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1.

WSTĉP

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
PostĊpowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach Ğrodowiskowych dla przedsiĊwziĊcia
jest prowadzone od grudnia 2006 r. (wniosek Inwestora: z dnia 20 grudnia 2006 r., znak: GDDKiAO/WA-B.13m/400/452/2006) od tego czasu zmieniły siĊ przepisy dotyczące ochrony ĝrodowiska a takĪe
zaistniały nowe warunki w miejscu lokalizacji drogi.
Celem opracowania jest przedstawienie w formie ujednoliconej dotychczas wykonanych ocen
i analiz przewidywanego oddziaływania na Ğrodowisko planowanego przedsiĊwziĊcia polegającego na
budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska”
[zwanej dalej POW] tj.:
1. „Raportu o oddziaływaniu przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko Południowej Obwodnicy
Warszawy od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” wykonanego przez Profil Sp. z o.o. w
Warszawie w paĨdzierniku 2006 r., który został złoĪony do Wojewody Mazowieckiego w
grudniu 2006 r. wraz z wnioskiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie

wydania

decyzji

o

uwarunkowaniach

Ğrodowiskowych

na

realizacjĊ

przedsiĊwziĊcia [zwany dalej Raport 2006 r.]
2. Aneksu do w/w „Raportu…” dot. oceny wpływu POW na obszar Natura 2000 „Dolina
ĝrodkowej Wisły” opracowanego jako oddzielny tom w kwietniu 2007 r., zgodnie z pismem
Wydziału ĝrodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego UrzĊdu Wojewódzkiego w Warszawie
znak: WĝR.I.EM.6613/1/150/2006 z dnia 16.03.2007 r. [zwanym dalej Aneks 2007 r.]
3. Aktualizacji Raportu 2006 r. wykonanej i przekazanej do organu właĞciwego do wydania
decyzji

o

uwarunkowaniach

Ğrodowiskowych

(Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

ĝrodowiska w Warszawie) we wrzeĞniu 2009 r.
W opracowaniu uwzglĊdnia siĊ wyniki analizy wariantu polegającego na niepodejmowaniu budowy
1

ekspresowej obwodnicy Warszawy .
Obecny tekst scalony przedstawia siĊ w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony
ĝrodowiska w Warszawie znak: RDOĝ-14-WOOĝ-II-JI-6613-150/06/09 z dnia 15.12.2009 r.
Opracowanie tekstu ujednoliconego powinno ułatwiü proces wydania decyzji o uwarunkowaniach
Ğrodowiskowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres raportu wg art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo Ochrony ĝrodowiska.
W

opracowaniu

uwzglĊdnia

siĊ

wnioski

z

dotychczas

prowadzonego

postĊpowania

administracyjnego tj. na wprowadzone zgodnie ze zgłoszonymi postulatami modyfikacje rozwiązaĔ

1

Analiza wariantu "0" tzn. zaniechania budowy Obwodnicy Ekspresowej Warszawy - prognoza 2025 r.- PROFIL Sp. z o.o. ,
Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Towarzystwo „WIR” - Warszawa, 2006 r.
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technicznych planowanego przedsiĊwziĊcia – w wyniku prowadzonego od 2006 r. postĊpowania
administracyjnego a dotyczące sposobu usuwania wód opadowych z drogi oraz przedstawia siĊ
informacje na temat postulowanego przez organizacjĊ społeczną rozwiązania alternatywnego tunelowego przejĞcia przez WisłĊ oraz rozpatrywanego alternatywnego wariantu technicznego w
rejonie pomiĊdzy ul. Przyczółkową i rzeką Wilanówką na terenie dzielnicy Wilanów.
1.2. OBSZARY NIEPEWNOSCI, NAPOTKANE TRUDNOĝCI
Szczegółowe uwarunkowania prawne okreĞlające standardy Ğrodowiska przedstawia siĊ w
poszczególnych rozdziałach. Podobnie – w poszczególnych rozdziałach przedstawia siĊ informacje o
przyjĊtej metodyce okreĞlania emisji zanieczyszczeĔ do Ğrodowiska lub/i przyjĊtych metodach oceny.
AnalizĊ uciąĪliwoĞci i oddziaływania na warunki Īycia ludzi i Ğrodowisko planowanej Południowej
Obwodnicy Warszawy, proponowane Ğrodki minimalizowania negatywnych oddziaływaĔ sporządzono
na podstawie dostĊpnych materiałów, danych, w oparciu o przyjĊte metodyki i załoĪenia. Podstawą
prowadzonych analiz była „Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej na odcinku
Południowej Obwodnicy Warszawy od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” opisująca parametry
techniczne drogi mające istotny wpływ na rozprzestrzenianie siĊ zanieczyszczeĔ (np. niweleta drogi)
uszczegółowiona przez ARCADIS Sp. z o.o. oraz prognoza ruchu przewidywanego na rok 2030.

Podstawowym obszarem niepewnoĞci jest prognoza ruchu, bowiem symulacje przyszłego ruchu
sporządza siĊ m.in. z uwzglĊdnieniem zakładanych wskaĨników wzrostu gospodarczego oraz
zakładanych inwestycji drogowych. O ile plany inwestycyjne (w tym szkielet drogowy miasta) są
zdefiniowane, o tyle wskaĨniki ekonomiczne stanowią prognozĊ obarczoną niepewnoĞcią. Zakłada
siĊ, Īe przedstawiona prognoza stanowi prawdopodobny obraz przyszłego ruchu.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiĊdzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie a ARCADIS Sp. z o.o. w Warszawie.
Podstawą merytoryczną raportu są rozwiązania techniczne planowanej obwodnicy zawarte
w „Studium Projektu Budowlanego Budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od wĊzła
„Puławska” do wĊzła „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 wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” opracowanej
przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A w Warszawie w 2004 roku.
Prognoza ruchu stanowiąca podstawĊ analizy uciąĪliwoĞci drogi - wg opracowania DHV Polska
Sp. z o.o. w Warszawie „Analiza ruchu na odcinku drogi ekspresowej Południowa Obwodnica
Warszawy od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska”, 2006 r.
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Prognoza ruchu uwzglĊdnia aktualnie obowiązujące wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru
Ruchu (GPR) z 2005 r. oraz sieü dróg istniejących i planowanych. GPR jest prowadzony przez
Generalną DyrekcjĊ Dróg Krajowych i Autostrad w okresach piĊcioletnich i ostatni pomiar ruchu był
zrealizowany w 2005 r. NastĊpny pomiar ruchu bĊdzie przeprowadzony w ciągu 2010 roku a jego
wyniki bĊdą opracowane około połowy 2011 r. Tak wiĊc wyniki GPR 2005 stanowią miarodajne i
aktualne Ĩródło informacji dające podstawĊ do modelowania przewidywanych strumieniach ruchu na
sieci dróg istniejących i planowanych do budowy.
1.4. IDENTYFIKACJA I KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĉWZIĉCIA
W odniesieniu do przepisów z roku 2006 (rozpoczĊcie postĊpowania administracyjnego)
kwalifikacja Południowej Obwodnicy Warszawy nie uległa zmianie – przedsiĊwziĊcie podlega
obligatoryjnie obowiązkowi sporządzenia raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko.
• wymagania polskiego prawa
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreĞlenia

rodzajów

przedsiĊwziĊü

mogących

znacząco

oddziaływaü

na

Ğrodowisko

oraz

szczegółowych uwarunkowaĔ związanych z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z póĨn. zmianami) drogi ekspresowe
wymienione są w § 2 pkt. 29. Realizacja drogi na parametrach drogi ekspresowej podlega zatem
obligatoryjnie obowiązkowi sporządzenia raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko.
•

wymagania UE
W Ğwietle wymagaĔ Dyrektywy85/337/EEC ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 97/11/EC,

planowane przedsiĊwziĊcie wymaga przeprowadzenia postĊpowania w sprawie oceny oddziaływania
na Ğrodowisko.
1.5. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĉWZIĉCIA
Projektowany odcinek drogi ekspresowej na odcinku wĊzeł Puławska – wĊzeł Lubelska stanowi
element zadania polegającego na budowie ekspresowej obwodnicy Warszawy, która ma na celu
usprawnienie ruchu na terenie Warszawy w tym ograniczenie ruchu tranzytowego w mieĞcie oraz
powiązanie miejskiego układu drogowego z siecią zewnĊtrzną. Analizowany fragment POW stanowi
odrĊbne zadanie inwestycyjne i jest kontynuacją odcinka tej samej drogi (POW) od wĊzła Konotopa
do wĊzła Puławska.

1.5.1.

Sieü autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Przebieg korytarzy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce okreĞla rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz.
1334 z póĨniejszymi zmianami). Aktualizacja tego rozporządzenia wprowadzająca do sieci dróg
ekspresowych drogĊ S2 – Południową ObwodnicĊ Warszawy weszła w Īycie od 14.03.2007.r (Dz. U.
Nr 2007, Nr 35, poz. 220).
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1.5.2.

