a w 2026 r. do 29 873 p./dobę. Natomiast na odcinku Ząbki – Warszawa natęŜenie wzrośnie
z obecnych 27 559 p./dobę do 37 164 p./dobę w 2012 r. i 59 258 p./dobę w 2026 r.

Wszystkie w/w czynniki i prognozowany przyrost ilości poruszających się pojazdów
powodują potrzebę wykonania remontu i rozbudowy istniejącej drogi na odcinku około 2 km.
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17.3. Analiza wariantowa.
Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na rozbudowie drogi jednojezdniowej do
drogi dwujezdniowej

oraz wzmocnieniu konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi

z zachowaniem dotychczasowych parametrów geometrycznych, budowie chodników i ścieŜki
rowerowej, umocnieniu poboczy, odtworzeniu i budowie odwodnienia oraz przebudowie
skrzyŜowań drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą wojewódzką 634 i drogami gminnymi.

W przypadku rozbudowy i modernizacji istniejącej drogi analiza wariantowa związana była
z poszukiwaniem:
•

optymalnego połoŜenia nowoprojektowanej trasy w terenie;

•

technicznych rozwiązań w zakresie odwodnienia korpusu drogi;

•

wykonania zabezpieczeń przy drodze ograniczających moŜliwość wystąpienia kolizji
ze zwierzętami.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem najkorzystniejszym dla
środowiska. Po analizie uwarunkowań środowiskowych projektowanej rozbudowy drogi 631
moŜna stwierdzić, Ŝe planowana inwestycja umoŜliwi przyjęcie prognozowanego ruchu i przy
zastosowaniu moŜliwie najlepszych technik nie będzie wykazywać znaczących negatywnych
oddziaływań na środowisko w tym na projektowany obszar Natura 2000 – Strzebla Błotna
w Zielonce. W Raporcie wskazano na sposoby rozwiązań minimalizujących wpływ na
zwierzęta. Zaproponowany przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków monitoring
porealizacyjny pozwoli na wybór odpowiednich metod ograniczania wpływu inwestycji na
ptaki (w przypadku niezrealizowania budowy dodatkowych zabezpieczeń – ekranów, płotów
lub siatki).
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17.4. Przewidywane rodzaje emitowanych zanieczyszczeń.
17.4.1. Etap rozbudowy DW 631.
Realizacja przedsięwzięcia – rozbudowa drogi nr 631 będzie związana z przebywaniem na
terenie pracowników budowy, wykorzystaniem maszyn budowlanych i transportem
materiałów budowlanych. W związku z powyŜszym wystąpią następujące strumienie emisji
odpadów, ścieków bytowo – socjalnych, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza
oraz hałasu.
Odpady komunalne z zaplecza budowy (m.in. odpady opakowaniowe po produktach
spoŜywczych,

niewielkie

ilości

odpadów

spoŜywczych),

odpady

opakowaniowe

po materiałach budowlanych (m.in. plastikowe i drewniane opakowania kostki betonowej,
krawęŜników), ziemia z terenu pod nową jezdnię (tzw. humus i urobek z pogłębiania) oraz
odpady z remontu nawierzchni istniejącej drogi (m.in. asfalt, kruszywo).
Materiały z rozbiórki (między innymi znaki drogowe, słupki, kręgi, bariery, destrukt
bitumiczny itp.) i odpady powstające w trakcie rozbudowy drogi będą zbierane selektywnie,
gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie zaplecza budowy a następnie
wykorzystywane na terenie budowy lub przekazywane do zagospodarowania innym
podmiotom. Pozostałe odpady będą zbierane selektywnie, a następnie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne
zezwolenia administracyjne.
Humus (wierzchnia warstwa glebowa) zostanie zdjęty i zmagazynowany na terenie budowy.
Inwestor planuje wykorzystać humus i masy ziemne do kształtowania poboczy drogi.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników
bezodpływowych przenośnych toalet typu toi-toi. Toalety będą opróŜniane wozem
asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę. Ścieki zostaną wywiezione na punkt zlewny
oczyszczalni ścieków, z którym ma podpisaną umowę właściciel przenośnych toalet.
Szacowana ilość powstających ścieków bytowo – socjalnych z zaplecza technicznego budowy
ca 0,2 m3/tydzień.

Emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. W fazie budowy, podczas prac
związanych z zebraniem istniejącej warstwy drogi, budową nowej nawierzchni i nowych
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elementów drogi, wystąpi emisja spalin i unoszenie się pyłu z materiałów budowlanych.
Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ograniczone do niewielkiego terenu wokół budowy.
Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń
w powietrzu.

