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2. CZĘŚĆ OPISOWA
2.1. Opis zadania inwestycyjnego

2.1.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego.
Południowa Obwodnica Warszawy (POW) stanowiąca omawiane przedsięwzięcie obejmuje odcinek
od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” i jest elementem obwodnicy miasta w ciągu dróg
krajowych realizowanych jako drogi o funkcji technicznej ekspresowe. UmoŜliwi ona połączenie
pomiędzy dzielnicami, rozwój infrastruktury drogowej obszaru metropolitarnego a takŜe powiązanie
sieci dróg miejskich ze zrealizowaną juŜ autostradą A-2 w węźle „Konotopa”, planowaną autostradą
A2 w węźle „Lubelska” i innymi drogami krajowymi. Długość drogi objętej opracowaniem – 18,65
km. W długości tej nie uwzględnia się węzła „Lubelska”.
Administracyjne omawiany odcinek drogi połoŜony jest w:
województwie: mazowieckim
• powiecie:
o m.st. Warszawy:
− dzielnica Warszawa – Ursynów – km 0+300 – 3+450
− dzielnica Warszawa – Wilanów – km 3+450 – 9+270
− dzielnica Warszawa – Wawer – 9+270 – 17+680
o otwockim:
− gmina Wiązowna – km 17+680 – 18+650
Zgodnie z wymaganiami prawa – planowana droga ekspresowa jest drogą o ograniczonym
dostępie: przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nie obsługującą
bezpośrednio przyległego terenu, wyposaŜoną w dwie jezdnie, posiadającą wielopoziomowe
skrzyŜowania z przecinającymi ją innymi drogami komunikacji.
Na omawianym odcinku drogi POW w ramach przedsięwzięcia planuje się węzły drogowe:
• węzeł „Przyczółkowa";
• węzeł „Wał Miedzeszyński”;
• węzeł „Patriotów”;
• węzeł „Lubelska” – objęty decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych Wschodniej Obwodnicy
Warszawy.
Oprócz w/w węzłów z podstawowym układem drogowym projektuje się węzeł „Ursynów”
podzielony na dwie części:
• węzeł „Ursynów-Zachód”;
• węzeł „Ursynów-Wschód”;
które umoŜliwią wjazd i wyjazd z całego pasma Ursynów-Natolin na trasę POW w kierunku
zachodnim i wschodnim.
Docelowo przewidziane są dodatkowy węzeł:
• z projektowaną ulicą Czerniakowską, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłem
„Przyczółkowa” a węzłem „Wał Miedzeszyński”;

ARCADIS Sp. z o.o.

2

Opracowanie stadium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła
„Puławska” do węzła „Lubelska” (długość ok. 19.5 km) – KONCEPCJA PROGRAMOWA

Materiały do uzyskania wstępnej opinii ZRID
2.1.2. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego.
Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”
na parametrach drogi ekspresowej ma być częścią większego zdania inwestycyjnego, jakim jest
budowa sieci dróg ekspresowych w obrębie Warszawy w ramach warszawskiego Węzła
Komunikacyjnego. Efektem tego będzie stworzenie obwodnicy aglomeracji warszawskiej, której
zdaniem będzie nie tylko połączenie wylotów dróg krajowych i rozprowadzenie ruchu napływającego
do Warszawy z tych dróg, zrealizowanej autostrady A2 od strony zachodniej i planowanej autostrady
A-2od strony wschodniej do wybranych regionów miasta z ominięciem Centrum, ale przede
wszystkim zapewnienie szybkich i bezpiecznych powiązań komunikacyjnych pomiędzy
poszczególnymi dzielnicami. Zadaniem POW-u będzie sprawne przeprowadzenie ruchu na kierunku
wschód – zachód przez południową część Warszawy poprzez połączenie zrealizowanej autostrady A2,
przyszłej autostrady A-2, dróg ekspresowych S-7, S-8 (od strony zachodniej), drogi krajowej Nr 79
oraz dróg krajowych Nr 2 i 17 (od strony wschodniej) z podstawowym układem miasta.

2.1.3. Podstawy opracowania:

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie a ARCADIS Sp. z o.o. w Warszawie.
Podstawą merytoryczną są rozwiązania techniczne planowanej obwodnicy zawarte w „Studium
Projektu Budowlanego Budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska”
do węzła „Lubelska” opracowanym w listopadzie 2008 r.
przez ARCADIS Sp. z o.o.
w Warszawie, które są uszczegółowieniem „Koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej na
odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” opracowanej
przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A w Warszawie w 2004 roku.
Nowa prognoza ruchu z roku 2012 uwzględnia aktualnie obowiązujące wyniki ostatniego Generalnego
Pomiaru Ruchu (GPR) z 2010 r. oraz sieć dróg istniejących i planowanych.

2.1.4. Prognoza ruchu
Prognoza ruchu drogowego dla planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na odcinku od
węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” została wykonana z wykorzystaniem metod modelowania
ruchu w sieci drogowej. Przy obliczaniu prognozowanych potoków ruchu wykorzystano krajowy
model ruchu oraz warszawski model ruchu.
Prognoza ruchu obejmowała następujące etapy:
- analizę istniejącego natęŜenie ruchu na głównych ciągach drogowo - ulicznych w obszarze
oddziaływania planowanej inwestycji,
- zweryfikowanie i uzupełnienie komputerowego modelu sieci drogowej w kolejnych latach prognozy,
- analizę stosowanych dotychczas załoŜeń do prognozowania ruchu w sieci dróg zamiejskich oraz w
aglomeracji warszawskiej,
- wykonanie prognoz ruchu.
Przy opracowywaniu komputerowych modeli ruchu, posługiwano się specjalistycznym
oprogramowaniem VISUM niemieckiej firmy PTV, słuŜącym do modelowania rozkładów ruchu na
sieć w układach komunikacyjnych.
Głównym celem zastosowania modelu krajowego w analizie było oszacowanie wielkości ruchu
prognozowanego oraz rozkładów przestrzennych ruchu w kolejnych horyzontach czasowych
prognozy, na wlotach dróg krajowych i wojewódzkich do obszaru aglomeracji warszawskiej.
Otrzymane wielkości zostały następnie wprowadzone do warszawskiego modelu ruchu, jako ruch
ARCADIS Sp. z o.o.
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tranzytowy w stosunku do obszaru aglomeracji, oraz ruch źródłowo – docelowy, czyli taki, który
rozpoczyna lub kończy swoją podróŜ w aglomeracji warszawskiej.
Model sieci drogowej jest komputerowym odwzorowaniem układu dróg, zawierającym podstawowe
informacje o charakterystyce kaŜdego rejonu komunikacyjnego, węzła i odcinka. Dane o sieci w
modelu obejmują między innymi następujące informacje:
- współrzędne węzła lub środka cięŜkości rejonu komunikacyjnego,
- typ węzła lub rejonu komunikacyjnego,
- parametry funkcjonalne węzła,
- kategorię techniczną odcinka,
- długość odcinka,
- przepustowość odcinka,
- prędkość ruchu swobodnego na odcinku w podziale na kategorie pojazdów,
- wysokość opłat za przejazd odcinka o ile odcinek jest drogą płatną.
PowyŜsze dane są niezbędne w procesie modelowania ruchu. Ponadto kaŜdemu odcinkowi moŜna
przyporządkować inne informacje, jak na przykład nazwa odcinka, rejonu lub węzła, kwalifikacja
administracyjna odcinka (droga krajowa, wojewódzka powiatowa, gminna), itp.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.
Projektowany fragment Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku pomiędzy węzłem
„Puławska” a węzłem „Lubelska” wykorzystuje korytarz rezerwowany w kolejnych planach
zagospodarowania Warszawy pod urządzenia komunikacyjne.
Korytarz trasy pomiędzy ulicą Puławską a drogą wylotową na Lublin przebiega przez dzielnice
Ursynów, Wilanów, Wawer oraz gminę Wiązowna. Usytuowany jest następująco w układzie
przestrzennym miasta:
• od ulicy Puławskiej do rejonu ulicy Pileckiego pas terenu rezerwowany dla trasy
przylega od strony północnej do łącznicy kolejowej prowadzonej do stacji metra
Kabaty;
• na terenie Ursynowa, gdzie przewidywany jest tunel drogowy rezerwa utrzymywana
jest pod ulicą Płaskowickiej;
• pomiędzy Skarpą Warszawską a ulicą Przyczółkową korytarz trasy prowadzony jest
przez tereny kiedyś całkowicie niezainwestowane, gdzie obecnie trwa wokół trasy
budowa osiedli mieszkaniowych (łąki wilanowskie);
• na odcinku na wschód od ulicy Przyczółkowej pas terenu dla trasy przebiega po
południowej stronie osiedla Powsinek i aŜ do Wisły przechodzi przez obszary
rozproszonej zabudowy oraz tereny rolne
(w większości nieuŜytkowane) Zawad i Kępy Zawadowskiej (w tym przecięcie koryta
rzeki Wilanówki);
• po przekroczeniu Wisły i terenów nadbrzeŜnych korytarz trasy przecina ulicę Wał
Miedzeszyński w rejonie ulicy Ogórkowej, przebiegając przez tereny rolne z
rozproszoną zabudową;
• na odcinku na wschód od ulicy Tawułkowej rezerwa dla przebiegu trasy utrzymywana
jest w ciągu niezabudowanego pasa terenu pomiędzy Miedzeszynem a Falenicą;
• po przekroczeniu ulicy Patriotów w kierunku na wschód trasa wchodzi
w otulinę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a w rejonie ulicy Cygańskiej
przekracza granicę Parku, który rozciąga się aŜ do wschodniej granicy miasta;
ARCADIS Sp. z o.o.
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•

na terenie gminy Wiązowna korytarz trasy pozostaje w granicach otuliny
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przecinając drogę krajową nr 17 (wylotową na
Lublin) we wsi Majdan.