Program budowy dróg krajowych na lata
2008 - 2012

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012” został przyjĊty uchwałą Rady Ministrów
Nr 163/2007 z dnia 25.09.2007 r. Cele Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012
są uszczegółowieniem celu nadrzĊdnego, zawartego w Polityce Transportowej PaĔstwa na lata 2007
– 2020. Do „Programu…” jako dokumentu strategicznego została sporządzona prognoza
oddziaływania na Ğrodowisko.
Program Budowy Dróg Krajowych realizowany bĊdzie przez Generalną DyrekcjĊ Dróg Krajowych
i Autostrad oraz drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (autostrady płatne).
BĊdący przedmiotem opracowania odcinek POW od wĊzła Puławska do wĊzła Lubelska znajduje siĊ
wĞród zadaĔ rezerwowych w/w Programu – poz. 1. - budowa drogi ekspresowej S-2 wĊzeł Puławska
(S-2)- wĊzeł Lubelska (A2) (ZakrĊt). Zadania rezerwowe znajdujące siĊ na LiĞcie projektów
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko na lata 2007-2013,
bĊdą finansowane do 2012 roku tylko w zakresie prac przygotowawczych.
Prognoza oddziaływania na Ğrodowisko

1.5.3.

programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2008 – 2012
Do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012” została opracowana „Prognoza
2

oddziaływania na Ğrodowisko…” , która jest oceną strategiczną opracowaną na zamówienie Ministra
Infrastruktury w celu wypełnienia obowiązku okreĞlonego ustawą. Ocena strategiczna dotyczy
wszystkich zadaĔ objĊtych rządowym programem budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012, w tym
POW na odcinku Puławska – Lubelska (R1).
„Prognoza…” przedstawia i omawia skutki dla Ğrodowiska budowy najwaĪniejszych dróg objĊtych
Programem. POW nie została wskazana jako inwestycja stwarzająca istotny konflikt
przyrodniczy.

1.5.4.

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 r.

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

została przyjĊta uchwałą Nr

LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. przez RadĊ Miasta Stołecznego.
Strategia okreĞla cele (3), których realizacjĊ okreĞlaja programy. Program 1.6.1 zakłada
wybudowanie:
2

PROEKO CDM Sp. z o.o., EKOKONSULT BDP, EK-KOM Sp. z o.o.
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−

Obwodnicy ĝródmiejskiej - utworzonej przez ulice klasy GP (Okopowa – Towarowa – RaszyĔska,
Trasa łazienkowska, Al. Stanów Zjednoczonych, Wiatraczna, Nowowiatraczna i jej przedłuĪenie
do wĊzła ĩaba, StarzyĔskiego, most GdaĔski, SłomiĔskiego),

−

Obwodnicy Miejskiej -

trasa NS na odcinku od Trasa Mostu Północnego, wĊzeł Marynarska,

Rzymowskiego, Witosa, Trasa Siekierkowska, Trasa Olszynki Grochowskiej, Trasa Mostu
Północnego.
Zakłada siĊ, Īe te obwodnice współpracowaü bĊdą z Obwodnicą Ekspresową (realizowaną w
ramach programu 3.1.1) zapewniającą zewnĊtrzne powiązania Warszawy.
Budowa odcinka drogi ekspresowej – POW (droga S2 wĊzeł Puławska – wĊzeł Lubelska słuĪyü
ma realizacji celu 3.1, Programu 3.1.1 Poprawa zewnĊtrznych powiązaĔ drogowych jako odcinek
planowanego układu ekspresowych tras obwodowych Warszawy.

Rys. 1.5.1.PołoĪenie trasy S2 Południowa Obwodnica Warszawy w ciągu Ekspresowej
Obwodnicy Warszawy
1.5.5.

Studium UwarunkowaĔ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy

Studium jest dokumentem planistycznym okreĞlającym politykĊ zagospodarowania przestrzennego
gminy, sporządzanym dla jej całego obszaru. Studium obejmuje całe miasto, w odróĪnieniu od
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą siĊ do mniejszych obszarów i
dokładnie okreĞlają sposób ich zagospodarowania i zawiera wytyczne do planowania miejscowego.
Nie jest ono jednak przepisem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania
decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w mieĞcie, takich jak pozwolenia na
budowĊ i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obecnie obowiązujące

Studium UwarunkowaĔ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przyjĊte zostało uchwałą
Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 paĨdziernika 2006 r. i zmienione uchwałą nr
L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. W czasie prac na projektem studium zapewniono moĪliwoĞü
udziału społeczeĔstwa.
Analiza ustaleĔ szczegółowych Studium otoczenia POW zawarta jest w rozdziale Błąd! Nie moĪna
odnaleĨü Ĩródła odwołania. raportu. „Studium…” przewiduje lokalizacjĊ obwodnicy ekspresowej
Warszawy.
1.6. PODSUMOWANIE
Mimo upływu ponad 3 lat od daty wszczĊcia postĊpowania w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowaniach Ğrodowiskowych oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko dla
przedsiĊwziĊcia polegającego na budowie POW na odcinku od wĊzła Puławska do wĊzła Lubelska,
zmiany wielu przepisów (w tym ustawy regulującej kwestie procedury oceny oddziaływania na
Ğrodowisko, na mocy której utworzono nowy organ administracji publicznej właĞciwy do rozpatrzenia
sprawy), standardy Ğrodowiska, wartoĞci dopuszczalne emisji etc). szczegółowo regulowane
przepisami wykonawczymi, nie uległy zmianie.
Podobnie nie zmienił siĊ od tamtego czasu istotnie raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko ani
kwalifikacja formalna przedsiĊwziĊcia.
Prognoza ruchu stanowiąca podstawĊ analiz uciąĪliwoĞci planowanej drogi pozostaje aktualna,
3

bowiem jest oparta na ostatnim pomiarze ruchu (GPR 2005). NastĊpny pomiar ruchu (GPR 2010)
został rozpoczĊty w styczniu 2010 r. , potrwa przez cały 2010 r. a jego wyniki bĊdą opracowane w II
kwartale w 2011 r.
Prognoza ruchu uwzglĊdnia sieü dróg istniejących i planowanych. Sieü ta nie uległa w ostatnich
latach modyfikacji mającej wpływ na prognozĊ.

2.

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĉWZIĉCIA

Prace polegające na ustaleniu korytarza drogi o wysokich parametach technicznych o kierunku
zachód – wschód w rejonie Warszawy rozpoczĊto przed ok. 30 laty. WstĊpnie planowano przebieg
autostrady A2 przez WarszawĊ. W toku wieloletnich (ponad 30 lat) prac studialnych i projektowych
oraz prowadzonych uzgodnieĔ dotyczących optymalnych rozwiązaĔ wyboru trasy drogi o wysokich

3

GPR – Generalny Pomiar Ruchu
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parametrach technicznych przechodzącej przez granice administracyjne m.st. Warszawy analizowano
szereg rozwiązaĔ (w tym technicznych).
2.1.

WARIANT PROPONOWANY PRZEZ INWESTORA

W wyniku prac projektowych, konsultacji i uzgodnieĔ, wariantem proponowanym przez Inwestora
jest nastĊpujący przebieg trasy POW na odcinku od rejonu ul. Puławskiej do rejonu wĊzła Lubelska (z
uwzglĊdnieniem technicznych moĪliwoĞci zmniejszenia uciąĪliwoĞci drogi dla ludzi i Ğrodowiska
przyrodniczego):
1.

początek drogi w odległoĞci ok. 300 m od ul. Puławskiej w kierunku wschodnim – jako
kontynuacja odcinka Lotnisko - Puławska,

2.

w rejonie Ursynowa przejĞcie w tunelu pod metrem (wariant podstawowy) o długoĞci 2655 m
od ok. km 0+800 do ok. km 3+455;

3.

przeprawa przez WisłĊ realizowana przez most o płaskiej konstrukcji, gdzie oĞ drogi
zostanie przesuniĊta w kierunku północnym o ok. 140 m od przebiegu pierwotnie
ustalonego, w wyniku czego m.in. nastąpi oddalenie trasy od rezerwatu przyrody KĊpa
Zawadowska;

4.

przejĞcie w tunelu pod torami kolejowymi WKD i ul. Patriotów w Wawrze;

ARCADIS Sp. z o.o.
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5.

na odcinku od ul. Przyczółowej do rz. Wilanówki – (za wĊzłem Przyczółkowa) wiadukt o
długoĞci ok. 300 m po czym nasyp (wysokoĞü od 1,5 do 5,5 m) o długoĞci ok.1100 m i dalej
most nad Wilanówką;

6.

przesuniĊcie osi drogi na długoĞci ok. 2km na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
w kierunku północnym o ok. 100 m od przebiegu pierwotnie ustalonego w celu oddalenia
trasy od Jez. Torfy.
2.2.