Hałas. Podczas prac budowlanych (na etapie realizacji przedsięwzięcia) moŜe wystąpić
uciąŜliwość hałasowa na terenach zabudowy mieszkaniowej (chronionych akustycznie) wokół
modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 631. Hałas powstający podczas prac budowlanych,
będzie związany z pracą cięŜkich maszyn przygotowujących nawierzchnię, takich jak
spychacze i ładowarki oraz z ruchem pojazdów cięŜarowych (wywrotki). Ponadto uŜywane
będą maszyny do frezowania i układania asfaltu. Zasięg hałasu o poziomie równowaŜnym
50 dB (poziom dopuszczalny dla pory dziennej od innych źródeł niŜ hałas komunikacyjny)
podczas pracy maszyn budowlanych moŜe wynosić do około 500 m. PoniewaŜ czas związany
z procesem budowy jest relatywnie krótki, jak równieŜ jest to inwestycja liniowa
(co powoduje przemieszczanie się źródła hałasu związanego z maszynami) nie jest celowe
z punktu widzenia ochrony środowiska ani zasadne ekonomicznie stosowanie zabezpieczeń
akustycznych biernych. Natomiast wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wyłącznie
w porze dziennej - ograniczenie emisji hałasu metodą organizacyjną.

17.4.2. Etap eksploatacji DW 631.
Eksploatacja DW nr 631 będzie związana z wystąpieniem następujących rodzajów emisji:
•

odpadów;

•

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z ruchu komunikacyjnego (emisja spalin do
atmosfery);

•

hałasu komunikacyjnego;

•

ścieków deszczowych.

Odpady. Eksploatacja drogi wojewódzkiej związana będzie z wystąpieniem odpadów
z

czyszczenia

drogi

i

konserwacji

urządzeń.

Podczas

okresowych

przeglądów

konserwacyjnych systemu oświetlenia drogi, będą wymieniane przepalone lampy. Wywóz
i zagospodarowanie powstających odpadów zostanie powierzony firmie posiadającej
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stosowne zezwolenia administracyjne. Odpady nie będą magazynowane na terenie inwestora
w trakcie eksploatacji drogi.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza występujące na etapie eksploatacji drogi nr 631 będą
związane z ruchem komunikacyjnym. Wystąpi emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
ze spalania paliw w silnikach samochodów oraz emisja hałasu komunikacyjnego.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe we wszystkich

punktach poza granicą

analizowanego przedsięwzięcia spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia dla
wszystkich emitowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
W celu określenia oddziaływania hałasu z DW 631 na klimat akustyczny przeprowadzono
analizy rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w oparciu o przyjęte prognozy natęŜenia
ruchu do 2026 roku. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi wskazano lokalizację
terenów chronionych akustycznie i określono, Ŝe dopuszczalne natęŜenie hałasu na tym
obszarze nie powinno przekroczyć 50 dB dla pory nocnej. W celu ograniczenia zasięgu emisji
hałasu do granic terenów zabudowy mieszkaniowej (chronionych akustycznie) wskazano na
potrzebę wybudowania ekranów akustycznych. Projektuje się ekran akustyczny od strony
zachodniej o wysokości 7 m.

Zagospodarowanie ścieków deszczowych. Eksploatacja rozbudowywanej drogi nr 631
będzie związana ze spływem wód opadowych z terenów utwardzonych. Wody zostaną
odprowadzone powierzchniowo do przebudowywanych, istniejących i nowoprojektowanych
rowów chłonnych. Takie zagospodarowanie wód opadowych korzystnie wpływa na bilans
wodny terenu i nie skutkuje obniŜeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych.

17.5.

Opis

elementów

środowiska

wraz

z

oceną

oddziaływania

przedmiotowej inwestycji.
17.5.1. Obszary leśne.
Siedliska leśne występujące w sąsiedztwie rozbudowywanego odcinka DW 631 to bory i lasy
mieszane. Największą powierzchnię zajmuje bór świeŜy z panującą sosną. Drzewostany
w strefie oddziaływania projektowanej inwestycji pochodzą głównie z odnowień sztucznych.
Mniejszy udział ma brzoza brodawkowata, olsza czarna i dąb szypułkowy. Pozostałe gatunki
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to świerk, osika, topola, modrzew, jesion, wiąz, grab, lipa i wierzba. Drzewostany znajdujące
się na tym terenie moŜna uznać za stosunkowo młode, przeciętny wiek wynosi 52 lata.
Gospodarka leśna prowadzona na tym terenie uwzględniała plany rozbudowy drogi.
Wpływ usunięcia pasu drzewostanu na pozostałe obszary leśne będzie niewielki
i ograniczony do drzew bezpośrednio przylegających do nowo powstałych ciągów
komunikacyjnych. Oddziaływanie inwestycji na te obszary będzie największe w okresie
realizacji. Konieczną wycinkę drzew naleŜy przeprowadzić poza okresem wegetacyjnym
i lęgowym.
Oddziaływania środowiskowe związane z eksploatacją inwestycji będą niewielkie i nie
wykaŜą negatywnych oddziaływań na kompleksy leśne.