2.2.2. Istniejący przebieg dróg krajowych
Projektowana POW w granicach opracowania przecina siedem istniejących ulic podstawowego układu
drogowego miasta Warszawy oraz drogę krajową nr 17 na terenie gminy Wiązowna.
Jest to następujący układ dróg:
• droga ekspresowa – (S) , którą jest droga krajowa nr 17
• ulice główne ruchu przyspieszonego – (GP) do których naleŜą ulice Puławska,
Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński,
• ulica główna (G), do której naleŜy ulica Patriotów (zachodnia)
• ulice zbiorcze – (Z) do których naleŜy ciąg ulic Syta-Metryczna Bruzdowa oraz ulice
Patriotów (wschodnia) i Izbicka.
Ponadto Trasa POW przechodzić będzie tunelem pod układem ulicznym Ursynowa, wzdłuŜ ulicy
Płaskowickiej (głównej - G). Nad tunelem drogowym poprzecznie przechodzić będą dwie ulice
główne –G (ulica Pileckiego i Rosoła), jedna ulica zbiorcza – Z (Al.KEN) oraz trzy ulice lokalne – L
(ulica Dereniowa, Braci Wagów i Lanciego).
NiezaleŜnie od wymienionych dróg w obszarze bezpośrednio przyległym do projektowanej trasy
znajduje się sieć ulic dojazdowych obsługujących istniejące zagospodarowanie. Po stronie
lewobrzeŜnej są to nieliczne ulice na Wilanowie Zachodnim i Zawadach. Nieco gęstsza sieć znajduje
się po stronie prawobrzeŜnej. W szczególności dotyczy to powiązań pomiędzy Miedzeszynem a
Falenicą, oraz rejonu Julianowa. W przewaŜającej części są to ulice o nawierzchni ziemnej.

2.3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne

2.3.1. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.
W wyznaczonym pasie wg opracowania „Autostrada A-2 Warszawa (węzeł „Konotopa”) – Granica
z Białorusią (odcinek w województwie warszawskim)” z roku 1996 r. opracowanego przez zespół
mgr Marek Konopka, mgr inŜ. Julian Kołodziejczyk, mgr Ewa Pustoła Kozłowska, mgr inŜ. Michał
Witwicki, mgr Stefan Woyda „Ocena Oddziaływania na środowisko kulturowe autostrady A-2 na
odcinku Konotopa – Konik - wyznaczono 64 zadania. W paśmie tym zlokalizowano 8 stanowisk
archeologicznych, wyznaczono równieŜ 8 punktów osadniczych wymagających sondaŜy
weryfikacyjnych.
Przedstawione poniŜej dane zostały uzyskane z pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Warszawie z dnia 30.12.2005 r., znak WKZ.D.EMZ. Ogólne/41140–73/10298/05 w sprawie
określenia statusu ochrony konserwatorskiej obiektów połoŜonych na terenie gmin Wawer i Ursynów,
uwzględnionych w ewidencji zabytków oraz z pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Warszawie z dnia 17.10.2006r. znak: WKZ.D.US.SPR.OG./41140-60/8604/2006 aktualny wykaz
obiektów wpisanych do rejestru zabytków figurujących w ewidencji zabytków zlokalizowanych na
terenie dzielnic Wilanów, Wawer i Ursynów a takŜe na terenie gminy Wiązowna
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Trasa koliduje z dwoma stanowiskami archeologicznymi.
Miejscowość

Charakterystyka obiektu

Warszawa - Wilanów

osadnictwo neolit, wczesny okres
wpływów rzymskich, wczesne
średniowiecze

Warszawa - Wawer

osadnictwo okresu halsztacko lateńskiego

nr dokumentacji w
systemie AZP

Rodzaj prac

58-67 st.22

badania
wykopaliskowe

stanowisko poza
rejestracją AZP
(nowoodkryte)

badania
wykopaliskowe

Według w/w opracowania – nie odkryto Ŝadnych stanowisk archeologicznych o szczególnym
znaczeniu. Większość stanowisk i punktów osadniczych wiąŜe się z osadnictwem staroŜytnym (neolit,
brąz, hallstatt, ok. lateński i rzymski) natomiast nieliczne z wczesnym średniowieczem i okresem
nowoŜytnym.
POW w analizowanym przebiegu trasy koliduje z terenem szczególnego nadzoru archeologicznego
na odcinkach:
− od km 0+680 do km 1+840,
− od km 3+180 do km 3+430,
− od km 10+320 do km 10+520,
− od km 10+800 do km 10+990,
− od km 12+330 do km 18+520.
W rejonie analizowanej trasy – znajdują się zarówno obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków
jak i w ewidencji konserwatorskiej. Analizowany w w/w opracowaniu z 1996 roku obszar znajduje się
1000 m – czyli po 500 m od osi jezdni w kaŜdą stronę. Na tym obszarze znalazło się 26 obiektów
kulturowych.
Rodzaj obiektu
liczba
− krzyŜe przydroŜne
8
− kapliczki przydroŜne
5
− zespoły urbanistyczne
3
− cmentarze
2
− kościoły
1
− obiekt przemysłowy
1
− zespół dworsko – parkowy
1
− pozostałe obiekty zabytkowe
5
RAZEM
26
Cztery z nich są wpisane do rejestru zabytków.
Kwalifikacja konserwatorska
Adres

Rodzaj obiektu

Opis obiektu

Obiekt
umieszczony w
ewidencji
konserwatorskiej

Obiekt wpisany
do rejestru
zabytków

Warszawa –
Ursynów Natolin ul.
Nowoursynowska

park pałacowy

fragment parku zespołu
płacowo parkowego Natolina

X

nr 647/65

Warszawa -Wawer
Miedzeszyn ul
Przewodowa 112

willa

willa podmiejska, mur. z
dachem mansardowym
krytym dachówką, ok 1925 r.

X

nr 1595/95

Warszawa – Wawer

willa

murowany dom bliźniaczy

X

nr 1402/89
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Kwalifikacja konserwatorska
Adres

Rodzaj obiektu

Falenica Dusznicka
64
Warszawa - Wawer
Falenica
ul. Lokalna 57/59

Opis obiektu

Obiekt
umieszczony w
ewidencji
konserwatorskiej

Obiekt wpisany
do rejestru
zabytków

X

nr 1489/91

przebudowany, w formie
zamku 1.90.XX w.
willa z ogrodem

murowany drewniany w typie
romantyczne-go zameczku

WyŜej wymienione obiekty architektoniczne, chronione rejestrem zabytków nie są bezpośrednio
zagroŜone przebiegiem POW.