INNE ROZPATRYWANE WARIANTY BUDOWY DROGI
4

Po wyborze strategii budowy autostrady A2 w rejonie Warszawy (z obwodnicą ekspresową
pomiĊdzy wĊzłami Konotopa i Lubelska) oraz wobec ograniczonych moĪliwoĞci wyznaczenia
korytarza drogi

w

granicach administracyjnych Warszawy do rezerwowanego

w

planach

zagospodarowania pasa terenu, analizy wariantów sprowadzają siĊ w istocie do kwestii rozwiązaĔ
technicznych.
W niniejszym opracowaniu przedstawia siĊ cztery rejony, w których rozpatrywano wariantowe
rozwiązania techniczne drogi tj:
1. Rejon dzielnicy Ursynów (rozpatrywano wariant podstawowy + 2 warianty alternatywne)
2. Rejon Wilanowa
3. Rejon przeprawy przez WisłĊ
4. Rejon jeziora Torfy

2.2.1.

Rejon dzielnicy Ursynów

Wariantami alternatywnymi (technicznymi) rozpatrywanymi w czasie prac projektowych były 2
dodatkowe (ponad rozwiązanie podstawowe) sposoby przejĞcia przez rejon intensywnej zabudowy
mieszkaniowej dzielnicy Ursynów.
1) droga w tunelu głĊbokim (poniĪej linii metra) o długoĞci 2655 m od km 0+800 do km 3+455
bez wentylacji poprzecznej z wentylacją wzdłuĪną - tunel wyposaĪony w 2 otwory (około 150
m długoĞci kaĪdy) na odcinkach: 1+930 – 2+080 i 2+630 – 2+780,
2) nastĊpne warianty polegały na wypłyceniu tunelu o około 6-7 m i poprowadzeniu niwelety
drogi powyĪej metra w rejonie KEN. W tym wariancie rozpatrywano 3 moĪliwoĞci:
a) droga w tunelu o długoĞci 1000 m tj. od km 0+800 do km 1+800 dalej na estakadzie od km
1+800 do km 3+150 (z przestrzenią otwartą: 1+800 – 2+200, 2+350 – 2+450, 2+600 –
2+700, 2+850 – 3+150) a dalej od km 3+150 do km 3+455 w tunelu (305 m),
b) droga w tunelu o długoĞci 1000 m od km 0+800 do km 1+800 dalej na estakadzie od km
1+800 do km 3+150 (z przestrzenią otwartą wzdłuĪ całej długoĞci w szczĊĞci stropowej) i
dalej w tunelu do 3+455,

4

2003 r. – patrz pkt. 18.1
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c)

droga w tunelu o długoĞci 1000 m od km 0+800 do km 1+800 dalej na estakadzie od km
1+800 do km 3+150 (zabudowana) i dalej w tunelu do 3+455.

Rozwiązania te wynikały z idei o rezygnacji z całkowitego zamkniĊcia tunelu i tym samym
rezygnacji z wentylacji mechanicznej (wentylacji poprzecznej).

W rezultacie dyskusji zaniechano

budowy tunelu w jakimkolwiek otwarciu oraz z przeprowadzenia drogi w rejonie Ursynowa na
estakadzie. Postanowiono realizowaü tunel zamkniĊty z przebiegiem poniĪej linii metra, tj. wg wariantu
podstawowego.

2.2.2.

Rejon Wilanowa

RozwaĪano budowĊ estakady na odcinku od wĊzła Przyczółkowa do rz. Wilanówka (o długoĞci ok.
1600-1700 m). Wariant z estakadą wymagałby podniesienia niwelety o ok. 1 do 3,6 m w stosunku do
niwelety drogi na nasypie. WysokoĞü estakady ponad poziom terenu wynosiłaby od ok. 2,3 m do 10
m. WysokoĞü konstrukcji obiektu – ok. 2 m, co by spowodowało miejscami bardzo małe wyniesienie
spodu konstrukcji ponad teren (nawet poniĪej 1,0 m). Teren po estakadą ze wzglĊdu na jej
stosunkowo niską niweletĊ nie bĊdzie doĞwietlony i raczej z tego wzglĊdu bĊdzie pozbawiony
roĞlinnoĞci. Dalsze podnoszenie niwelety estakady jest mocno limitowane uwarunkowaniami
technicznymi ze wzglĊdu na bezpieczeĔstwo ruchu i koniecznoĞü połączenia łącznicami wĊzła
Przyczółkowa. W rezultacie analiz ukształtowania terenu, warunków gruntowo – wodnych,
planowanych do budowy przepustów, które zapewnią utrzymanie dotychczasowych stosunków
wodnych, nie znaleziono zalet rozwiązania polegającego na budowie estakady.

ARCADIS Sp. z o.o.
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2.2.3.

Rejon przeprawy przez WisłĊ

PrzeprawĊ przez WisłĊ rozpatrywano w lokalizacji jak obecnie przyjĊta z niewielką modyfikacją
(przyjĊto przesuniĊcie osi drogi o ok. 140 m w kierunku północnym
znajduje siĊ dalej od

w wyniku czego przeprawa

rezerwatu przyrody KĊpa Zawadowska niĪ w wariancie wstĊpnie
5

rozpatrywanym). Takie przesuniĊcie uznano za korzystne w ocenie oddziaływania na Ğrodowisko i
przyjĊto do dalszych prac projektowych.
2.2.3.1.

Przeprawa mostowa

W „Koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej na odcinku Południowej Obwodnicy
Warszawy od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” – 2004 r. opracowano 3 warianty konstrukcji
mostu:

5

o

łukowy

o

kratowy

o

betonowy.

BPRW S.A., 2004 r.
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Rys. 2.2.1.Konstrukcje obiektów (rysunki – wg opracowania BPRW S.A.):
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Konstrukcje obiektów (przykłady):

Most Īelbetowy sprzĊĪony

Fot. 2.1.

Fot. 2.2.

Fot. 2.3.

Fot. 2.5.

Fot. 2.6.

Most zespolony

Fot. 2.4.

RóĪnice pomiĊdzy tymi obiektami polegają na technologii wykonania. Ponadto spód konstrukcji
mostu Īelbetowego

sprĊĪony jest gładki, nie ma Īadnych elementów, podczas gdy konstrukcja

zespolonego – posiada kratownice.
Przykładowe zdjĊcia mostu Siekierkowskiego w Warszawie– widaü szerokie wolne przestrzenie od
spodu mostu.

Fot: http://knm.prz.edu.pl/ciekawe/siekierk/index.htm
Po odrzuceniu

koncepcji mostu łukowego i kratowego, rozwiniĊciem i uszczegółowieniem

koncepcji z 2004 r. było kolejne opracowanie dotyczące mostu w konstrukcji betonowej.
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W paĨdzierniku 2008 roku „POMOST” Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych w
Warszawie wykonało „Stadium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na
odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska”. Tom 05/00 – most przez rzekĊ WisłĊ”, w której
zaprojektowało most przez WisłĊ typu belkowego.
Koncepcja mostu belkowego, wykonanego z betonu sprĊĪonego metodą nawisową przewiduje
most z jedną podporą w głównym korycie rzeki, które w miejscu przeprawy ma szerokoĞü ok. 300,0 m.
Zaprojektowano most, którego dwa główne przĊsła bĊdą miały rozpiĊtoĞü teoretyczną po 168,0 m, co
pozwoli posadowiü skrajne podpory poza głównym korytem rzeki.
Cała przeprawa mostowa składa siĊ z trzech czĊĞci:
•

czĊĞü zalewowa lewobrzeĪna o długoĞci 248,0 m

•

czĊĞü nurtowa (most główny) o długoĞci 528,0 m

•

czĊĞü zalewowa prawobrzeĪna o długoĞci 248,0 m
Łącznie cały most ma 14 przĊseł wspartych na 15 podporach a układ statyczny stanowią 3 belki

ciągłe, wieloprzĊsłowe rozdzielone urządzeniami dylatacyjnymi. Łączna długoĞü obiektu wynosi
1024,0 m.
2.2.3.2.

Przeprawa przez WisłĊ w tunelu

Alternatywą dla mostu, formą przeprawy przez rzekĊ WisłĊ, postulowaną przez niektóre
organizacje ekologiczne jest rozwiązanie przejĞcia pod Wisłą tunelem.
AnalizĊ moĪliwoĞci budowy tunelu jako alternatywy dla mostu przeprowadzono po wykonaniu
koncepcji niwelety dla tunelu.
Wnioski są nastĊpujące:
1. DługoĞü tunelu wyniosłaby orientacyjnie około 1730 m, a wraz ze Ğcianami oporowymi 2610 m.
Przy czym Ğciany oporowe po wschodniej stronie tunelu powinny mieü taką wysokoĞü, która
zabezpieczy tunel przed moĪliwoĞcią przedostawania siĊ do niego wód powierzchniowych, w tym
wezbranych wód powodziowych.
2. Dla porównania długoĞü przeprawy mostowej w obecnej koncepcji przejĞcia przez WisłĊ wynosi
ok. 1050 m.
3. Koszty budowy tunelu wraz z wyposaĪeniem zabezpieczającym bezpieczeĔstwo ruchu,
wentylacją i przepompowniami (w zaleĪnoĞci od warunków gruntowych) szacuje siĊ na ok. 2 mld
zł. co znacznie przewyĪsza koszt budowy mostu.
4.