17.5.2. Roślinność przydroŜna.
Teren przeznaczony pod rozbudowę i uŜytkowanie drogi wojewódzkiej nr 631 na
analizowanym odcinku nie ma wysokich walorów przyrodniczych. Obszar pod względem
przyrodniczym nie wyróŜnia się niczym szczególnym na poziomie lokalnym ani regionalnym.
Szata roślinna tego terenu cechuje się relatywnie niskim stopniem naturalności.
Przeprowadzone obserwacje wskazały na występowanie pospolitych gatunków traw i roślin
zielnych oraz pasów terenu pozbawionych szaty roślinnej. Na obszarze przeznaczonym pod
zainwestowanie nie stwierdzono występowania rzadkich, chronionych lub cennych
przyrodniczo gatunków roślin.
Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąŜe się z utwardzeniem powierzchni terenu pod
jezdnię,

chodniki,

ścieŜki

rowerowe

i

pobocza.

Utwardzenie

terenu

spowoduje

wyeliminowanie szaty roślinnej w obszarze realizowanych elementów zamierzenia
inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę niewielką wartość przyrodniczą istniejącej roślinności
(ubogie zbiorowiska trawiaste, wydepczyska) ocenia się, Ŝe inwestycja nie będzie wykazywać
negatywnych oddziaływań na florę.

17.5.3. Grzyby i porosty.
Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję nie stwierdzono występowania
cennych

przyrodniczo

bądź

chronionych

gatunków

grzybów wielkoowocnikowych

i porostów. W sąsiedztwie inwestycji na terenie kompleksów leśnych mogą występować
pospolite gatunki grzybów wielkoowocnikowych.
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Ocenia się, Ŝe oddziaływanie na grzyby w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
przedsięwzięcia będzie nieznaczące.

17.5.4. Siedliska przyrodnicze.
Przedmiotowa inwestycja w rejonie tzw. Węzła Zielonka sąsiaduje z obszarem planowanym
do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedliska
strzebli błotnej (ryby karpiowatej). Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje
w obszar oczka wodnego, które jest miejscem Ŝycia strzebli. Realizacja inwestycji nie
zmienia stosunków wodnych na terenach sąsiadujących. Na etapie eksploatacji, wody
opadowe z drogi będą odprowadzane do gruntu poprzez system przydroŜnych rowów
infiltracyjnych. Takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na bilans wodny zlewni. Ocenia się,
Ŝe inwestycja nie wpłynie na obniŜenie poziomu zwierciadła wody w oczku wodnym ani nie
zmieni chemizmu wody powierzchniowej. Tym samym nie wykaŜe negatywnych
oddziaływań na siedlisko przyrodnicze.

17.5.5. Obszary chronione.
Przedmiotowa inwestycja sąsiaduje z obszarem „Strzebla Błotna w Zielonce” – siedliskiem
planowanym do objęcia ochroną w ramach systemu Natura 2000. Przedmiotem ochrony
obszaru jest ryba karpiowata Ŝyjąca w zbiorniku wodnym oddalonym od inwestycji
w średniej odległości 80 m. Głównym zagroŜeniem dla egzystencji lokalnej populacji strzebli
błotnej jest szybko postępujące wysychanie zbiornika oraz jego wypłycanie się i zarastanie
trzciną pospolitą.
Jak wykazały przeprowadzone analizy przedmiotowa inwestycja – rozbudowa drogi nr 631
nie będzie powodować negatywnych oddziaływań związanych z obniŜaniem poziomu wody
powierzchniowej w zbiorniku – stanowisku strzebli błotnej. Wody opadowe z drogi będą
odprowadzane do gruntu. Inwestycja nie zmienia poziomu ani kierunku przepływu wód
podziemnych. Rozbudowa drogi 631 nie przecina ani nie fragmentuje tego obszaru,
w związku z powyŜszym nie wpływa na jego integralność. Oddalenie przedmiotowego oczka
wodnego od terenu inwestycyjnego eliminuje moŜliwość wystąpienia niekontrolowanych
negatywnych oddziaływań. Oceniono, Ŝe nie wystąpią emisje mogące wpłynąć na chemizm
wód w zbiorniku.
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od granic m.st. Warszawy do Węzła
Zielonka nie ma bezpośredniego wpływu na integralność i funkcje przyrodnicze rezerwatów
przyrody Horowe Bagno i Grabicz, poniewaŜ brak jest bezpośredniej styczności inwestycji
z granicami rezerwatów. Inwestycja nie wykazuje powiązań z przedmiotami ochrony
rezerwatów.
Całość realizowanej inwestycji znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu (WOChK). Na terenie WOChK dopuszczalna jest realizacja inwestycji liniowych
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na terenie przeznaczonym
pod przedmiotową inwestycję nie występują specjalne wytyczne odnośnie realizacji
inwestycji liniowej.