2.3.2. Warunki geologiczne
Projektowany odcinek POW od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” połoŜony jest na obszarze
kredowej Niecki Warszawskiej i trzeciorzędowej Niecki Mazowieckiej, przykrytych osadami
czwartorzędowymi.
PodłoŜe czwartorzędu wzdłuŜ projektowanej obwodnicy stanowią ilaste osady pliocenu
(trzeciorzęd), wykształcone w postaci róŜnokolorowych “pstrych” iłów i iłów pylastych w stanie
twardoplastycznym i półzwartym. Ich miąŜszość zmienia się od kilkudziesięciu do ponad 100 metrów,
co wynika z morfologii powierzchni stropu osadów pliocenu (zarazem spągu czwartorzędu), która
ukształtowana została przez procesy glacitektoniczne w czasie zlodowaceń oraz przez działalność
erozyjną rzek w czasie interglacjałów.
W rejonie projektowanych prac na Wysoczyźnie Warszawskiej strop pliocenu występuje na
rzędnych od około 60 do 80 m n.p.m, w Dolinie Wisły na rzędnych od około 75 ÷ 20 m n.p.m, a na
Wysoczyźnie Wołomińskiej na 30 m n.p.m.
Zarówno po lewej, jak i prawej stronie Wisły istnieją zagłębienia w powierzchni pliocenu o
kierunku N-S, ciągnące się wzdłuŜ Wisły, o szerokości dochodzącej do kilkuset metrów, wypełnione
osadami czwartorzędu.
Tak ukształtowana powierzchnia trzeciorzędu przykryta została kompleksem osadów
czwartorzędowych, budujących główne jednostki geomorfologiczne przez które przebiega trasa
projektowanej obwodnicy.
Charakterystyczną cechą osadów czwartorzędu w rejonie lokalizacji opiniowanego odcinka
obwodnicy jest bardzo zmienna (od kilkudziesięciu do ponad 192 m) miąŜszość osadów, będąca
wynikiem złoŜonej akumulacji glacjalnej oraz zróŜnicowanych procesów denudacyjno-erozyjnych,
związanych z nasuwaniem i recesją lądolodu. Największe miąŜszości utworów czwartorzędowych
stwierdzono w głębokich zagłębieniach stropu pliocenu o charakterze rynien lodowcowych
uformowanych pomiędzy Wilanowem, a Zawadami (ponad 190 m) i Miedzeszynem, a Ossowem
(ponad 136 m).
Czwartorzędowe osady, na których zbudowany zostanie analizowany odcinek obwodnicy
reprezentowane są przez utwory plejstocenu i holocenu.
W profilu geologicznym przewaŜają plejstoceńskie, naprzemianległe, miąŜsze warstwy glin
zwałowych i innych osadów lodowcowych (piaski, Ŝwiry i głazy lodowcowe) i wodnolodowcowych
(piaski, Ŝwiry, iły, mułki) i zastoiskowych (muły, iły, piaski mułkowate), pochodzące z okresu
czterech zlodowaceń: najstarszego, południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego,
rozdzielone osadami rzecznymi trzech interglacjałów: kromerskiego, mazowieckiego (wielkiego) i
emskiego i zlodowacenia północnopolskiego. W obniŜeniach stropu pliocenu stwierdzono
występowanie piaszczystych osadów preglacjału.
ARCADIS Sp. z o.o.
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Osady preglacjalne występują w sposób nie ciągły. Reprezentowane są przez piaski o róŜnej
granulacji ze Ŝwirami przechodzące ku górze w mułki lub iły piaszczyste o miąŜszości do 30 m.
Utwory najstarszego zlodowacenia stwierdzono w ww. rynnach lodowcowych. Reprezentowane są
przez: wodnolodowcowe piaski ze Ŝwirami oraz trzy warstwy glin zwałowych rozdzielonych lokalnie
utworami zastoiskowymi. W rynnach występują takŜe osady interglacjału kromerskiego,
reprezentowane przez wysegregowane piaski i Ŝwiry w spągu oraz piaski drobne, pyły i mułki w
stropie. MiąŜszość tych osadów waha się od kilkunastu do 50 metrów.
Zlodowacenie południowopolskie pozostawiło na terenie Warszawy trzy poziomy glin zwałowych,
rozdzielone piaszczysto-Ŝwirowymi oraz zastoiskowymi osadami interstadialnymi, o miąŜszości
dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Osady te zachowały się w głębokich dolinach uformowanych
w interglacjale kromerskim.
Na początku interglacjału mazowieckiego nastąpił okres tworzenia się doliny Wiły i jej
najgłębszego wcięcia w podłoŜe. Wisła uformowała szeroką dolinę, w której rozpoczęła się
sedymentacja osadów klasycznych w czterech cyklach sedymentacyjnych. Dolinę wypełniły kolejno:
Ŝwiry i pospółki z otoczakami, piaski średnie i drobne, których miąŜszość osiąga ok. 40 m. Osady
interglacjalne stwierdzono takŜe na wysoczyźnie, gdzie ich miąŜszość dochodzi do ok. 20 m.
Gdzieniegdzie w dolinie, na osadach interglacjalnych zachowały się gliny zwałowe stadiału
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego o zróŜnicowanej miąŜszości.
Na wysoczyźnie wyróŜnia się osady dwóch stadiałów (maksymalny i mazowiecko-podlaski) i
jednego interstadiału (pilicki) zlodowacenia środkowopolskiego. Stadiał maksymalny rozpoczyna
seria iłów (iły warwowe) i pyłów zastoiskowych, osiągająca miąŜszość 45 m. Utwory te osadzały się
w rozległych rozlewiskach, na dnie dolin.
PowyŜej serii ilastej występuje glina zwałowa stadiału maksymalnego, widoczna w zboczu Skarpy
Wiślanej.
Z interstadiału pilickiego pochodzą osady piaszczysto-Ŝwirowe, wypełniające zagłębienia
wyerodowane w powierzchni glin. Osiągają one miąŜszość 10 m i przykryte są kompleksem
naprzemianległych osadów zastoiskowych, wodnolodowcowych i lodowcowych stadiału
mazowiecko-podlaskiego. Kompleks ten reprezentują iły, mułki i piaski zastoiskowe, gliny zwałowe,
piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe.
Osady interglacjału emskiego wykształcone są w facji rzecznej i jeziornej. W okresie tego
interglacjału nastąpiło wcięcie doliny Wisły do ok. 40 m i poszerzenie jej do ok. 11 km,. po czym
nastąpił okres intensywnej akumulacji osadów rzecznych. Dolinę Wisły wypełniły Ŝwiry, i
róŜnoziarniste piaski rzeczne, które w rejonie opiniowanego odcinka obwodnicy osiągają miąŜszość
od ok. 4 do ok. 25 m.
ObniŜenia bezodpływowe i rynny na wysoczyźnie wypełniają osady jeziorne: gytie, kreda jeziorna,
torfy, mułki i piaski.
W okresie zlodowacenia północnopolskiego lądolód nie objął swym zasięgiem terenu Warszawy,
ale zablokował odpływ wód w kierunku północnym. W ten sposób powstało jezioro zastoiskowe
(zastoisko warszawskie), które swym zasięgiem objęło takŜe dolinę Wisły uformowaną w interglacjale
eemskim. W zastoisku tworzyły się spoiste, silnie wapniste iły warwowe, pyły i drobne piaski.
Podczas cofania się lądolodu osady zastoiskowe w opiniowanym rejonie zostały praktycznie
wyerodowane i zastąpione piaskami i Ŝwirami rzecznymi (stadiał główny zlodowacenia
północnopolskiego), które budują tarasy nadzalewowe Wisły (otwocki, falenicki i praski). Całkowita
miąŜszość osadów klastycznych z tego okresu waha się od ok. 4 m do ok. 10 m.
Na rozległych, płaskich powierzchniach tarasów nadzalewowych w wielu miejscach występują
piaski eoliczne, często w postaci wałów wydmowych.
Na przełomie plejstocenu i holocenu w dolinie Wisły osadziła się kilkudziesięciu centymetrowa
warstwa utworów lessopodobnych i nieco grubsza warstwa piaszczystych eluwiów.
Następnie wody powodziowe Wisły uformowały szeroką dolinę (4,5 km), w której rzeka utworzyła
tarasy zalewowe: wyŜszy i niŜszy.
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Taras zalewowy wyŜszy (praski) zlokalizowany po obu stronach rzeki, budują holoceńskie piaski
rzeczne przykryte mułkami piaszczystymi (mady lekkie) i mułkami ilastymi (mady cięŜkie).
MiąŜszość tych osadów nie przekracza 10 m.
Taras zalewowy niŜszy zlokalizowany po obu stronach rzeki budują holoceńskie piaski oraz iły i
mułki, miejscami z domieszką piasków (mady). Osady te budują takŜe mielizny i kępy.
Cechą osadów czwartorzędowych budujących tarasy zalewowe Wisły jest duŜa zmienność
litologiczna, zarówno w pionie, jak i w poziomie oraz zróŜnicowana miąŜszość.
W budowie podłoŜa projektowanej inwestycji lokalnie występują grunty nasypowe (wały
przeciwpowodziowe i nasypy drogowe) o zróŜnicowanym składzie i własnościach geotechnicznych
oraz miąŜszości.
Trasa projektowanej obwodnicy połoŜona jest na obszarze dwóch głównych zbiorników wód
podziemnych:
• zbiornik czwartorzędowy – GZWP nr 222 Doliny Środkowej Wisły (Warszawa-Puławy),
związany z doliną Wisły. Z racji swej zasobności podlega ochronie. Trasa obwodnicy połoŜona
jest na obszarze ochrony zwykłej wód tego zbiornika,
• zbiornik trzeciorzędowy o charakterze porowym - GZWP nr 215A o nazwie Subniecka
Warszawska, związany z piaszczystymi osadami oligoceńskimi. Wody tego zbiornika izolowane
są od poziomu czwartorzędowego ponad 100 m miąŜszości warstwą iłów pstrych pliocenu.
W ramach inwestycji wykonano następujące opracowania:
1. Projekt Robót Geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inŜynierskich
posadowienia obiektów budowlanych Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła
„Puławska” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) – od km 0+300 do km 0+880
oraz od km 3+455 do km 18+950 bez odcinka tunelowego w km 0+880 - 3+455, dzielnica:
Warszawa – Ursynów, Warszawa – Wilanów, Warszawa – Wawer – powiat: m.st. Warszawy;
gmina: Wiązowna – powiat: otwocki; województwo: mazowieckie.
Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i

Autostrad,

Oddział

Warszawa

w

dniu

31.08.2012

r.

Pozytywnie

zaopiniowany

(po wprowadzeniu uzupełnień i poprawek) projekt został przekazany do zatwierdzenia przez
Organ Administracji Geologicznej – Ministerstwo Środowiska, w dniu 09.10.2012 r.
2. Projekt Robót Geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inŜynierskich
posadowienia tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, dzielnica: Warszawa –
Ursynów, powiat: m.st. Warszawy; województwo: mazowieckie.
Projekt, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział Warszawa, w dniu 22.10.2012r. został przekazany do Inwestora. Natomiast
Inwestor (GDDKiA) przekazał w/w projekt do zatwierdzenia.
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2.4. Ukształtowanie trasy drogowej:

2.4.1. Układ komunikacyjny – analiza powiązań drogi krajowej z innymi drogami publicznymi:
Podstawowe załoŜenia projektowania POW to:
- przeprowadzenie trasy w tunelu pod Ursynowem,
- zachowanie w rejonie Skarpy Warszawskiej warunków wymaganych dla stref ochrony
systemu przyrodniczego,
- uwzględnienie aspektów ekologicznych przy przekraczaniu doliny Wisły,
- zminimalizowanie skutków uciąŜliwości dla mieszkańców Miedzeszyna i Falenicy w rejonie
ulicy Patriotów,
- zminimalizowanie skutków przejścia przez obszar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Dla projektowanego odcinka POW pomiędzy węzłem „Puławska” a węzłem „Lubelska” przyjęto
następującą zasadę przekroju:
• 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, za
wyjątkiem odcinka – przeprawa przez Wisłę, gdzie planuje się 2x4 pasy ruchu,
Szczegółowe parametry techniczne projektowanego odcinka drogi przedstawiają się następująco:
• klasa techniczna
S (droga ekspresowa),
• prędkość projektowa
80 km/h,
• nośność
115 kN/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• jezdnie główne:
− szerokość pasa ruchu
3,5 m
− szerokość pasa awaryjnego
2,5 m (w tunelu pod Ursynowem – 3,0 m)
− szerokość opasek wewnętrznych
0,5 m
− szerokość pasa rozdziału
4,0 m (na odcinku od węzła „Ursynów Wschód”
do węzła „Czerniakowska-Bis” – 11,0 m)
• łącznice P1:
− szerokość jezdni
4,5 m
− szerokość opaski wewnętrznej
0,5 m
− szerokość opaski zewnętrznej
1,0 m
• łącznice P2:
− szerokość jezdni
7,0 m
− szerokość opaski wewnętrznej
0,5 m
− szerokość opaski zewnętrznej
0,5 m
• łącznice P3:
− szerokość jezdni
7,0 m
− szerokość opaski wewnętrznej
0,5 m
− szerokość pasa awaryjnego
2,0 m
• łącznice P4:
− szerokość jezdni
7,0 m
− szerokość opasek
1,0 m
Pas awaryjny występuje wzdłuŜ całej trasy za wyjątkiem mostu na Wiśle i estakady
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie zastosowane są opaski zewnętrzne o szerokości 1,0 m.
Szerokość w liniach rozgraniczających na trasie wynosi około (wg obecnego rozpoznania):
• od węzła „Puławska” do węzła „Ursynów-Wschód”
85 ÷ 130 m
• od węzła „Ursynów-Wschód” do węzła „Przyczółkowa”
70 – 165 m
• od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” 90 - 120 m
ARCADIS Sp. z o.o.
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•
•

od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Patriotów”
90 - 110 m
od węzła „Patriotów” do węzła „Lubelska”
90 - 110 m.
Szerokości te są w granicach maksymalnych z przedziałów w rejonie węzłów oraz w rejonie
lokalizacji zbiorników retencyjnych związanych z odwodnieniem trasy, na odcinku drogowym –
szerokość 70 – 90 m.
Podane szerokości pasa drogowego będą podlegać weryfikacji i uszczegółowieniu w ramach prac
nad projektem budowlanym i mapą podziału nieruchomości.
Trasa POW projektowana jest w korytarzu rezerwowanym w dotychczasowych planach
zagospodarowania na cele komunikacyjne. Linie rozgraniczające przyjęte zostały zgodnie z
korytarzem ustalonym w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Warszawy
Na analizowanym odcinku trasa posiada 7 węzłów, w tym 5 węzłów z podstawowym układem
drogowym (ulice Puławska, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński, Patriotów i droga Lubelska),oraz tzw.
węzeł „Ursynów” podzielony na dwie części „Zachód” i „Wschód”, który daje moŜliwość wjazdu i
wyjazdu z obszaru w kierunku wschodnim i zachodnim. (Węzły „Puławska” i „Lubelska” nie są objęte
tym opracowaniem)
Węzeł „Ursynów” jest to powiązanie trasy POW z Ursynowem poprzez ulicę Płaskowickiej. Łącznice
węzła „Ursynów Zachód” wprowadzone są w ulicę Płaskowickiej na skrzyŜowaniu z ulicą Ghandi a
łącznice węzła „Ursynów Wschód” dostępne są poprzez skrzyŜowanie z ulicą Rosoła. Nietypowość
tego węzła nie pozwalają na określenie odległości od węzłów sąsiadujących. Zapewnione są
normatywne odległości pomiędzy kolejnymi wyłączeniami i kolejnymi włączeniami.
W koncepcji programowej POW pomiędzy ulicą Puławską a drogą nr 17 przyjęto następujące
rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe:
• nad ulicą Puławską trasa przebiega na estakadzie. Po obniŜeniu niwelety drogi do
poziomu terenu w dalszym jej przebiegu niweleta bezpośrednio przechodzi w wykop.
• Na całej długości odcinka wzdłuŜ zabudowy wielorodzinnej Ursynowa trasa
prowadzona jest w tunelu od km 0+880 do km 3+455.
Ze względu na ochronę przed uciąŜliwością komunikacyjną jako rozwiązanie przyjęto
tunel długi, liczący 2575 m, którego portal zachodni zlokalizowany jest w odległości
800 m od ulicy Puławskiej.
• Portal wschodni tunelu zbiega się z koroną Skarpy Warszawskiej. WzdłuŜ tunelu po
jego stronie północnej przebiega ulica Płaskowickiej przedłuŜona w kierunku
Wilanowa
• po wyjściu ze skarpy niweleta trasy przebiega na estakadzie, której konstrukcja
zapewnia skrajnię dla ruchu pieszego, rowerowego a takŜe zabezpiecza warunki dla
funkcjonowania podskarpowego korytarza ekologicznego;
• przez obszar Wilanowa Zachodniego na odcinku około 1 km trasa przechodzi w
poziomie terenu +1/2. Projektowane ulice na obszarze Wilanowa Zachodniego
(„Miasteczko Wilanów”) projektowane są w obniŜeniach, pod trasą POW, teren -1/2;
• ulicę Przyczółkową przekracza się na estakadzie
• przez teren Zawad trasa przebiega najpierw w nasypie a następnie w poziomie terenu
łącznie na odcinku około 1 km, po czym niweleta podniesiona jest na poziom +1 dla
przekroczenia mostem rzeki Wilanówki. Zapewniona jest po zachodniej stronie mostu
skrajnia dla przeprowadzenia ulicy Ruczaj;
• po przekroczeniu Wilanówki odcinek trasy na obszarze Kępy Zawadowskiej o
długości około 900 m prowadzony jest w poziomie terenu aŜ do rejonu węzła z
projektowaną ulicą Czerniakowską-Bis (węzeł nie jest objęty opracowaniem – jedynie
przewidywana jest rezerwa terenu). Ulica Syta przeprowadona jest na estakadzie nad
trasą. Następnie niweleta trasy POW prowadzona jest na nasypie aŜ do przyczółków
mostu na Wiśle. W ciągu przebiegu na nasypie zaprojektowane są obiekty dla
ARCADIS Sp. z o.o.
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•
•
•
•
•

przeprowadzenia pod trasą ulicy Czerniakowskiej-Bis.
Dla ulicy Włóki i bocznicy kolejowej do EC Siekierki zapewniona jest skrajnia pod
mostem na Wiśle;
po przekroczeniu Wisły – od przyczółków mostu aŜ do estakady nad ulicą Wał
Miedzeszyński trasa przebiega na nasypie. Ulica Ogórkowa przeprowadzona jest pod
estakadą trasy głównej;
na odcinku pomiędzy węzłami „Wał Miedzeszyński” i „Patriotów” trasa na długości
około 2300 m prowadzone jest w poziomie terenu. Ulica Mozaikowa przechodzi na
estakadzie nad trasa POW;
w węźle „Patriotów” niweleta trasy przebiega w wykopie pod istniejącą linią
kolejową.
od węzła „Patriotów” na wschód trasa aŜ do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
przechodzi na odcinku około 2200 m w poziomie terenu. Ulica Izbicka
przeprowadzona jest na estakadzie;
w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego projektuje się dwie estakady.
Pierwsza z nich o długości około 1600 m przechodzi przez teren projektowanego
rezerwatu Biały Ług, omijając od strony północnej Jezioro Torfy. Następnie po
przejściu około 700 m w poziomie terenu projektuje się drugą estakadę o długości
około 400 m do wschodniej granicy MPK;

Poszczególne węzły zaprojektowano następująco:
• 1.Węzeł „Przyczółkowa” jest dwupoziomowy. Trasa POW poprowadzona jest na
estakadzie nad ulicą Przyczółkową. Wymiana ruchu odbywa się w poziomie terenu
na skrzyŜowaniu osygnalizowanym typu „karo”.
• 2.Węzeł „Wał Miedzeszyński” zaprojektowano jako dwupoziomowy. Trasa POW
poprowadzona jest na estakadzie nad ulicą Wał Miedzeszyński. Relacje ruchu z
północy i południa w kierunku na zachód prowadzone są za pomocą bezkolizyjnych
łącznic, natomiast
w kierunku na wschód ruch prowadzony jest poprzez skrzyŜowania osygnalizowane,
w poziomie jezdni ulicy Wał Miedzeszyński.
• 3.Węzeł „Patriotów” jest węzłem dwupoziomowym. Trasa POW poprowadzona jest w
wykopie pod ulicami Patriotów i linią kolejową. Wymiana ruchu odbywa się w
poziomie jezdni ulic Patriotów (wschodniej i zachodniej) na rondach.
Oprócz w/w węzłów z podstawowym układem drogowym projektuje się
Węzeł „Ursynów” podzielony na dwie części: „Ursynów - Zachód”
i „Ursynów - Wschód”, które umoŜliwiają wjazd i wyjazd z całego pasma Ursynów-Natolin na
trasę POW w kierunku zachodnim i wschodnim. Rozwiązania są następujące:
• Węzeł „Ursynów - Zachód” dostosowany do tunelu posiada dwie łącznice
wyprowadzone z jezdni głównych trasy po zachodniej stronie węzła „Puławska”, i
wprowadzone do skrzyŜowania ulic Płaskowickiej-Ghandi. UmoŜliwiają wjazd i
wyjazd w kierunku zachodnim. Łącznice poprowadzone są w poziomie terenu nad
łącznicami węzła „Puławska” projektowanymi w poziomie „–1”.
• Węzeł „Ursynów - Wschód” są to dwie łącznice pozwalające na powiązania z
kierunkiem wschodnim. Wyprowadzone są
z jezdni głównych trasy u podnóŜa Skarpy i włączone do przedłuŜenia ulicy
Płaskowickiej.