Bardzo istotne jest to, Īe rozwiązanie z zastosowaniem

tunelu uniemoĪliwi w przyszłoĞci

wybudowanie wĊzła ul. Czerniakowska Bis, a wiĊc połączenie POW z planowaną trasą
Czerniakowska – Bis. .
5. Według rozwiązania postulowanego przez Inwestora i uzgodnionego z władzami m.st. Warszawy
wzdłuĪ Południowej Obwodnicy Warszawy planowane są: ĞcieĪka rowerowa i chodniki
przechodzące przez obiekt mostowy przez WisłĊ. W przypadku realizacji przeprawy tunelowej
przez WisłĊ, nie bĊdzie moĪliwoĞci technicznych poprowadzenia na tym odcinku ĞcieĪki
rowerowej oraz chodników. Zaburzy to projektowany system ĞcieĪek rowerowych w mieĞcie.
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Podsumowując, biorąc pod uwagĊ:
niemoĪliwoĞü głównie powiązania w przyszłoĞci ul. Czerniakowskiej z trasą POW a tym samym
wypełnienie jednej z funkcji planowanej drogi tj. powiązanie miĊdzydzielnicowe oraz znacznie
wyĪsze koszty realizacji rozwiązanie to zdaniem projektantów naleĪy uznaü za niekorzystne
i nieracjonalne i nie moĪe zostaü uznane (w Ğwietle art. 66 ustawy z dnia 3 paĨdziernika 2008r.
o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĔstwa w ochronie
Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ğrodowisko) za racjonalny wariant alternatywny.
Proponuje siĊ odrzucenie tego wariantu z dalszych analiz.

2.2.4.

Rejon Jeziora Torfy

W rejonie km 16+550 do 17+200 w pierwotnym przebiegu, pas drogowy POW kolidował z
północnym skrajem brzegu Jeziora Torfy (na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego). Jest to
obiekt bardzo cenny pod wzglĊdem przyrodniczym. Jezioro jest płytkie i silnie zaroĞniĊte. Dominuje
szuwar trzcinowy. Niemal na całym otwartym lustrze wody masowo wystĊpują grzybienie białe –
gatunek podlegający ochronie.
Lekka modyfikacja trasy wykonana w fazie prac nad „Koncepcją….” tj. przesuniĊcie osi drogi w
kierunku północnym o ok. 100 m na długoĞci ok. 2 km umoĪliwiła unikniĊcie kolizji z jeziorem
(rozwiązanie zalecane i obecnie przyjĊte).

2.2.5.

Warianty techniczne i technologiczne

Oprócz wariantowych sposobów realizacji przeprawy przez WisłĊ (opisanych w pkt. 2.2.3) rozwaĪa
siĊ takĪe jako wariantowe specyficzne zagadnienia techniczne związane z wentylacją tunelu i
technologią jego budowy.
2.2.5.1.

Wentylacja tunelu

Alternatywnie moĪe byü analizowany sposób zapewnienia wentylacji tunelu. Praktycznie chodzi o
wybór systemu wentylacji mechanicznej wzdłuĪnej, poprzecznej lub mieszanej. Decyzje w tej sprawie
nie zostały podjĊte ze wzglĊdu na zbyt wczesny etap projektowania. W systemie wentylacji wzdłuĪnej
ruch powietrza odbywa siĊ w jednym kierunku, od jednego portalu tunelu do drugiego. Przepływ
powietrza wywoływany jest przez działanie wentylatora lub wentylatorów umieszczonych w szybach
wentylacyjnych lub wewnątrz tunelu (np. wentylacja tunelu w ciagu ul. WybrzeĪe KoĞciuszkowskie w
Warszawie).
System wentylacji poprzecznej zalecany jest dla długich tuneli z bardzo duĪym natĊĪeniem ruchu
pojazdów. System ten składa siĊ z kanału nawiewnego i wywiewnego, poprowadzonych wzdłuĪ
tunelu. Zaletą tego systemu jest równomierny rozdział powietrza na całej długoĞci tunelu, wadą zaĞ
koniecznoĞü uwzglĊdnienia dodatkowej przestrzeni na kanał nawiewny i wywiewny oraz wyĪszy koszt
budowy.
W układzie tym ciĞnienie powietrza na całej długoĞci tunelu jest jednakowe, a na jego wartoĞü nie
wpływa w sposób znaczący efekt tłoka wywołany poruszającymi siĊ pojazdami. W tunelach
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wyposaĪonych w system wentylacji poprzecznej, powietrze zewnĊtrzne doprowadzane jest od dołu, a
wyciągane od góry. Schemat systemu wentylacji poprzecznej przedstawiono na poniĪszym rysunku.
System wentylacji mieszkanej stanowi kombinacjĊ systemu wzdłuĪnego z systemem poprzecznym. 


2.2.5.2.

Technologia budowy tunelu na terenie Ursynowa i Wawra

Obecnie nie są ustalone szczegóły technologiczne sposobu budowy tunelu. W „Koncepcji….”
rozwaĪano moĪliwoĞü wykonywania metodą odkrywkową lub stropową. Nie jest wykluczone, Īe na
czĊĞci odcinka roboty mogą byü wykonywane metodą drąĪenia.
Realizacja metodą odkrywkową - tunel moĪe byü
obudowie Ğcian szczelinowych, które w fazie realizacji

realizowany metodą

odkrywkową

w

bĊdą stanowiły umocnienie Ğcian wykopu i

docelowo bĊdą Ğcianami konstrukcyjnymi tunelu. ObudowĊ 4- nawowego tunelu stanowią po 2
Ğciany szczelinowe gr. 80 ( 100 cm ) i monolityczna Ğciana Ğrodkowa i monolityczny strop i płyta
denna.
Realizacja tunelu metodą stropową - metoda stropowa realizacji minimalizuje uciąĪliwoĞci przy
budowie i pozwala stosunkowo szybko odtwarzaü powierzchniĊ terenu poprzez zasypanie wczeĞniej
wykonanego stropu. Wskazane do tego typu realizacji są tu na pewno odcinki tunelu przechodzące
pod jezdniami istniejących osiedli. Łączy siĊ to jednak z utrudnieniami realizacyjnymi – prace z
wydobyciem urobku i budowlane prowadzone są pod stropem.
2.3.

WARIANT POLEGAJĄCY NA NIE REALIZOWANIU PRZEDSIĉWZIĉCIA

Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsiĊwziĊcia oznacza rezygnacjĊ z budowy omawianego
odcinka drogi ekspresowej. W rozdziale 6 przedstawiono informacjĊ na temat skutków braku realizacji
ekspresowej obwodnicy Warszawy na odcinku wezeł „Puławska” – wĊzeł „Lubelska”. Inwestor nie
zakłada rezygnacji z realizacji prezentowanej drogi, bowiem jej budowa wynika z przedstawionych w
rozdziale 1.5 planów, strategii i programów.

3.

OPIS PRZEDSIĉWZIĉCIA

Planowane przedsiĊwziĊcie - Południowa Obwodnica Warszawy (POW) bĊdzie nową drogą
dwujezdniową o parametrach technicznych – ekspresowa i stanowi (realizowany jako odrĊbne
zadanie inwestycyjne) element

obwodnicy Warszawy w ciągu dróg ekspresowych. Obwodnica

ekspresowa bĊdzie łączyü siĊ z budowaną autostradą A-2: od zachodu - w wĊĨle „Konotopa”, od
wschodu – w wĊĨle „Lubelska”. UmoĪliwi ona połączenie pomiĊdzy dzielnicami, rozwój infrastruktury
drogowej obszaru metropolitarnego a takĪe powiązanie sieci dróg miejskich z planowaną autostradą
A-2 (w wĊĨle „Konotopa” i „Konik”) i innymi drogami krajowymi.
Omawiany odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy zaczyna siĊ w km 0+300,00 i koĔczy w km
18+950 (od km 18+950 do km 20+543,75 – lokalizacja wĊzła „Lubelska”). DługoĞü drogi objĊtej
opracowaniem – 18,65 km. PrzedsiĊwziĊcie obejmuje 5 wĊzłów:
•

Ursynów Zach.,
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19

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

•

Ursynów Wsch.,

•

Przyczółkowa,

•

Wał MiedzeszyĔski,

•

Patriotów.

Raport obejmuje lokalizacjĊ planowanych docelowo wĊzłów stanowiących połączenie POW:
•

z projektowaną ulicą Czerniakowską, który usytuowany bĊdzie na odcinku pomiĊdzy wĊzłem
„Przyczółkowa” a wĊzłem „Wał MiedzeszyĔski”;

•

z projektowaną trasą Olszynki Grochowskiej, który usytuowany bĊdzie pomiĊdzy wĊzłem „Wał
MiedzeszyĔski” a wĊzłem „Patriotów”.

Tabela 3.1. Podział analizowanej trasy wg dzielnic i gmin
Dzielnice / gminy

DługoĞü trasy

KilometraĪ

Udział procentowy

[m]

[%]

Ursynów

0+300 – 3+450

3 150

16,9

Wilanów

3+450 – 9+270

5 820

31,2

Wawer

9+270 – 17+680

8 410

45,1

gm. Wiązowna

17+680 – 18+950

1 270

6,8

3.1.