17.5.6. Zwierzęta.
Ryby. Przy skrzyŜowaniu analizowanego odcinka drogi z drogą 634, od strony wschodniej
w odległości około 80 m od przedmiotowej inwestycji występuje oczko wodne – stanowisko
ryby karpiowatej strzebli błotnej. Ryba ta jest uznawana za gatunek cenny przyrodniczo
(wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, objęta ścisłą ochrona gatunkową).
Jej siedlisko jest planowane do objęcia ochroną w ramach systemu obszarów Natura 2000.
Strzebla błotna jest gatunkiem zamieszkującym niewielkie, płytkie, silnie zarośnięte oczka
wodne, glinianki, torfowiska. Ryba odporna jest na niesprzyjające warunki środowiskowe.
Jest gatunkiem stadnym, płochliwym, prowadzącym skryty tryb Ŝycia. Rzadko pojawia się na
powierzchni wody. W trakcie wizji terenowych nie udało się zaobserwować występowania
strzebli błotnej w ww. oczku wodnym.
Przedmiotowa inwestycja nie oddziaływuje na oczko wodne – stanowisko strzebli.

Owady. Podczas prac terenowych odnotowano występowanie 72 gatunków chrząszczy
i 31 gatunków motyli. Wszystkie naleŜały do insektów dość pospolicie i licznie
występujących w naszym kraju. Nie stwierdzono występowania owadów chronionych.
Inwentaryzowane obszary pod względem bytującej tam entomofauny (owadów) cechuje
wysoka antropogeniczność oraz ubogi skład gatunkowy. Analizowane obszary nie stanowią
cennej wartości przyrodniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie wykaŜe negatywnych oddziaływań na owady.

125

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa
odcinek od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”(ok. km 42+870) do
granicy miasta Warszawa (ok. km 44+815) wraz z rozwiązaniem skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.

Płazy i gady. W sąsiedztwie rozbudowywanego odcinka drogi występują trzy obszary
po stronie wschodniej, na których stwierdzono bytowanie płazów. Odnotowano
występowanie takich gatunków, jak: grzebiuszka ziemna, ropucha szara, Ŝaba wodna, Ŝaba
jeziorowa, Ŝaba trawna. Do odnotowanych gatunków gadów zaliczono jaszczurkę zwinkę.
Oceniono, Ŝe przy zachowaniu odpowiednich środków minimalizujących oddziaływanie
(realizacja budowy poza sezonem rozrodczym, brak zmian stosunków wodnych na terenach
sąsiadujących, wyeliminowanie pułapek terenowych) przedmiotowa inwestycja nie będzie
wykazywać znaczących negatywnych oddziaływań na płazy i gady.

Ptaki. Na terenie objętym badaniami stwierdzono 33 gatunki ptaków, z czego dla
29 gatunków przyznano jedną z trzech kategorii lęgowości. Inwentaryzacja przeprowadzona
przez mgr inŜ. Krzysztofa Kajzer – Prezes Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
nie wykazała obecności gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
29 stwierdzonych gatunków objętych jest ochroną gatunkową, 3 gatunki objęte są ochroną
częściową, jeden to gatunek łowny. Wskazano obszary waŜne dla miejscowej awifauny.
Stwierdzono, Ŝe wycinka drzew moŜe zuboŜyć siedliska dla ptaków dziuplastych.
Zaproponowano rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków. Wskazano aby prace związane
z przebudową drogi 631 zostały wykonane w terminie od 15 sierpnia do 28 lutego – poza
okresem lęgowym ptaków.
Zalecono, aby ekrany dźwiękoszczelne były wykonane z materiałów nieprzezroczystych,
jak równieŜ wskazano, Ŝe projektowany jednostronny ekran akustyczny moŜe przyczynić się
do zwiększenia śmiertelności ptaków (na skutek zderzenia z ekranem lub przejeŜdŜającymi
pojazdami). W związku z powyŜszym proponuje się wariantowo: budowę ekranów po
obydwu stronach drogi lub zamiennie budowę siatki ochronnej wzdłuŜ drogi (zatrzymującej
jedynie ssaki) oraz prowadzenie monitoringu porealizacyjnego w celu weryfikacji wybranego
rozwiązania.