ARCADIS Sp. z o.o.
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2.4.2. Powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność.
Obsługa terenów połoŜonych w otoczeniu trasy odbywa się wyłącznie poprzez węzły drogowe.
Kontakty pomiędzy terenami połoŜonymi po obu stronach trasy zapewnione są wzdłuŜ całego jej
odcinka będącego przedmiotem koncepcji.
Na terenie dzielnicy Ursynów nie występuje problem przecięcia terenu przez trasę, poniewaŜ na całym
przebiegu POW prowadzona jest w tunelu.
W obszarze dzielnicy Wilanów powiązania poprzeczne zapewniają projektowane ulice na Wilanowie
Zachodnim, oraz istniejące ulice Ruczaj, Syta i Włóki. Prowadzone są na obiektach nad lub pod trasą
POW i łączą się z siecią ulic w obszarze. WzdłuŜ trasy POW dla obsługi terenów przyległych i
połączenia istniejących dróg zaprojektowano drogi serwisowe obsługujące tereny przyległe do drogi
ekspresowej.
Na terenie dzielnicy Wawer rolę poprzecznych powiązań pełnią ulice Ogórkowa, Mozaikowa oraz
Izbicka. Ulica Ogórkowa przechodzi pod trasą, a Mozaikowa i Izbicka na wiaduktach nad trasą POW.
Ze względu na brak układu ulic lokalnych w rejonie trasy projektuje się odcinkowo od rejonu węzła
„Wał Miedzeszyński” w kierunku ulicy Izbickiej drogi serwisowe równolegle do trasy. NiezaleŜnie od
wymiany powiązań rezerwuje się teren dla przeprowadzenia w przyszłości nad trasą wiaduktów w
ciągu ulic Tawułkowej, Zabawnej i Trakt Napoleoński.
Poza problemami obsługi komunikacją kołową – rozwiązane zostały równieŜ sprawy ciągów pieszych
spacerowych, rowerowych i ekologicznych, poprzez zaprojektowanie trasy POW w miejscach gdzie to
było niezbędne na estakadach. Dotyczy to przede wszystkim Ciągu Podskarpowego
oraz
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
WzdłuŜ całej trasy POW zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy.
Projektowana trasa POW powiązana będzie z istniejącym układem drogowym za pomocą węzłów
drogowych. Trasa będzie powiązana z następującymi drogami:
• węzeł „Puławska”
ul. Puławska
- droga krajowa nr 79 (poza zakresem
opracowania)
• węzeł „Ursynów-Zachód” ul. Indiry Gandhi
- droga gminna
• węzeł „Ursynów-Zachód” ul. Płaskowicka
- droga gminna
• węzeł „Przyczółkowa”
ul. Przyczółkowa
- droga wojewódzka nr 724
• węzeł „Czerniakowska-bis” proj. droga Czerniakowska-bis (poza zakresem opracowania)
• węzeł „Wał Miedzeszyński” ul. Wał Miedzeszyński
- droga wojewódzka nr 801
ul. Ogórkowa
- droga gminna
• węzeł „Patriotów”
ul. Patriotów
- droga powiatowa
• węzeł „Lubelska”
- droga krajowa nr 17, autostrada A2
(poza zakresem opracowania)

2.5. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane

2.5.1. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
W trakcie wykonywania inwestycji konieczne będą przebudowy infrastruktury technicznej.
Likwidacja powstałych kolizji obejmuje:
- likwidację kolizji z gazem
- likwidację kolizji z sieciami cieplnymi
- likwidację kolizji z wodociągami
- likwidację kolizji z kanałami
- likwidację kolizji z rowami melioracyjnymi
ARCADIS Sp. z o.o.
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- likwidację kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
- likwidację kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi
W kolizji z projektowaną trasą POW znajduje się 58 budynków zabudowy niskiej.

2.5.2. Obiekty inŜynierskie

ARCADIS Sp. z o.o.
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Obiekt

Przeszkoda

Długość
obiektu

WL 01-01
Węzeł Ursynów
Zachód
WL 01-02
węzeł Ursynów
Zachód
Kładka dla
pieszych
KL 03-01 w ciągu
ul.
Nowoursynowski
ej
WD 03-02 w ciągu
ul.Płaskowickiej
WL 03-03 w ciągu
łącznicy węzła
Ursynów Wschód
WG 03-04 w ciągu
POW
WG 03-05 w ciągu
POW

Łącznica węzła
Ursynów Zachód

81 m

Łącznica węzła
Ursynów Zachód

Szerokość
obiektu

Schemat statyczny

20,0m+28,0m+33,0m

13,95 m

Belka ciągła

Konstr
kablobetonowa

4

Pale
wielkośrednicowe

124,0 m

32,0m+40,0m+29,0m+23,0m

14,30 m

Belka ciągła

Konstrukcja
kablobetonowa

5

Pale
wielkośrednicowe

Łącznica
ul.Rosoła, POW,
droga lokalna

35,0 m

35,0 m

4,62 m

Belka swobodnie
podparta

Przestrzenna
kratownica
stalowa

2

Pale
wielkośrednicowe
/ posadowienie
bezpośrednie

Chodnik i ścieżka
rowerowa
POW

18,0 m

18,0 m

22,0 m

32+40+40+48+48+48+40+32
m

14,0 m

Konstrukcja
żelbetowa
Konstrukcja
żelbetowa

2

328,0 m

Rama
jednonawowa
Belka ciągła

Pale
wielkośrednicowe
Pale
wielkośrednicowe

Chodnik i ścieżka
rowerowa
Ul.Zdrowa

18,0 m

18,0 m

45,77 m

18,0 m

48,2 m

Konstrukcja
żelbetowa
Konstrukcja
żelbetowa

2

18,0 m

24,0 + 21,0 m

2+22,40
m

Rama
jednonawowa
Rama
jednonawowa
oparta na wannie
szczelnej
Belka ciągła

Konstrukcja
żelbetowa

3

WG 03-06 w ciągu Al.Rzeczpospolite 45,0 m
POW
j, chodniki, ścieżki
rowerowe, linia
tramwajowa
ARCADIS Sp. z o.o.
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Rodzaj
konstrukcji
nośnej

Ilość
podpór

9

2

Sposób
posadowienia

Pale
wielkośrednicowe
Ściany
szczelinowe

Ściany
szczelinowe
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WG 03-07 w ciągu Ul.Przyczółkowa
POW

126,0 m

27,0 + 36,0 + 36,0 + 27,0 m

42,80 m

Belka ciągła

MG 03-08 w ciągu
POW

105,0 m

30,0 + 45,0 + 30,0 m

45,60 m

Belka ciągła

WG 03-09 w ciągu POW
ul.Syta
WG 03-10 w ciągu Ul.
POW
Czerniakowska
bis
MG 04 w ciągu
Rzeka Wisła
POW

84,0 m

18,0 + 24,0 + 24,0 +18,0 m

15,20 m

Belka ciągła

72,0 m

21,0 + 30,0 + 21,0 m

Belka ciągła

1024,0
m

68+84+84+108+168+168+10
8+84+84+68 m

46,0 m
(23,5+23,
5 m)
46,20 m

WG 05-01 w ciągu Ul.Ogórkowa
POW

18,0 m

19,28 m

65,80 m

Ramownica

WG 05-02 w ciągu Ul.Wał
POW
Miedzeszyński

50,0 m

25,0 + 25,0 m

48,0 m

Belka ciągła

WD 05-03 w ciągu

84,0 m

18,0 + 24,0 + 24,0 + 18,0 m

15,20 m

Belka ciągła
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POW

Belka ciągła
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Konstrukcja
zespolona
stalowobetonowa
Konstrukcja
zespolona
stalowobetonowa
Konstrukcja
kablobetonowa
Konstrukcja
kablobetonowa

5

Pale
wielkośrednicowe

4

Pale
wielkośrednicowe

5

Pale
wielkośrednicowe
Pale
wielkośrednicowe

Sprężona
skrzynka
betonowa
Konstrukcja
płytowa z
wykorzystaniem
belek
strunobetonow
ych typu Kujan
Konstrukcja
zespolona –
blachownice
stalowe
zespolone z
żelbetową płytą
pomostu
Konstrukcja

11

Pale
wielkośrednicowe

2

Pale
wielkośrednicowe

3

Pale
wielkośrednicowe

5

Pale

4
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ul.Mozaikowej
WD 05-04 w ciągu
ul.Patriotów

kablobetonowa
Płytowa

POW

66,20 m

15,90 + 18,10 + 19,60 +
12,60 m

26,85 m

Ramownica

WK 05-05 w ciągu
linii kolejowej

POW

66,2 m

15,90 + 18,10 + 19,60 +
12,60 m

10,76 m

Ramownica

Konstrukcja
płytowa z
wykorzystaniem
belek stalowych
typu HEB

WD 05-06 w ciągu
ul.Patriotów

POW

66,2 m

15,90 + 18,10 + 19,60 +
12,60 m

20,95 m

Ramownica

Płytowa

WD 05-07 w ciągu
ul.Izbickiej
WL 05-08 węzeł
Wał
Miedzeszyński
WG 06-01 w ciągu
POW

POW

84,0 m

18,0 + 24,0 + 24,0 + 18,0 m

15,20 m

Belka ciągła

POW

101,0 m

23,0 + 33,0 + 25,0 + 20,0 m

12,25 m

Belka ciągła

Konstrukcja
kablobetonowa
Konstrukcja
kablobetonowa

Mazowiecki Park
Krajobrazowy

320,0 m

55,0 + 3x70,0 + 55,0 m

33,20 m

Belka ciągła
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Konstrukcja
zespolona
stalowo-

3+2
podpa
rcia na
wanni
e
szczeln
ej
3+2
podpa
rcia na
wanni
e
szczeln
ej
3+2
podpa
rcia na
wanni
e
szczeln
ej
5
5