PARAMETRY TECHNICZNE I POWIĄZANIE Z SIECIĄ DRÓG

Zgodnie z wymaganiami prawa – planowana droga ekspresowa jest drogą o ograniczonym
dostĊpie: przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nie obsługującą
bezpoĞrednio przyległego terenu, wyposaĪoną w dwie jezdnie, posiadającą wielopoziomowe
skrzyĪowania z przecinającymi ją innymi drogami komunikacji.
Dla projektowanego odcinka POW pomiĊdzy wĊzłem „Puławska” a wĊzłem „Lubelska” przyjĊto
nastĊpującą zasadĊ przekroju:
•

2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny na odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska”, za
wyjątkiem odcinka – przeprawa przez WisłĊ, gdzie planuje siĊ 2x4 pasy ruchu,
Szczegółowe parametry techniczne projektowanego odcinka drogi przedstawiają siĊ nastĊpująco:

•

klasa techniczna

S (droga ekspresowa),

•

prĊdkoĞü projektowa

80 km/h,

•

noĞnoĞü

115 kN/oĞ,

•

całkowicie ograniczona dostĊpnoĞü,

•

jezdnie główne:
− szerokoĞü pasa ruchu

3,5 m

− szerokoĞü pasa awaryjnego

2,5 m (w tunelu pod Ursynowem – 3,0 m)

− szerokoĞü opasek wewnĊtrznych

0,5 m

− szerokoĞü pasa rozdziału

4,0 m (na odcinku od wĊzła „Ursynów Wschód”
do wĊzła „Czerniakowska-Bis” – 11,0 m)
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Pas awaryjny wystĊpuje wzdłuĪ całej trasy za wyjątkiem mostu na WiĞle i estakady
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie zastosowane są opaski zewnĊtrzne o szerokoĞci 1,0 m.
SzerokoĞü w liniach rozgraniczających na trasie wynosi około (wg obecnego rozpoznania):
•

od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Ursynów-Wschód”

85 ÷ 130 m

•

od wĊzła „Ursynów-Wschód” do wĊzła „Przyczółkowa”

70 – 165 m

•

od wĊzła „Przyczółkowa” do wĊzła „Wał MiedzeszyĔski”

90 - 120 m

•

od wĊzła „Wał MiedzeszyĔski” do wĊzła „Patriotów”

90 - 110 m

•

od wĊzła „Patriotów” do wĊzła „Lubelska”

90 - 110 m.

SzerokoĞci te są w granicach maksymalnych z przedziałów w rejonie wĊzłów oraz w rejonie
lokalizacji zbiorników retencyjnych związanych z odwodnieniem trasy, na odcinku drogowym –
szerokoĞü 70 – 90 m.
Podane szerokoĞci pasa drogowego bĊdą podlegaü weryfikacji i uszczegółowieniu w ramach prac
nad projektem budowlanym i mapą podziału nieruchomoĞci. Nie jest moĪliwe obecnie ostateczne
okreĞlenie granic pasa drogowego.
3.2.

PROGNOZA RUCHU

PrognozĊ ruchu na analizowanym odcinku drogi ekspresowej dla roku 2030 przedstawia poniĪsza
tabela.
Tabela 3.2.1 Prognoza ruchu na analizowanym odcinku drogi ekspresowej dla roku 2030
Ruch Ğredniodobowy
Odcinek

Ruch w szczycie
porannym

Ruch w porze nocnej

poj./dobĊ
(24h)

poj.c./dobĊ
(24h)

poj./h

poj.c./h

poj./porĊ
(8h)

poj.c./porĊ
(8h)

"Puławska" - "Ursynów Zachód"

120 700

13900

9200

680

6500

2800

"Ursynów Zachód" - "Ursynów Wschód"
- tunel

82 100

11500

6200

560

6100

2300

"Ursynów Wschód" - "Przyczółkowa"

114 000

14500

8650

710

6600

2900

"Przyczółkowa" - "Czerniakowska-bis"

136 200

13500

10450

660

6400

2700

"Czerniakowska-bis" - "Wał
MiedzeszyĔski"

161 500

20700

12250

1010

7500

4100

"Wał MiedzeszyĔski" - "Patriotów"

123 400

16200

9350

790

6800

3200

"Patriotów" - "Lubelska"

96 900

14100

7300

690

6500

2800

3.3.

OBIEKTY INĩYNIERSKIE

Na omawianym odcinku drogi ekspresowej przewiduje siĊ obiekty inĪynierskie takie jak: mosty,
wiadukty, estakady oraz kładki pieszo-rowerowe.
Jednym z waĪniejszych obiektów inĪynierskich bĊdzie tunel w dzielnicy Ursynów od km 0+800 do
km 3+450. Tunel wyposaĪony bĊdzie w urządzenia zapewniające bezpieczeĔstwo (system
wentylacyjny dla zapewnia oddymiania, oĞwietlenie, sieü wodociągowo – kanalizacyjną, system
sterowania ruchem pojazdów: monitoring natĊĪenia ruchu, kontrola ruchu pojazdów; system
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łącznoĞci, nagłoĞnienia, monitorowania i kontroli, w tym pomiarów stĊĪenia tlenku wĊgla). W obecnej
fazie prac projektowych nie rozstrzygniĊto szczegółów technologicznych instalacji wentylacyjnej i
sposobu odprowadzania powietrza z tunelu. MoĪliwe jest usuwanie za pomocą systemu wentylacji
wzdłuĪnej (emisja odbywac siĊ bĊdzie poprzez portale tunelu) lub system wentylacji poprzecznej i
wzdłuĪnej (emisja poprzez portale i wyrzutnie). Wybór zostanie dokonany po przeprowadzeniu
szczegółowych obliczeĔ.
powiązanie z istniejącą siecią dróg

¾

Projektowana trasa POW powiązana bĊdzie z istniejącym układem drogowym za pomocą wĊzłów
drogowych. Trasa bĊdzie powiązana z nastĊpującymi drogami:
• wĊzeł „Puławska”

ul. Puławska

- droga krajowa nr 79

• wĊzeł „Ursynów-Zachód”

ul. Indiry Gandhi

- droga gminna

• wĊzeł „Ursynów-Zachód”

ul. Płaskowicka

- droga gminna

• wĊzeł „Przyczółkowa”

ul. Przyczółkowa

- droga wojewódzka nr 724

• wĊzeł „Czerniakowska-bis” proj. droga Czerniakowska-bis
• wĊzeł „Wał MiedzeszyĔski” ul. Wał MiedzeszyĔski

- droga wojewódzka nr 801

ul. Ogórkowa

- droga gminna

• wĊzeł „Olszynka Grochowska” - docelowo - proj. droga Olszynka Grochowska (obecnie nie jest
rozstrzygniĊty sposób prowadzenia tej trasy)
• wĊzeł „Patriotów”

ul. Patriotów

- droga powiatowa

• wĊzeł „Lubelska”

- droga krajowa nr 17, autostrada A2
3.4.

KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I SIECIĄ HYDROLOGICZNĄ

POW na odcinku objĊtym projektem bĊdzie powodowaü kolizjĊ zarówno z istniejącą siecią
infrastruktury technicznej ( łącznie ok. 5.330 m jak i siecią hydrologiczną obejmującą cieki naturalne i
sztuczne. Łączna długoĞü kolizji – ok. 3.290 m). Sposób rozwiązania tych kolizji bĊdzie przedmiotem
projektu budowlanego ( w tym zakres koniecznej przebudowy).
¾

Sposób odprowadzania i odbiorniki wód opadowych
W „Koncepcji...” przyjĊto nastĊpujące zasady odwodnienia POW ustalone w opracowanej

koncepcji:
•

Jako generalną zasadĊ przyjĊto odprowadzenie wód z trasy rowami otwartymi poza odcinkami
trasy przebiegającymi przez tereny zabudowane lub skomplikowane wysokoĞciowo skrzyĪowania;

•

Wszystkie

wody

opadowe

spływające

z

trasy

bĊdą

podczyszczane

w

separatorach

koalescencyjnych a przed odprowadzeniem ich do cieków powierzchniowych zastosowane bĊdą
zbiorniki retencyjne dla spłaszczenia odpływu wody w czasie deszczu nawalnego (w dalszej
czĊĞci wnioskuje siĊ w sprawie zmian dotyczących separatorów);
•

Na terenach, gdzie warunki gruntowo-wodne są korzystne (grunt przepuszczalny, woda gruntowa
nisko wzglĊdem poziomu terenu) wody opadowe odprowadzane bĊdą do gruntu za pomocą
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zbiorników infiltracyjnych po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorach koalescencyjnych.
Zasada ta dotyczy głównie terenów Wawra na wschód od ul. Patriotów i terenów gminy
Wiązowna. Są to zresztą tereny, na których brak jest odbiorników powierzchniowych;
•