Ssaki. Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie 8 gatunków ssaków. Wszystkie
gatunki przebywają stale na powierzchni lub w pobliŜu analizowanego obszaru. Wśród
stwierdzonych gatunków – 3 są objęte ochroną ścisłą. Wszystkie wymagają ochrony czynnej.
Trzy gatunki zaliczono do zwierząt łownych a wśród nich jeden objęty został całorocznym
okresem ochronnym. Stwierdzono występowanie lisa, sarny europejskiej, łosia, jeŜa, szczura
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i nornicy rudej. Do grupy gatunków „specjalnej troski” naleŜą nietoperze – mroczek późny
i borowiec wielki. Oceniono, Ŝe wycinka drzew moŜe ograniczyć ilość siedlisk dla
nietoperzy. Zaproponowano rozwieszenie specjalnych budek.
Projektowany ekran akustyczny będzie zlokalizowany na trasie potencjalnych przemarszy
przez drogę duŜych ssaków (sarna, łoś). Rozbudowa drogi moŜe przyczynić się do przerwania
ciągów komunikacyjnych dzikich zwierząt pomiędzy kompleksami leśnymi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego i ochrony duŜych ssaków naleŜy
rozwaŜyć zamontowanie wzdłuŜ planowanej inwestycji siatki (naprzeciwko projektowanego
ekranu akustycznego) odgradzającej drogę od pozostałych terenów. Siatka o wysokości min.
3 m powinna być wkopana w ziemię, stabilizowana betonowymi słupkami i posiadać
zmniejszające się w kierunku ziemi oczka – szczególnie waŜne z powodu obecności na
powierzchni duŜych ssaków (łosia i sarny).

17.5.7. Wody powierzchniowe i podziemne.
W sąsiedztwie inwestycji od strony wschodniej występują niewielkie zbiorniki wodne,
w których utrzymuje się lustro wody. Inwestycja nie wkracza na ich teren ani nie oddziałuje
na poziom wody lub jej chemizm.
Wody podziemne na analizowanym terenie występują na głębokości 1,1 m – 2,5 m.
Wszystkie prace budowlane będą wykonane powyŜej poziomu zwierciadła wody podziemnej.
Prace budowlane w sąsiedztwie istniejących zbiorników wodnych naleŜy wykonywać
z ograniczeniem przejazdów cięŜkich maszyn budowlanych – najlepiej poza okresem
rozrodczym płazów. Wody opadowe będą odprowadzane do gruntu, więc nie wystąpi
zuboŜenie warstw wody podziemnej.
Ocenia się, Ŝe droga 631 na etapie budowy i eksploatacji przy zastosowanych rozwiązaniach
projektowych nie będzie wykazywać negatywnych oddziaływań na wody podziemne.

17.5.8. Budowa geologiczna i morfologia terenu.
W budowie geologicznej naturalnego podłoŜa omawianego obszaru występują utwory
czwartorzędowe

reprezentowane

przez

kompleks

piaszczysty

pasków

drobno

i średnioziarnistych. Lokalnie występują utwory gliniaste. Teren jest płaski, pozbawiony
znaczących lokalnych róŜnic wysokościowych.
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Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na podłoŜe gruntowe i powierzchnię ziemi.
Utwardzenie terenu pod elementy drogi nie wpłynie na funkcje biologiczne terenów
sąsiadujących.

17.5.9. Zabytki.
Przedmiotowe

przedsięwzięcie

nie

jest

zlokalizowane

w

sąsiedztwie

zabytków

architektonicznych i krajobrazu kulturowego objętych ochroną prawną. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycję nie występują stanowiska archeologiczne pozostające
w zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Oddziaływanie nie występuje.

17.5.10. Obszary zabudowane, dobra materialne.
Rozbudowywany odcinek na długości 2 km od zachodu sąsiaduje z obszarami zabudowy
mieszkaniowej. Inwestycja nie koliduje z budynkami mieszkalnymi ani miejscami waŜnymi
z punktu widzenia lokalnej społeczności.
Na etapie budowy i eksploatacji drogi wojewódzkiej wystąpi oddziaływanie związane
z hałasem oraz zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi. W celu ograniczenia uciąŜliwości
przyjęto następujące rozwiązania:
•

przy

terenach

chronionych

akustycznie

(zabudowa

mieszkaniowa)

zostały

zaprojektowane ekrany dźwiękochłonne, które zostaną wybudowane po zakończeniu
rozbudowy drogi;
•

w fazie realizacji obiektu prace budowlane naleŜy prowadzić w porze dziennej.