6

wielkośrednicowe
Ściany
szczelinowe

Ściany
szczelinowe

Ściany
szczelinowe

Pale
wielkośrednicowe
Pale
wielkośrednicowe
Pale
wielkośrednicowe
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WG 06-02 w ciągu Mazowiecki Park
POW
Krajobrazowy

530,0 m

55,0 + 6x70,0 m + 55,0 m

33,20 m

Belka ciągła

WG 06-03 w ciągu Mazowiecki Park
POW
Krajobrazowy

530,0 m

55,0 + 6x70,0 + 55,0 m

33,20 m

Belka ciągła

WG 06-04 w ciągu Mazowiecki Park
POW
Krajobrazowy

380,0 m

40,0 + 6x50,0 + 40,0 m

48,8 m

Belka ciągła
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betonowa
Konstrukcja
zespolona
stalowobetonowa
Konstrukcja
zespolona
stalowobetonowa
Konstrukcja
zespolona
stalowobetonowa

9

Pale
wielkośrednicowe

9

Pale
wielkośrednicowe
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2.5.3. Tunel
Projektowany obiekt – tunel, stanowi element zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa drogi
ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska”.
Inwestycja, w odniesieniu do tunelu, obejmuje wykonanie tunelu drogowego dwunawowego z
jezdniami jednokierunkowymi o szerokości 14,25 m lub 14,5 m w zaleŜności od wariantu (3 x 3,5m
pas ruchu + 3,5m pas awaryjny moŜliwy do zamiany na 4 pas ruchu + 0,25m opaska techniczna lub 3
x 3,5m pas ruchu + 3,75m pas awaryjny przystosowany do wykorzystania jako 4 pas ruchu + 0,25m
opaska techniczna). Po obu stronach jezdni zlokalizowane są drogi ewakuacyjne o szerokości 1,0 m.
Tunel drogowy zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy
odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska od km 0+880 do km 3+455 (wstępny kilometraŜ). Długość
całkowita ok. 2575 m. Tunel przeprowadza drogę ekspresową S2 pod m.in. ulicami Pileckiego,
Stryjeńskich, Braci Wagów, Al. KEN, Franciszka Lanciego i Jana Rosoła oraz pod I linią metra
warszawskiego.
Zagospodarowanie terenu nad tunelem to oprócz układu dróg poprzecznych tereny zielone których
rozwiązania architektoniczno – krajobrazowe zostaną uzgodnione z miastem stołecznym Warszawa.
UŜytkownikami obiektu będą wyłącznie pojazdy zmechanizowane dopuszczone stosownymi
przepisami do poruszania się po drodze ekspresowej oraz personel obsługi obiektu.
Tunel klasyfikujemy jako tunel: drogowy, płytki, wykonywany metodami odkrywkową i przeciskową
w wariancie I rozwiązań konstrukcyjnych lub metodą mediolańską (podstropową i przeciskową w
wariancie drugim rozwiązań konstrukcyjnych , dwunawowy, o konstrukcji Ŝelbetowej.
Przekrój poprzeczny tunelu ma kształt ramy dwunawowej.
Tunel będzie posiadał poprzeczne przejścia ewakuacyjne pomiędzy komorami. Rozwiązanie
wysokościowe i geometryczne wynikają z projektowanej niwelety drogi i warunków terenowych oraz
istniejącego zagospodarowania terenu – tunelu I linii metra.
Obiekt projektowany:
- Konstrukcja tunelu drogowego: Ŝelbetowa.
Wariant I – rama dwunawowa Ŝelbetowa zamknięta.
Wariant II - rama dwunawowa Ŝelbetowa otwarta ze ścianami wykonanymi w technologii ścian
szczelinowych oraz ryglem monolitycznym
- Konstrukcja przejścia ewakuacyjnego między komorami tunelu: Ŝelbetowa – otwory konstrukcyjne
w ścianie środkowej .
- Długość: L =2575 m
- Zewnętrzne gabaryty tunelu : od 35,5 m do 37,2 w zaleŜności od wariantu
- Szerokość uŜytkowa przekroju typowego w jednej nawie: od 16,25 m do 16,75:
w tym 3 x 3,5m pas ruchu + 3,5m pas awaryjny moŜliwy do zamiany na 4 pas ruchu + 0,25m opaska
techniczna lub 3 x 3,5m pas ruchu + 3,75m pas awaryjny przystosowany do wykorzystania jako 4 pas
ruchu + 0,25m opaska techniczna + drogi ewakuacyjne min. 2x1,0 m.
- Klasa drogi: „S”
- Wysokość skrajni drogi: min 4,70 m
Konstrukcję nośną tunelu stanowi:
Wariant I – rama dwunawowa Ŝelbetowa zamknięta o ścianach grubości wstępnie 1 m i rygla
wykonanych z betonu mostowego B 35.
Wariant II - rama dwunawowa Ŝelbetowa otwarta ze ścianami wykonanymi w technologii ścian
szczelinowych o wstępnej grubości 1,0 m wykonanych z betonu hydrotechnicznego B 35 o
wodoszczelności W8 oraz rygla monolitycznego wykonanego z betonu mostowego B 35. Dodatkowo
na całej długości okładziny prefabrykowane Ŝelbetowe.
ARCADIS Sp. z o.o.

19

Opracowanie stadium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła
„Puławska” do węzła „Lubelska” (długość ok. 19.5 km) – KONCEPCJA PROGRAMOWA

Materiały do uzyskania wstępnej opinii ZRID
Zaprojektowano powłokę hydroizolacyjną ramy tunelu z termozgrzewalnej folii PCV o gr.2 mm lub
izolacji termozgrzewalnej gr 5 mm..
Konstrukcja nawierzchni jezdni w tunelu zostanie wykonana jako nawierzchnia sztywna z betonu
cementowego B 45, dyblowana – szczegóły konstrukcji nawierzchni zawarte będą w projekcie branŜy
drogowej. Na drogach ewakuacyjnych nawierzchnia poliuretanowo – epoksydowa o grubości 5 mm
W tunelu projektuje się nisze sygnalizacyjne rozłoŜone po jednej stronie w odstępach wstępnie max
100,0 m od portalu ; następnie co 150,0 m . Nisze rozmieszczone będą w środku odległości między
przejściami ewakuacyjnymi międzykomorowymi tunelu..
Na przeciw kaŜdej niszy sygnalizacyjnej znajdującej się na zewnętrznej ścianie nawy tunelu
umieszczono na wewnętrznej ścianie nisze hydrantowe zawierające hydrant nadziemny. Dodatkowe
hydranty zlokalizowane są równieŜ przy portalach tunelu.
Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez spadek poprzeczny jezdni jednostronny do
krawęŜnika.
Następnie odprowadzenie wody deszczowej, rozlanych benzyn lub olejów napędowych z powierzchni
jezdni odbywa się poprzez zastosowanie odwodnień liniowych z rynien szczelinowych ø250 na całej
długości tunelu. Zastosowanie tego sytemu uniemoŜliwia w przypadku wystąpienia poŜaru,
rozprzestrzenianie się ognia wzdłuŜ ciągu głównego. Na początku oraz na końcu instalacji znajduje się
studzienka umoŜliwiająca czyszczenie.
Całość jest podłączona do projektowanej kanalizacji deszczowej rozdzielającej system odbioru wód
na:
- system I: odbiór wód z systemu drenaŜowego – poprzez przepompownię zrzut do odbiornika –
kanalizacji
- system II: odbiór wód z systemu kanału deszczowego – system uwzględniający przejęcie wód z
utrzymania tunelu, akcji gaśniczej, zdarzenia losowego związanego z rozszczelnieniem zbiornika w
pojeździe. Wody z systemu przed pompowaniem i zrzutem rozdzielone od substancji niebezpiecznych
w systemie separatorów. Substancje niebezpieczne gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym
opróŜnianym przez upowaŜnione słuŜby.
- system III zewnętrzny dla budynków technicznych: odbiór wód drenaŜowych, deszczowych z
budynków technicznych (stacje trafo i pomieszczenia sterownicze)
Projektuje się dylatację szczelną betonowanych segmentów z taśmy dylatacyjnej usytuowanej w
połowie grubości obudowy stałej.