Na terenach gdzie warunki gruntowo-wodne są niekorzystne lub mało korzystne dla
odprowadzenia wód do gruntu a istnieją odbiorniki powierzchniowe – proponuje siĊ nadmiar wody
ze zbiorników retencyjnych odprowadziü do pobliskiego układu hydrograficznego. Jako odbiorniki
wód deszczowych z projektowanej trasy proponuje siĊ wykorzystaü nastĊpujące cieki naturalne
i rzeki w kolejnoĞci idąc od ulicy Puławskiej w kierunku skrzyĪowania z drogą nr 17:
−

rów (kolektor) PS-7 – lewy dopływ Kanału Grabowskiego,

−

Kanał Grabowski

−

rzeka Wisła,

−

dwa lokalne rowy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

W wyniku prowadzonego postĊpowania administracyjnego i nowych propozycji zgłaszanych przez
zainteresowane strony dotyczących odprowadzania wód opadowych, został zmodyfikowany projekt
odwodnienia drogi.
Zmiana polega na tym, Īe zrezygnowano (co było wstĊpnie planowane) z odprowadzania wód
opadowych do rowu „B”, Kanału NatoliĔskiego i rowu PowsiĔskiego a poĞrednio do Jeziora
Powsinkowskiego i rzeki Wilanówki. W ten sposób odbiornikiem wód z odwodnienia drogi na odcinku
od wyjĞcia z tunelu do Wisły bĊdzie rzeka Wisła. Spowodowało to w dalszej kolejnoĞci koniecznoĞü
zaprojektowania dodatkowych (37) zbiorników.

Łącznie planuje siĊ 48 szt. zbiorników

(28 szt.

retencyjno – infiltracyjnych i 20 szt. zbiorników infiltracyjnych). Ponadto planuje siĊ budowĊ 9 szt,
separatorów słuĪących do usuwania zanieczyszczeĔ olejami. Lokalizacja odbiorników zbiorników,
separatorów i odbiorników wód została przedstawiona na rysunku 2.
Rezygnacja z odprowadzania wód opadowych do Kanału NatoliĔskiego i rowu PowsiĔskiego
spowodowała koniecznoĞü przepompowywania wód opadowych za pomocą pompowni do rzeki Wisły.
W sumie przewiduje siĊ budowĊ 13 pompowni.

4.

ANALIZA USTALEē DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DLA
TERENÓW W SĄSIEDZTWIE PLANOWANEJ POŁUDNIOWEJ
OBWODNICY WARSZAWY
4.1.

WPROWADZENIE

Celem niniejszej analizy jest rozpoznanie ustaleĔ dokumentów planistycznych w zakresie
planowanego przeznaczenia terenu w sąsiedztwie projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy
(POW) oraz wskazanie kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w analizowanym
obszarze, jako wytycznej do projektowania szczegółowych rozwiązaĔ w zakresie ochrony Ğrodowiska.
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Obszar analizy obejmuje przebieg Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od planowanego
wĊzła „Puławska” do wĊzła ”Lubelska”, po obu stronach POW, w pasach o zmiennej szerokoĞci od
przewidywanych linii rozgraniczających POW do skrajnej izofony (50 dB pora nocna) zasiĊgu hałasu z
zastosowaniem ekranów akustycznych obliczonego dla wariantu POW z pełnym tunelem na
Ursynowie. We fragmencie przebiegu POW w tunelu pod czĊĞcią Ursynowa, analizą objĊto
planowany pas drogowy oraz pasy o szerokoĞci 20 od linii rozgraniczających POW w kierunku
północnym i południowym.
Analizowany teren połoĪony jest w granicach gmin: Warszawa i Wiązowna. W gminie Warszawa
obejmuje tereny dzielnic Ursynów, Wilanów i Wawer, natomiast w gminie Wiązowna - sołectwa
Zagórze i Majdan.
4.2.

METODA ANALIZY

AnalizĊ wykonano w rozbiciu przestrzennym uzaleĪnionym od struktury administracyjnej na:
•

Miasto Warszawa, z wydzieleniem dzielnice: Ursynów, Wilanów i Wawer,

•

GminĊ Wiązowna.
Analizą

objĊto

dwa

rodzaje

dokumentów

planistycznych,

których

opracowanie

stanowi

kompetencjĊ władz samorządowych szczebla gminnego tj. studia uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego co
wynika z konstrukcji polskiego systemu planowania przestrzennego, który okreĞla ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. .
W analizie studiów uwarunkowaĔ oraz miejscowych planów, ich projektów i koncepcji szczególny
nacisk połoĪono na te przeznaczenia dla których obowiązują ostrzejsze standardy jakoĞci klimatu
akustycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ğrodowisku tj:
a)

Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b)

Tereny szpitali poza miastem

c)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

d)

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieĪy

e)

Tereny domów opieki społecznej

f)

Tereny szpitali w miastach

g)

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

h)

Tereny zabudowy zagrodowej

i)

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

j)

Tereny mieszkaniowo-usługowe

k)

Tereny w strefie ĝródmiejskiej miast powyĪej 100 tys. mieszkaĔców

6

6

7

W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
Strefa ĝródmiejska miast powyĪej 100 tys. mieszkaĔców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których wystĊpują dzielnice o liczbie mieszkaĔców pow.
7
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Analiza ustaleĔ dokumentów planistycznych została wykonana dla kaĪdej gminy i dzielnicy Warszawy
w trzech krokach:
1. OkreĞlenie znaczenia ustaleĔ dokumentu dla celu analizy, czyli okreĞlenie jego „typu”,
2. OkreĞlenie planowanego przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla terenów objĊtych
analizą;
3. Wskazanie terenów chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r.
W Streszczeniu przedstawia siĊ wnioski z analizy. Wyniki analizy dokumentów planistycznych łącznie
obecnym zagospodarowaniem terenów (wystĊpująca zabudową mieszkaniową) zostały uwzglĊdnione
w analizie akustycznej przy planowaniu ekranów.

4.2.1.

Zakres rzeczowy analizy

Miasto Stołeczne Warszawa
1) Obowiązujące Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy (Uchwała Nr LXXXII/2746/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10
paĨdziernika 2008 roku);
2) Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Nr NR XL/1231/2008 Rady miasta
stołecznego Warszawy z dnia 2 paĨdziernika 2008 r.);
3) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
Ŷ

Ŷ

Dzielnica Ursynów;
o

Natolina Zachodniego – czĊĞü „ĩołny” – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
XX/680/2007 z dnia 6.12.2007 r.)Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 266 z dnia 24.12.07 r.
poz. 9154),

o

Natolina Zachodniego – „Park WyĪyny cz. A” - Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
XXIII/800/2008 z dnia 24.01.2008 r. (Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 57 z dnia
23.04.2008 r. poz. 2013),

o

Ursynowa Zachodniego czĊĞü wschodnia – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
XI/317/2007 z dnia 14.06.2007 r. (Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 149 z dn. 1.08.07r.
poz. 4063),

o

terenu pomiĊdzy ul. Ghandi, Rosoła, Płaskowickiej, Szolc RogoziĔskiego – Uchwała
Rady Gminy Warszawa –Ursynów 525 /98 z dnia 26.05.1998 r. (Dz. U. woj.
mazowieckiego Nr 99 z dn. 16.04.02 poz. 2119),

o

os. Wolica –Uchwała Rady Gminy Warszawa Ursynów 520 / 98 z dnia 12.05.1998 r.
(Dz. U. woj. warszawskiego Nr 35 z dn. 8.07.98r. poz. 116),

Dzielnica Wilanów
o

rejonu Wilanowa Zachodniego - Uchwała Rady Gminy Warszawa -Wilanów Nr 405 z
dnia 18.01.2001 r. ( Dz.U. woj. mazowieckiego Nr 146 z dn.28 lipca 2006 r. poz. 4799),

o

rejonu Wilanowa Zachodniego cz.II
- Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
LXXVII/2421/2006 z dnia 22.06.2006 r. ( Dz.U. woj. mazowieckiego Nr 146 z dn.28 lipca
2006 r. poz. 4799),

100 tys., moĪna wyznaczyü w tych dzielnicach stref´ ĝródmiejska, jeĪeli charakteryzuje siĊ ona zwartą zabudową mieszkaniową
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
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Ŷ

o

os. Powsinek - Uchwała Rady Gminy Warszawa – Wilanów 92/99 z dnia 25.05.1999
r.(Dz.U. woj. mazowieckiego Nr 62 z 19.07.99 poz. 2107)

o

Zawad i KĊpy Zawadowskiej - Uchwała Rady Gminy Warszawa – Wilanów 749
27.06.2002 r. (Dz.U. woj. mazowieckiego Nr 259 z 4.10.02 poz. 6635)

Dzielnica Wawer
o

Obszaru ,,Centrum Falenicy –Wschód cz. I” – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
LXXXII/2737/2006 z dnia 10.10.2006 r. (Dz.U. woj. mazowieckiego Nr 229 z dn. 13.11.
2006 poz. 8493),

4) uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
tj:
Ŷ

Ŷ

Ŷ

Dzielnica Ursynów
o

Zachodnie Pasmo Pyrskie w rejonie ul. Krasnowolskiej Uchwała Rady m.st. Warszawy
Nr LXXVII/2420/2006 z dnia 22.05.2006 r.,

o

Pyr LeĞnych - uchwała Rady Gminy Warszawa -Ursynów Nr 251 z dnia 9.07.1996 + zm.
277 z dnia 1.10.1996 r. Rady m.st. Warszawy Nr XLIX/1503/2009 z dnia 5.02.2009 r.
(uchwała zmieniająca),

o

Natolina Zachodniego „Park WyĪyny cz. B” – uchwała Rady Gminy Warszawa -Ursynów
Nr 122 z dnia 27.06.1995 + uchwała podziałowa Nr 366 z dnia 14.11.2000 + uchwała
zmieniająca NR LXXXII/2732/2006 z dnia 10.10.2006 r.,

Dzielnica Wilanów
o

terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej – Uchwała
Rady m.st. Warszawy Nr XI/320/2007 z dnia 14.06.2007 r. ,

o

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ruczaj – Uchwała
Rady m.st. Warszawy Nr XI/319/2007 z dnia 14.06.2007 r. ,

o

rejonu ulic: Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
LXIX/2061/2006 z dnia 27.02.2006 r.,

Dzielnica Wawer
o

południowego odcinka pasa ulicy Wał MiedzeszyĔski wraz z terenami przyległymi w
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy czĊĞü II – Uchwała Rady Gminy W-Wawer Nr
392/L/97 z dnia 10.10.97 r., zm. Nr 505/XLIV/2001 z dnia 14.09.2001 r., zm. Nr
XI/321/2007 z dnia 14.06.2007 r. (zmiana nazwy i granic) + Rady m.st. Warszawy Nr
XXXV/1056/2008 z dnia 12.06.2008 r. (uchwała podziałowa) ,

o

osiedla Falenica Wsch. cz. II – Uchwała Rada Gminy Warszawa-Wawer Nr 172/XXIII/95
z dnia 29.09.1995 r.,

o

obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Sztygarów – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr
LXXVII/2418/2006 r. z dnia 22.06.2006 r.,

o

obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Fromborskiej – Uchwała Rady m.st. Warszawy
LXXV/2276/2006 z dnia 18.05. 2006 r. ,

o

os. Aleksandrów – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2277/2006 z dnia 18 maja
2006 r.

Gmina Wiązowna
1) Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna –
Uchwała Nr 205/XXI/2000 Rady Gminy Wiązowna,
2) Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna (Uchwała Nr31/VII/07 z dnia 26.02.2007 r.
oraz 56/IX/07 z dnia 24.04.2007 r.
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4.3.

USTALENIA PLANISTYCZNE DLA SĄSIEDZTWA POW W GRANICACH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWA I GMINY WIĄZOWNA

Ustalenia dokumentów planistycznych dla miasta stołecznego Warszawy oraz gminy Wiązowna
uwzglĊdniają planowaną realizacjĊ Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym uwzglĊdniany jest
przebieg POW oraz uciąĪliwoĞü związana z budową i eksploatacją POW. JednakĪe sposób
uwzglĊdnienia POW, jej linii rozgraniczających oraz strefy uciąĪliwoĞci jest zróĪnicowany.
Jako tereny chronione w myĞl Prawa ochrony Ğrodowiska przyjĊto tereny mieszkaniowe,
mieszkaniowo-usługowe, usług oĞwiaty, domy dziecka, szpitale, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i znajdujące siĊ poza
zasiĊgiem stref uciąĪliwoĞci POW wyznaczonych w tych planach oraz istniejące, adaptowane
w Studiach uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i gminy
Wiązowna.
W obszarze analizy zidentyfikowano nastĊpujące tereny chronione:
•

Warszawa - Ursynów
1. w rejonie ulicy Puławskiej (Ursynów), na północ od POW, pomiĊdzy linią metra a
2

ul. Gruchacza – tereny zabudowy mieszkaniowej o pow. ok. 9000 m , według Studium dla
m.st. Warszawy;
2. w rejonie ulicy Puławskiej (Ursynów), na południe od POW, pomiĊdzy linią metra a ul. Jerzyka
2

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 1700 m , według projektu mpzp Pyr
LeĞnych, który jest przygotowywany do uchwalenia przez radĊ Miasta;
3. w rejonie Skarpy Warszawskiej (Ursynów), na północ od POW, przy ul. Kokosowej planowane
2

są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 800 m – według
obowiązującego planu os. Wolica,
•

Warszawa -Wilanów
4. w rejonie pomiĊdzy Skarpą Warszawską w ul. Przyczółkową (Wilanów) - tereny zabudowy
2

mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 4300 m oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej
2

o pow. ok. 800 m , według mpzp Wilanowa Zachodniego;
5. w rejonie ul. Uprawnej (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o pow.
2

ok. 4300 m – według projektu planu w rejonie ul. Uprawnej;
2

6. w rejonie ul. Uprawnej (Wilanów) – tereny usług oĞwiaty o pow. ok. 600 m – według projektu
planu w rejonie ul. Uprawnej;
7. w rejonie ul. Ruczaj (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow.
2

ok. 108 000 m , według projektu planu ulicy Ruczaj;
8. w rejonie ul. Ruczaj (Wilanów) – tereny zieleni urządzonej (rekreacyjno-wypoczynkowe) –
2

pow. ok. 60 000 m ; według projektu planu Ruczaj;
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9. w rejonie ul. Vogla (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

o pow.

2

ok. 18 000 m , według projektu planu Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj;
10. w rejonie Wilanówki (Wilanów) -

tereny zieleni urządzonej (rekreacyjno-wypoczynkowe)

2

o pow. ok. 75 000 m , według projektu planu Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj;
11. w rejonie Zawad i KĊpy Zawadowskiej (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej
2

jednorodzinnej o pow. ok. 13 700 m , według planu dla Zawad i KĊpy Zawadowskiej,
•

Warszawa-Wawer
12. w rejonie ul. Sztygarów

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok.

2

80 000 m , według projektu planu Zbójnej Góry rejon ulicy Sztygarów;
2

13. w rejonie ul. Fromborskiej -: tereny zabudowy mieszkaniowej o pow. 39 000 m oraz tereny
2

usług celu publicznego (dom dziecka) o powierzchni – 19 500 m ; według projektu planu
Zbójnej Góry rejon ulicy Fromborskiej;
14. w rejonie ul. PrzełĊczy, CygaĔskiej, Drohobyckiej - tereny zabudowy mieszkaniowej
2

jednorodzinnej o pow. ok. 14 000 m ; według projektu planu os. Aleksandrów;
•

Wiązowna
2

15. w gminie Wiązowna usługi publiczne (szpital) – ok. 18 000 m , adaptowany w Studium
uwarunkowaĔ i projekcie jego zmiany.
NaleĪy podkreĞliü, Īe dla czĊĞci ww. obszarów planowany sposób zagospodarowania terenów
pomiĊdzy POW a tymi obszarami spowoduje ograniczenie uciąĪliwoĞci poniewaĪ izofona 50 dB, która
stanowi

granice

obszaru

analizy

została

obliczona

na

obecnego

rolnego

lub

leĞnego

zagospodarowania terenu. W sytuacji, gdy pomiĊdzy POW a terenami chronionymi powstanie
zabudowa (np.: usługowa) to działaü bĊdzie ona jak ekran ograniczając negatywne oddziaływania
POW. Dotyczy to obszarów nr 6, 11, 12 i 13.
JednoczeĞnie, zasiĊg wskazanych w planach stref uciąĪliwoĞci POW, wynoszących od 0 m do 165
m obejmuje tereny dla których zgodnie z obliczeniami wykonanymi do Raportu oddziaływania na
Ğrodowisko POW z 2006 r. nie wystĊpują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Dotyczy
to:


projekty planu Pyr LeĞnych,



obowiązującego planu Natolina Zachodniego czĊĞü ĩołny,



obowiązującego planu Wilanowa Zachodniego i Wilanowa Zachodniego cz. II,



obowiązującego planu Falenica Wschód cz. I.

Ustalenia projektów planów ul. Ruczaj oraz rejonu ulic Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj
jednoznacznie wskazują, Īe uciąĪliwoĞü POW nie powinna przekraczaü linii rozgraniczających POW.
NaleĪy podkreĞliü, Īe powyĪsze konflikty obejmują jedynie problematykĊ przeznaczenia terenów,
natomiast w szeregu planów i projektach planów wystĊpują róĪnice pomiĊdzy przebiegiem linii
rozgraniczających w Raporcie oddziaływania na Ğrodowisko POW z 2006 r. a ustaleniami planów.
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Szczególnie róĪnice te mogą budziü konflikty w obszarach objĊtych nastĊpującymi planami lub
projektami planów:


obowiązujący plan Wilanowa Zachodniego oraz Wilanowa Zachodniego cz. II,



projekt planu terenów po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej,



projekt planu w rejonie ul. Ruczaj,



projekt planu rejonu ulic: Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj,



obowiązujący plan Zawad i KĊpy Zawadowskiej.