Jednocześnie

realizacja

inwestycji

spowoduje

następujące

pozytywne

skutki

dla

mieszkańców:
•

zaprojektowane ekrany dźwiękochłonne słuŜą ochronie mieszkańców przed
prognozowanym hałasem komunikacyjnym;

•

wzrośnie bezpieczeństwo

drogowe z

uwagi

na budowę ciągów pieszych

i rowerowych.
Prognozuje się pozytywne oddziaływanie inwestycji na mieszkańców i dobra materialne.
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17.5.11. Powietrze i klimat akustyczny.
Dla etapu eksploatacji rozbudowanego odcinka drogi 631 przeprowadzono analizy
oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny
(hałas). Źródłami emisji hałasu i zanieczyszczeń (spalin) będą pojazdy poruszające się po
drodze.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu inwestycji drogowej na stan zanieczyszczenia
powietrza stwierdzono,

Ŝe projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało

ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. We wszystkich punktach
poza granicą rozpatrywanej inwestycji dotrzymywane będą wartości odniesienia substancji
w powietrzu i dopuszczalne poziomy.
Poprzez poprawę płynności ruchu oraz wprowadzenie na trasie elementów „uspokojenia”
ruchu prognozowane jest ograniczenie emisji spalin.

Przeprowadzone analizy oddziaływania hałasu wskazały na potrzebę wykonania zabezpieczeń
akustycznych tj. ekranów wzdłuŜ terenów z zabudową mieszkaniową. Po wybudowaniu
ekranów droga nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny chronione akustycznie
(zabudowa mieszkaniowa).

17.6. Warunki uŜytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji drogi 631.
W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz zabezpieczenia interesów osób
trzecich na czas realizacji inwestycji nakłada się następujące warunki:
•

Prowadzenie prac budowlanych z uŜyciem maszyn sprawnych technicznie tj. nie
generujących ponadnormatywnych emisji do środowiska.

•

Prowadzenie robót ziemnych w sposób, który nie spowoduje zniszczenia korzeni
drzew przeznaczonych do pozostawienia na terenach leśnych.

•

Wycinkę drzew naleŜy przeprowadzić poza sezonem lęgowym i w miarę moŜliwości
poza okresem wegetacyjnym.

•

Na terenach potencjalnych stanowisk będących w zainteresowaniu konserwatora
zabytków, prace ziemne naleŜy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

•

Prace budowlane powodujące emisję hałasu mogą być prowadzone wyłącznie w porze
dziennej.
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•

Przed przystąpieniem do budowy drugiej jezdni naleŜy zebrać wierzchnią warstwę
glebową i czasowo zmagazynować na terenie wyznaczonym przez inwestora do
ponownego wykorzystania, w trakcie niwelacji terenu po zakończeniu budowy.

•

Prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie projektowanego obszaru Natura 2000 –
Strzebla błotna w Zielonce nie mogą wpływać na obniŜenie poziomu wód
podziemnych ani zmieniać stosunków wodnych na terenie – lokalizacja drogi
w stosunku do stanowiska przedstawiono w załączniku graficznym nr 2 „Plan
zagospodarowania terenu (odcinek od km 43+700 do 44+500)”.

•

NaleŜy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w miejscu ich wytwarzania.

•

Odpady naleŜy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym
stosowne zezwolenia administracyjne.

•

Zaplecze techniczne budowy naleŜy zlokalizować poza obszarami leśnymi i obszarem
Natura 2000. Wykonawca robót powinien zapewnić ochronę środowiska wodno –
gruntowego poprzez zorganizowanie miejsca przechowywania materiałów pędnych
i smarów oraz stanowisk postojowych pojazdów oraz maszyn roboczych w sposób
uniemoŜliwiający zanieczyszczenie środowiska substancjami ropopochodnymi.

•

Materiały budowlane wykorzystywane do budowy drogi powinny być dostarczane
w miarę postępu prac (bez magazynowania na terenie budowy). Dopuszcza się
uŜywanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń posiadających dokumenty
potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

•

NaleŜy ograniczyć emisję pyłów w trakcie prowadzenia prac budowlanych poprzez
zabezpieczenie materiałów pylistych przed ich rozwiewaniem oraz zwilŜanie terenu
budowy.