2.5.4. Odwodnienie
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w
sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego przyjęto, Ŝe wody z
odwodnienia drogi moŜna odprowadzić do aktualnie funkcjonujących odbiorników pod następującymi
załoŜeniami:
• utrzymania dotychczasowych ilości odprowadzanych wód do cieków w ilościach nie
przekraczających spływów ze zlewni naturalnych,
• okresowe przetrzymanie wszystkich ujętych z drogi wód opadowych w zbiornikach
retencyjnych i stopniowe zrzucanie do lokalnych cieków wodnych. Ilość odprowadzanych
wód, nie moŜe przekroczyć dotychczasowych spływów ze zlewni naturalnej.
• odprowadzenie wód opadowych do cieków o jakości spełniających wymagania środowiskowe
zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków,
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz.U. Nr 137 poz. 984.
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Wszystkie podane powyŜej warunki zostały spełnione w rozwiązaniach koncepcyjnych.
W miejscach gdzie było to technicznie moŜliwe zaprojektowano zbiorniki retencyjne przetrzymujące
skoncentrowany odpływ z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do środowiska.
Objętość zbiorników została wyliczona dla załoŜenia, Ŝe ilość odprowadzanych wód, nie będzie
przekraczać dotychczasowych spływów ze zlewni naturalnej. Wyliczony współczynnik spływu dla
zlewni naturalnej wynosi s=0,03 – 0,05. Wynika z tego, Ŝe odpływ do odbiorników będzie się
kształtował na poziomie od 3 % do 5 % pozostała woda będzie retencjonowana.
Projektowane zbiorniki retencyjne pozwalają dodatkowo doczyścić wody, głownie w zakresie
zawiesiny (działając jak osadniki) oraz stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed sytuacjami
awaryjnymi. Za zbiornikami zaprojektowano wykonanie zamknięć awaryjnych umoŜliwiających w
kaŜdym momencie zamknięcie odpływu.
Ze względu na brak zgody na odprowadzenie wód z odwodniania trasy głównej POW wody z odcinka
od km 0+300 do Wisły odprowadzane będą poprzez układy grawitacyjno-pompowe do Wisły.
ZałoŜenia szczegółowe
Projektuje się następujący sposób odprowadzenia wód z pasa drogowego:
• Od km 0+300 do km 0+880 (od początku opracowania do wlotu do tunelu) – wody opadowe
ujmowane są poprzez system kanalizacyjny i kierowane grawitacyjnie do pompowni P1 i P2.
Pompownie P1 i P2 zlokalizowane są poniŜej konstrukcji drogi przy wjeździe do tunelu (po
stronie lewej pompownia P1 i po stronie prawej pompownia P2). Wody z pompowni P1 i P2
kierowane będą rurociągiem tłocznym do zbiornika retencyjnego ZB2 i dalej tłoczone do
zbiornika retencyjnego ZB3 i do Wisły.
Obliczeniowy dopływ wód do zbiorników przy pompowni P1 i P2 wynosi ok. 700 l/s. Ilość
tłoczonej wody z pompowni P1 i P2 do zbiornika ZB2 wyniesie ok. 320 l/s. Ilość tłoczonej
wody ze zbiornika ZB2 wyniesie ok. 30 l/s.
• Od km 0+880 do km 3+455 (tunel). Projektuje się dwie przepompownie zlokalizowane w
najniŜszych miejscach po dwóch stronach drogi. Pompownie te tłoczyć będą wody
technologiczne z utrzymania tunelu i wody z akcji gaśniczych. Szacowana ilość wód
technologicznych z tunelu i z akcji gaśniczej – 130 l/s. Wody odprowadzone zostaną
rurociągiem tłocznym wzdłuŜ tunelu do zbiornika 3 i dalej do Wisły.
• Od km 3+455 do km 9+200 – wody z drogi (od wylotu z tunelu do mostu na Wiśle) ujęte
zostaną do kanalizacji zlokalizowanej w pasie dzielącym i odprowadzane do rowów
przydroŜnych. Wody z rowów przydroŜnych kierowane będą do zbiorników retencyjnych. Ze
zbiorników retencyjnych wody zostaną przepompowane do Wisły w ilości ok. 700 l/s.
• Od km 9+200 do km 11+700 wody odprowadzane są do Wisły. Wody ujmowane są poprzez
system kanalizacyjny lub rowy otwarte. W km 10+600 i 10+900 zlokalizowano dodatkowo
zbiorniki retencyjno-infiltracyjne ZB16-Zb19, które odprowadzać będą wodę częściowo do
gruntu.
• Od km 11+700 do km 13+350 wody ujmowane będą do zbiorników retencyjnych ZB20 –
ZbZB23. Wody ze zbiorników pompowane będą do rowu przydroŜnego i dalej odprowadzane
do Wisły.
• Od km 13+350 do km 14+000 – wody odprowadzane będą do gruntu poprzez zbiorniki
infiltracyjne. Wody z najniŜszego punktu niwelety w Węźle Patriotów odprowadzane będą do
pompowni zlokalizowanych po obu stronach drogi. Wody z pompowni tłoczone będą do
zbiorników infiltracyjnych ZB24 i ZB25.
• Od km 14+000 do km 18+950 - wody opadowe odprowadzane będą do gruntu poprzez
zbiorniki infiltracyjne ZB26 – ZB43. Ze zbiorników ZB42 i ZB43 projektuje się przelew do
rowu melioracyjnego
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2.5.5. Urządzenia telekomunikacyjne
W zakresie budowy urządzeń telekomunikacyjnych mamy do czynienia z następującymi grupami
urządzeń:
a/Urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem drogi:
- istniejące sieci telekomunikacyjne do przebudowy
b/urządzenia bezpośrednio związane z funkcjonowaniem drogi:
-sieć telekomunikacyjna dla obsługi systemu zarządzania ruchem (SZR),
-sieć telekomunikacyjna dla obsługi inteligentnego transportu samochodowego (ITS),
-sieć telekomunikacyjna telematyczna,
-sieć monitoringu słuŜb miejskich (policja, ZDM, inne)
c/urządzenia pośrednio związane z budową drogi:
-kanał technologiczny.
Odnośnie sieci telekomunikacyjne j do przebudowy.
Wstępnie określono około 45 kolizji wymagających przebudowy. W skład jednej kolizji moŜe
wchodzić kilka kabli lub urządzeń telekomunikacyjnych naleŜących do kilku niezaleŜnych
operatorów. Określono i zidentyfikowano około 23 operatorów działających na terenie, i w pobliŜu,
projektowanej Obwodnicy. Gestorami sieci telekomunikacyjnej są następujące grupy:
- operatorzy klasycznej sieci uŜytku publicznego tacy jak TP SA(Orange), Netia,
- operatorzy oferujący usługi zintegrowane telewizji kablowej, internetu i telefonu
tacy ,jak Multimedia, Vectra, UPC, ATM oraz wyŜej wymienieni,
- instytucje państwowe posiadające swoje sieci takie ,jak Centra Wsparcia
Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych, Komenda Główna Policji, Komenda
Stołeczna Policji
-operatorzy telefonii komórkowej tacy jak Polkomtel(Plus), PTC(T-Mobile), Orange/TP SA.
-operatorzy wykorzystujący sieci telekomunikacyjne do własnych celów (RWE, CEWOK,
PKP)
-operatorzy specjalistyczni np. posiadający sieć monitoringu tacy Zakład Obsługi
Monitoringu, policja.
Na wyŜej wymienioną sieć składają się takie elementy, jak:
-kanalizacja kablowa magistralna i rozdzielcza,
-kanalizacja zintegrowana dla prowadzenia rurociągów i kabli miedzianych,
-kanalizacja specjalistyczna (mikrokanalizacja),
-rurociągi kablowe i kable tubowe,
-kable światłowodowe, kable koncentryczne i miedziane,
-linie napowietrzne kablowe,
-szafy dostępowe, szafy kablowe,
-osprzęt telekomunikacyjny taki, jak słupki rozdzielcze, kablowe, słupy itp
W zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych przewiduje się prace polegające na usunięciu
kolizji oraz logicznym uporządkowaniu sieci w pobliŜu projektowanej drogi.
Odnośnie urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem drogi.
Dla zaspokojenia potrzeb systemu zarządzania ruchem, obsługi systemu transportu oraz monitoringu,
telematyki przewiduje się poprowadzenie na całej długości specjalistycznej kanalizacji kablowej. W
ciągu głównym drogi kanalizacja ta będzie składała się z rurociągu kablowego wybudowanego za
pomocą rur sześciu HDPE 40/3,7 mm lub 32/2,0mm. Co około 300m dla celów montaŜowych i
przeglądowych przewiduje się budowę studni kablowych SKR2. W miejscach odgałęzień do urządzeń
typu stacja meteo, znaki zmiennej treści(VMS), stacje waŜenia pojazdów, kamery CCTV itp.
przewiduje się budowę studni kablowych oraz wykonanie odgałęzień równieŜ za pomocą rur
małogabarytowych. Dla obsługi tych urządzeń przewiduje się poprowadzenie kabla światłowodowego
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typu XOTKtD 48J w ciągu głównym. Dla wykonania odgałęzień będą uŜyte kable dostosowane do
wymogów producentów urządzeń.
Generalnie przewiduje się lokalizację ciągu głównego dla SZR w pobliŜu krawędzi jezdni. Na
obiektach przewiduje się lokalizację po obu stronach na zewnętrz. Tam gdzie droga będzie przebiegała
w tunelu przewidziano rurociągi nad tunelem, niezaleŜnie od ciągów w samym tunelu związanych z
jego funkcjonowaniem. Przewiduje się wprowadzenia sieci do budynku zarządzania tunelem z
obydwu stron drogi.
Dla obiektów inŜynieryjnych długich takich np. jak most na Wiśle, estakada w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym dla celów montaŜowych i przeglądowych przewiduje się instalację studzienek
kablowych konserwacyjno-montaŜowych (SKM).
Odnośnie urządzeń pośrednio związanych z budową drogi.
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 07 maja 2010 r zobowiązuje
do zlokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego.
Wobec braku rozporządzeń i aktów wykonawczych do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych ustalono, Ŝe kanał technologiczny będzie wybudowany w postaci rurociągu z rur
małogabarytowych. Będzie słuŜył wyłącznie dla układania telekomunikacyjnych kabli
światłowodowych przez potencjalnych operatorów telekomunikacyjnych. W sytuacji braku
rozporządzeń określających nowe parametry dla kanału oraz innych wytycznych zakres określono wg
najlepszej wiedzy projektanta.
Kanał traktowany jest, jako obiekt, który zaspokoi potrzeby telekomunikacyjne operatorów
telekomunikacyjnych,
Kanał będzie wykorzystany wyłącznie dla kabli światłowodowych,
Kanał nie zabezpiecza potrzeb energetycznych – do wymaganych urządzeń energia będzie
doprowadzana punktowo.
Ciąg główny będzie się składał z rurociągu 15 rurowego z rur HDPE 40/3,7mm. Co około 300m oraz
w pobliŜu węzłów i skrzyŜowań z głównymi ulicami przewiduje się studnie kablowe typu SKM3.
Na obiektach inŜynierskich typu skrzynkowego np. most na Wiśle przewiduje się prowadzenie
rurociągów w przekroju skrzynkowym, w kaŜdym z par obiektów.
Na obiektach mniejszych typu most na Wilanówką, mniejsze estakady przewiduje się prowadzenie
kanału technologicznego w rurach osłonowych trudnopalnych odpowiednio 5xHDPE 110mm lub
3x160mm podwieszanych lub instalowanych w kapach obiektów.

2.5.6. Oświetlenie
Istniejące urządzenia oświetleniowe
Trasa projektowanej drogi krzyŜuje się z oświetlonymi ulicami, niniejsze opracowanie obejmuje
obsługę kolizji z istniejącym oświetleniem wg poniŜszego wykazu:
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Płaskowickiej na odcinku od planowanego skrzyŜowania z ul. Indiry
Gandi do skrzyŜowania z ul. Nowoursynowską
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Pileckiego
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Dereniowej
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Stryjeńskich
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Braci Wagów
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ al. Komisji Edukacji Narodowej
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Franciszka Lanciego
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Cynamonowej
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Jana Rosoła
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Nowoursynowskiej
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Ruczaj
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Sytej
ARCADIS Sp. z o.o.
23

Opracowanie stadium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła
„Puławska” do węzła „Lubelska” (długość ok. 19.5 km) – KONCEPCJA PROGRAMOWA

Materiały do uzyskania wstępnej opinii ZRID
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Metrycznej
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Bruzdowej
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Wał Zawadowski
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Włóki
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Ogórkowej
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Dzięcioła
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Tawułkowej
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Mozaikowej
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Deptak
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Arniki
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Drozdowej
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Mszańskiej
Oświetlenie kablowe wzdłuŜ ul. Chryzantemy
Oświetlenie kablowe i napowietrzne wzdłuŜ ul. Izbickiej wraz z oświetleniem pętli autobusowej
Oświetlenie napowietrzne wzdłuŜ ul. Cygańskiej
Urządzenia oświetleniowe we wszystkich wyŜej wymienionych ulicach zasilane są z wydzielonej sieci
oświetleniowej zarządzanej przez ZDM w Warszawie.
Standardy i wymagania oświetleniowe
Dla drogi głównej klasy S na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2007 ustalono sytuację
oświetleniową A1 oraz klasę oświetleniową ME1 przechodzącą w rejonie Wisły w ME2
Podstawowe parametry oświetleniowe dla sytuacji A1 klasy ME1:
średnia uŜyteczna luminacja jezdni Lśr  2,0 cd/m2
równomierność luminancji Lmin/Lśr 0,4
Podstawowe parametry oświetleniowe dla sytuacji A1 klasy ME2:
średnia uŜyteczna luminacja jezdni Lśr  1,5 cd/m2
równomierność luminancji Lmin/Lśr 0,4
W przecinanych ulicach o mniejszych wymaganiach oświetleniowych jak równieŜ na początku i
końcu oświetlanych odcinków drogi głównej naleŜy zastosować strefę przejściową.
Zasady rozwiązań oświetleniowych i sieć oświetleniowa.
Projektowaną drogę naleŜy oświetlić wykorzystując oprawy oświetleniowe z wysokopręŜnymi
lampami sodowymi.
Dla podstawowej części drogi, o wszystkich jezdniach w przekroju poprzecznym na jednym poziomie
zaprojektowano oświetlenie o rozmieszczeniu dwustronnym w poboczach dla jezdni o szerokości
powyŜej trzech pasów dodatkowododatkowo w pasie dzielącym. Wysokości zawieszenia opraw 14, 12
lub 10 metrów. Moc źródeł światła 400W, 250W, 150W i 100W.
Na pozostałych odcinkach, o jezdniach w wielu poziomach, gdzie występują estakady i wykopy
rozmieszczono oprawy w sposób indywidualny. W tym równieŜ na masztach 16-to metrowych.
Zasilanie urządzeń oświetleniowych proponuje się zrealizować w oparciu o wydzieloną sieć
oświetleniową Sterowanie szaf naleŜy przyjąć według astronomicznych czasów wschodu i zachodu
słońca.
Zmiany w istniejącej sieci oświetleniowej spowodowane budową projektowanej drogi.
Projektowana droga krzyŜuje szereg istniejących ulic. Sieć oświetleniowa w tych ulicach będzie
musiała ulec przebudowie łącznie z układem drogowym.
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Wymagania w rejonie przecinania obwodnicy powinny być nieznacznie zwiększone w stosunku
odpowiadających ich kategorii. Na pozostałym odcinku istniejące latarnie pozostają bez zmian.
W przypadku ulicy Izbickiej zachodzi dodatkowy wymóg instalacji tak usytuowanego oświetlenia,
aby nie było one widziane przez kierowców jadących obwodnicą. Obwodnica na tym odcinku nie
będzie oświetlona z uwagi na uwarunkowania ekologiczne.
Ulice, które w wyniku budowy obwodnicy będą miały kontynuację w nowym, zamiennym przebiegu
nie przecinającym obwodnicy lub teŜ powstaną w wyniku modernizacji i zmiany klasy istniejących
ulic jako dojazdy do zabudowy (jezdnie serwisowe) winny być oświetlone zgodnie z wymogami dla
danej klasy drogi.
Oświetlenie ulic, które w wyniku budowy obwodnicy nie będą przebudowywane gdyŜ w miejscu
skrzyŜowania tych ulic jezdnie obwodnicy zaprojektowano na estakadzie – pozostanie bez zmian.
Punkty świetlne (latarnie), które w wyniku budowy obwodnicy muszą być zdemontowane naleŜy
odtworzyć jako podwieszone do elementów estakad.
W celu zasilenia projektowanych urządzeń oświetleniowych naleŜy się liczyć z koniecznością budowy
odpowiedniej ilości szaf oświetleniowych.
NaleŜy się liczyć z koniecznością budowy stacji transformatorowych 15/0.4kV.

2.5.7. Zasilanie
Przedmiotem opracowania w zakresie zasilania elektroenergetycznego jest budowa
nowoprojektowanych linii do obiektów infrastruktury towarzyszącej dla projektowanej Południowej
Obwodnicy Warszawy w ciągu S2.
W obwodach zasilających naleŜy przewidzieć kable o odpowiednio dobranych krotnościach i
przekrojach Ŝył.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
zasilanie elektroenergetyczne nN instalacji tunelu
zasilanie elektroenergetyczne nN oświetlenia
zasilanie elektroenergetyczne nN przepompowni
zasilanie pozostałych urządzeń związanych z drogą
Pomiar i dostawa energii elektrycznej do poszczególnych urządzeń powinna odbywać się zgodnie z
technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez miejscowego Operatora, wg których naleŜy
zaprojektować złącza kablowo-pomiarowe w pobliŜu przyłączanych urządzeń. Szafy zasilające
urządzeń będą zasilane bezpośrednio ze złączy kablowo-pomiarowych lub za pośrednictwem szaf
rozdzielczych zlokalizowanych w pobliŜu złączy kablowo-pomiarowych.
Źródłem energii dla projektowanych urządzeń będą lokalne stacje transformatorowe istniejące i
projektowane, których budowa ewentualnie przystosowanie do zwiększonych obciąŜeń będzie wraz z
rozbudową sieci elektroenergetycznej i realizacją przyłączy nN w zakresie miejscowego Operatora
sieci.
Roboty elektryczne w zakresie budowy linii nN i SN zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami przyłączenia do sieci.
Prace związane z budową nowych linii zasilających naleŜy lokalizować w pasie objętym liniami
rozgraniczającymi inwestycji.
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Materiały do uzyskania wstępnej opinii ZRID
2.6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
Lp

Numer

Data

Kto

1

TE 4000-153-2004

31.08.2004

RZGW
Warszawie

Dokument

2

WŚR-VII/6333/17/06

18.01.2006

3

UW-435/3/07

7.01.2008

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki
w
Warszawie
–
Wydział
Środowiska
i
Rolnictwa
RZGW
w
Warszawie

4

DOOŚ-133D/3199/2007/EB

12.07.2007

Minister
Środowiska
Jan Szyszko

5

DOOŚ-133D/61396051/PR/2007/EB

14.11.2007

6

DOOŚ133D/5753/SSA/2008/EB/SM

10.06.2008

7

NZW-210-91-08

20.06.2008

8

WOOŚ-II.4200.12.2011.JI

29.04.2011

Minister
Środowiska
Jan Szyszko
Minister
Środowiska
Maciej Nowicki
RZGW
w
Warszawie Zarząd
Zlewni
Wisły
Mazowieckiej w
Warszawie
Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska
w
Warszawie

9

DOOŚ.IDK.4200.14.2011.AA

02.12.2011

w

Generalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska

Uwagi

Uzgodnienie koncepcji budowy
mostu przez rzekę Wisłę w ciągu
Południowej Obwodnicy Warszawy
Uwagi do Raportu o oddziaływaniu
ma środowisko

Dodatkowe uzgodnienie koncepcji
budowy mostu przez rzekę Wisłę w
ciągu
Południowej
Obwodnicy
Warszawy
Postanowienie w sprawie wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody
na
realizację
przedsięwzięcia
polegającego
na
budowie
Południowej Obwodnicy Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do
węzła „Lubelska”
Postanowienie o uchyleniu pkt. II.4 z
w/w Decyzji i jego zmianie
Uchylenie postanowienia z dnia
31.10.2007
Uzgodnienie układu konstrukcji i
podpór mostu przez Wisłę w ciągu
Południowej Obwodnicy Warszawy

Decyzja
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody
na
realizację
przedsięwzięcia
polegającego
na
budowie
Południowej Obwodnicy Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do
węzła „Lubelska”
Zmiany decyzji z dnia 29.04.2011

10
11
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