•

Po zakończeniu fazy budowy naleŜy przywrócić pierwotny stan środowiska
w obszarze drogi.

Warunki uŜytkowania terenu w fazie eksploatacji DW nr 631:
•

NaleŜy prowadzić okresowe prace konserwacyjne systemu odwodnienia drogi
i przepustów w celu zapewnienia optymalnych warunków eksploatacyjnych.

•

Preferowane

jest

wykonanie

monitoringu

powykonawczego

oddziaływania

rozbudowanego odcinka drogi 631 na ptaki.
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17.7. Działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań na
środowisko.

Obszar

ograniczonego

uŜytkowania.

Oddziaływanie

transgraniczne.
Do działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań na środowisko
zaliczono:
 Wykonanie wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków i rozrodczym nietoperzy;
 Wykonanie prac ziemnych w sąsiedztwie zbiorników wodnych poza sezonem
rozrodczym płazów;
 Rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków;
 Rozwieszenie budek dla nietoperzy;
 Wygrodzenie kompleksu leśnego naprzeciwko ekranu akustycznego;
 Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego oddziaływania rozbudowanego
odcinka drogi 631 na ptaki;
 Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez system przydroŜnych rowów
infiltracyjnych.

Przeprowadzone analizy oddziaływań i obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
wykazały, Ŝe dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszarów
ograniczonego uŜytkowania.
Lokalizacja inwestycji w centralnej Polsce i skala jej oddziaływań eliminują moŜliwość
wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

17.8. Monitoring.
Na etapie budowy wykonawca robót będzie prowadził dokumentację powstających odpadów.
Ponadto naleŜy sprawdzać stan techniczny maszyn pracujących na terenie budowy.
Szczególną troską naleŜy objąć obszary sąsiadujące z istniejącymi zbiornikami wodnymi oraz
projektowanego obszaru Natura 2000. Na terenach tych zabrania się parkowania maszyn
roboczych i lokalizowania zaplecza technicznego budowy.
Na etapie eksploatacji drogi preferowane jest prowadzenie monitoringu porealizacyjnego.
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18. Spis tabel.
1. Wykaz działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym na terenie Gm. Zielonka (str.7).
2. Wykaz działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym na terenie Gminy Ząbki (str.7).
3. Zestawienie terenów objętych inwestycją (str. 18).
4. Charakterystyka lasów objętych inwestycją (str. 20).
5. Miejsca występowania i wymagania środowiskowe stwierdzonych na analizowanym
terenie gatunków herpetofauny (str. 32).
6. Wykaz stwierdzonych gatunków ssaków (str. 39).
7. Rodzaje i ilości materiału odpadowego powstającego z rozbiórki istniejącej
nawierzchni – szacunek wg projektanta drogi CGM Projekt Sp. z o.o. (str. 51).
8. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w czasie realizacji inwestycji
(str. 52).
9. Uproszczony bilans deszczówki dla rozbudowywanego odcinka DW 631 przy
natęŜeniu opadu deszczu miarodajnego równym 130 l/s/ha (str. 54).
10. Zestawienie parametrów statystycznych wskaźników zanieczyszczeń w spływach
opadowych i roztopowych dla poszczególnych rodzajów zlewni na podstawie badań
krajowych (str. 72).
11. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych. (str. 77).
12. Średnie wskaźniki emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych dla
rozpatrywanego odcinka drogi – prognoza na 2015 r. (str. 78).
13. NatęŜenie ruchu na analizowanym odcinku drogi nr 631 – prognoza na 2015 r.
(str. 80).
14. Emisje z ruchu pojazdów – dwutlenek azotu. (str. 81)
15. Emisje z ruchu pojazdów – tlenek węgla. (str. 82)
16. Emisje z ruchu pojazdów – pył zawieszony (str. 83).
17. Emisje z ruchu pojazdów – węglowodory alifatyczne (str. 84).
18. Emisje z ruchu pojazdów – węglowodory aromatyczne (str. 85).
19. Średnie

wskaźniki

emisji

zanieczyszczeń

z

pojazdów

samochodowych

dla rozpatrywanego odcinka drogi – prognoza na 2026rok (str. 86).
20. Prognozowane natęŜenie ruchu na analizowanym odcinku drogi 631 w 2026r. (str.86).
21. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – dwutlenek azotu (str. 86).
22. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – tlenek węgla (str. 88).
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23. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – pył zawieszony (str. 89).
24. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – węglowodory alifatyczne (str. 90).
25. Emisje z ruchu pojazdów w 2026 roku – węglowodory aromatyczne (str. 91).
26. Wartości odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz czasy ich
obowiązywania wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
(str. 92).
27. Wartości Smm dla zespołu emitorów, prognozowane natęŜenia ruchu w 2015 roku –
obliczenia w siatce na powierzchni ziemi (str. 93).
28. Wartości Smm dla zespołu emitorów, prognozowane natęŜenie ruchu w 2026 roku –
obliczenia na powierzchni ziemi (str. 94).
29. Wartości Sa dla obliczeń na powierzchni ziemi dla natęŜenia ruchu w 2015 roku oraz
w 2026 roku (str. 94).
30. Prognoza ruchu dla odcinka Marki – Struga – Ząbki (str. 98).
31. Prognoza ruchu dla odcinka Ząbki – Warszawa (str. 98).
32. Dane przyjęte do obliczeń akustycznych (str. 98).
33. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania
i

przeloty statków

powietrznych

oraz

linie elektroenergetyczne,

wyraŜone

wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania
i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (str. 99)
34. Wyszczególnienie typów odpadów powstających na etapie likwidacji przedmiotowego
odcinka DW 631 (str. 107)

19. Załączniki graficzne.
1. Lokalizację inwestycji.
2. Plan zagospodarowania terenu – projekt architektoniczno – budowlany odcinek od
„Węzeł Zielonka” km 42+870 do km 43+700.
3. Plan zagospodarowania terenu – projekt architektoniczno – budowlany odcinek od km
43+700 do km 44+500.
4. Plan zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno – budowlany odcinek od km
44+500 do km 44+815 granice m.st. Warszawy.
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5. Rysunek techniczny rowów odwodnieniowych wzdłuŜ dogi nr 631 oraz przekrój
półuliczny projektowanej rozbudowy drogi 631.
6. Rysunek H-1 zasięg emisji hałasu prognoza na rok 2026 z ekranami.
7. Przekroje geotechniczne dokumentujące warunki gruntowo – wodne przy drodze 631.
8. RóŜa wiatrów dla Warszawy.
9. Lokalizacja emitorów zastępczych – emisje do powietrza.

20. Załączniki tekstowe.
1. Postanowienie Burmistrza miasta Zielonka nr 28/09 z dn. 06.07.2009 r.
2. Wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną.
3. Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbki z dn.
21.01.2009 r. i z dn. 14.01.2009 r. Zielonka.
4. Pismo znak DW 0691-48/1/08 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn.
08.12.2008 r.
5. Informacja Komendy Policji w Wołominie o ilości kolizji na przedmiotowym odcinku
DW 631.
6. Załącznik H1 i H2 – emisje hałasu.
7. Pismo z dnia 21.01.2009 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska – tło zanieczyszczeń atmosferycznych.
8. Prognoza i analiza ruchu na drodze 631.
9. Inwentaryzacja entomologiczna w sąsiedztwie drogi nr 631 – autor Adam Woźniak.
10. Inwentaryzacja herpetofauny w sąsiedztwie drogi nr 631 – autor mgr inŜ. Michał
Piotrowski.
11. Inwentaryzacja awifauny w sąsiedztwie drogi nr 631 – autor mgr inŜ. Krzysztof
Kajzer.
12. Inwentaryzacja ssaków w sąsiedztwie drogi nr 631 – autor mgr inŜ. Bartłomiej
Popczyk.
13. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu oraz graficzna
interpretacja dla części A.
P-4.1 Wyniki obliczeń dla części A - prognoza natęŜenia ruchu w 2015 roku
A. Dwutlenek azotu
B. Tlenek węgla
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C. Pył zawieszony
D. Węglowodory alifatyczne
E. Węglowodory aromatyczne
P-4.2 Wyniki obliczeń dla części A- prognoza natęŜenia ruchu w 2026 roku
A. Dwutlenek azotu
B. Tlenek węgla
C. Pył zawieszony
D. Węglowodory alifatyczne
E. Węglowodory aromatyczne
P-5. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu oraz graficzna
interpretacja dla części B.
P-5.1 Wyniki obliczeń dla części B - prognoza natęŜenia ruchu w 2015 roku
A. Dwutlenek azotu
B. Tlenek węgla
C. Pył zawieszony
D. Węglowodory alifatyczne
E. Węglowodory aromatyczne
P-5.2 Wyniki obliczeń dla części B- prognoza natęŜenia ruchu w 2026 roku
A. Dwutlenek azotu
B. Tlenek węgla
C. Pył zawieszony
D. Węglowodory alifatyczne
E. Węglowodory aromatyczne

21. Dokumentacja fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna z oglądu terenowego lasów.
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