Nie uznaje siĊ za obszary chronione w myĞl Prawa ochrony Ğrodowiska, terenów mieszkaniowych
i mieszkaniowo-usługowych, które zostały wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w zasiĊgu uciąĪliwoĞci POW. Tereny te zostały umieszczone tam warunkowo,
z nakazem wyposaĪenia budynków w odnoĞne zabezpieczenia akustyczne. Są to nastĊpujące
obszary:
1. obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 1600 m

2

wyznaczone w planie

os. Wolica,
2

2. obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 90 000 m wyznaczone w planach
Wilanowa Zachodniego i Wilanowa Zachodniego cz. II,
2

3. obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej o pow. ok. 9300 m .
Nie uznaje siĊ za obszary chronione w myĞl Prawa ochrony Ğrodowiska, terenów mieszkaniowych,
mieszkaniowo-usługowych oraz zieleni publicznej wskazanych w studiach uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, poniewaĪ dokumenty te nie okreĞlają przeznaczenia terenu,
a jedynie dominujące na danych terenie funkcje uĪytkowe.
•

w rejonie wału Wisły (Wawer) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni
2

ok. 70 000 m ; według Studium dla m.st. Warszawy,
•

w rejonie pomiĊdzy ul. Tawułkową a koleją otwocką – tereny zabudowy mieszkaniowej
2

jednorodzinnej o pow. około 138 000 m ; według Studium dla m.st. Warszawy,
•

2

w gminie Wiązowna, według zmiany Studium, tereny mieszkaniowo-usługowe – 130 000 m , przy
czym wiĊkszoĞü tych obszarów połoĪona jest w rejonie wĊzła „Lubelska”, gdzie przeznaczenie
tych obszarów pod funkcje zabudowy mieszkaniowo-usługowej warunkowane jest ustaleniem
ostatecznym linii rozgraniczających POW i drogi krajowej nr 17 po modernizacji.
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5.

CHARAKTERYSTYKA ĝRODOWISKA W REJONIE
LOKALIZACJI PRZEDSIĉWZIĉCIA
5.1.

ZABUDOWA MIESZKALNA

Trasa przebiega przez dzielnice Ursynów, Wilanów, Wawer oraz gm. Wiązowna.
Tabela 5.1.1.Obszar zabudowy w rejonie analizowanej trasy
Strona północna - lewa

Strona południowa – prawa

DługoĞü
zabudowy

Udział
procentowy

DługoĞü
zabudowy

Udział
procentowy

[m]

[%]

[m]

[%]

Istniejąca zabudowa

1 110

5,7

1 638

8,4

Planowana zabudowa

1 360

7,0

1 600

8,2

Zabudowa przy tunelu

1 709

8,8

2 090

10,7

Razem

4 176

21,4

5 328

27,4

W okresie 2006 – 2009 tj. od czasu zloĪenia wniosku w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowanich Ğrodowiskowych POW na terenie objĊtym potencjalnym oddziaływaniem drogi ze
wzglĊdu na hałas dla prognozy ruchu 2030 r. zostały wzniesione nowe budynki o funkcji mieszkalnej.
Ich połoĪenie uwzglĊdnia ortofotomapa (2008 r.) oraz dodatkowo przeprowadzona wizja w terenie
(2009 r.). Ochrona akustyczna tych nowo wybudowanych budynków oraz terenów o funkcjach
mieszkalnych wg dokumentów planistycznych została uwzglĊdniona w opracowaniu.
5.2.

LUDNOĝû ZAMIESZKAŁA W REJONIE PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA

Najbardziej gĊsta zabudowa mieszkaniowa w otoczeniu i sąsiedztwie drogi znajduje siĊ na terenie
dzielnicy Ursynów. MieszkaĔcy tej dzielnicy, ze wzglĊdu na planowany tunel nie bĊdą naraĪani na
oddziaływanie drogi, mogą jednak odczuwaü w duĪym stopniu utrudnienia związane z fazą budowy
(głównie związane z zakłóceniami lokalnymi w rej. ul. Płaskowickiej). Na pozostałym terenie droga w
wiĊkszoĞci przebiega w sąsiedztwie terenów o mniej intensywnej zabudowie mieszkaniowej.
5.3.

OBSZARY CHRONIONE

Trasa POW przecina poprzecznie układy przyrodnicze, które są najczĊĞciej lokalnymi szlakami
migracyjnymi zwierząt (najczĊĞciej są to ciągi ekologiczne wzdłuĪ rzek i cieków wodnych – wzdłuĪ
rzeki Wisły, Wilanówki).
Przedmiotowa inwestycja koliduje z obszarami prawnie chronionymi, a takĪe z projektowanymi
obszarami chronionymi. Są to:
•

obszar PLB 140004 Dolina ĝrodkowej Wisły

•

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

•

Mazowiecki Park Krajobrazowy

•

uĪytek ekologiczny „Powsinek”
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•

ponadto opisano projektowany rezerwat „Biały Ług”.
Wg aktualnych danych Południowa Obwodnica Warszawy, przebiega w rejonie obszaru Natura

2000 - PLH140042 Las NatoliĔski. Opis obszaru Natura 2000 zawarto w rozdziale 8.2.
DługoĞci kolizji z w/w obszarami chronionymi przedstawia poniĪsza tabela.
Tabela 5.3.1. Kolizje trasy z obszarami chronionymi
Obszar

Łączna długoĞü kolizji

uĪytek ekologiczny „Powsinek”

80 m

Mazowiecki Park Krajobrazowy

2 700 m

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

7200 m

Obszar sieci Natura 2000- PLB 140004 – Dolina
ĝrodkowej Wisły

965 m

projektowany rezerwat „Biały Ług”

1 130 m

Na terenie Warszawy znajduje siĊ 11 rezerwatów przyrody. Rezerwaty znajdują siĊ zarówno na
wysoczyĨnie (Las Kabacki), obejmują fragmenty skarpy warszawskiej (Skarpa Ursynowska, Las
NatoliĔski i Las BielaĔski), schodzą na tarasy doliny Wisły (starorzecza - Jeziorko Czerniakowskie,
Morysin). Dwa znajdują siĊ w samym korycie rzeki (Ławice KiełpiĔskie, Wyspy Zawadowskie). Dwa
ostatnie są szczególnie naraĪone na erodujące działania nurtu rzecznego, okresowe podtopienia, a
nawet całkowite zalania fala powodziową.
Droga nie kolidue z Īadnym z rezerwatów przyrody. NajbliĪej połoĪone to:
•

Jeziorko Czerniakowskie

- w odległoĞci około 3550 m od obwodnicy,

•

Las Kabacki im. S. StarzyĔskiego

- w odległoĞci około 150 m od obwodnicy,

•

Las NatoliĔski

- w odległoĞci około 420 m od obwodnicy,

•

Morysin

- w odległoĞci około 2000 m od obwodnicy,

•

Skarpa Ursynowska

- w odległoĞci około 1200 m od obwodnicy,

•

Wyspy Zawadowskie

- w odległoĞci około 600 m od obwodnicy

5.4.

KLIMAT

Analizowany obszar połoĪony jest w strefie Ğcierania siĊ wpływów atlantyckich i kontynentalnych.
Teren ten czĊĞciej ulega oddziaływaniu mas powietrza z zachodu. Powietrze polarno-morskie
(z szerokoĞci umiarkowanych) pojawia siĊ tu przez prawie 2/3 roku. Masy kontynentalne wykazują
wyraĨnie mniejszy udział (22%). WtargniĊü bardzo mroĨnego powietrza arktycznego jest niewiele
(10%), jeszcze rzadziej pojawia siĊ gorące i raczej suche powietrze zwrotnikowe. W rejonie tym
odnotowuje siĊ około 1600 godzin ze słoĔcem w ciągu roku. Najbardziej słoneczne są czerwiec
i lipiec. ĝrednia roczna temperatura wynosi 7,5°C, przy przeci Ċtnie najchłodniejszym styczniu (- 3,7°C)
i najcieplejszym lipcu (18,4°C). Opady atmosferyczn e kształtują siĊ w granicach 600-660 mm. Przy
68% Ğrednim pokryciu nieba chmurami jest to niewiele. NajwiĊcej opadów notuje siĊ w czerwcu i lipcu.
W rejonie tym dominującymi wiatrami są wiatry zachodnie, których Ğrednia prĊdkoĞü wynosi
3,0 m/s.
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Zabudowa Warszawy, odmienne warunki obiegu wody, zanieczyszczenia powietrza oraz sztuczne
ciepło powodują zmiany w parametrach meteorologicznych. Charakterystyczne jest pojawienie siĊ
zwiĊkszonej strefy opadów po stronie zawietrznej (praskiej) oraz zjawisko tzw. wyspy ciepła – obszaru
o podwyĪszonej temperaturze powietrza obejmującego centralne dzielnice. Latem jest tu cieplej o ok.
1°C, zim ą o 0,6°C. W szczególnych przypadkach, gdy wymiana p owietrza z terenami pozamiejskimi
jest osłabiona, róĪnica pomiĊdzy centrum a peryferiami siĊga paru stopni. W centrum stolicy jest
pochmurniej, bardziej sucho i mniej wietrznie.
Dolina Wisły jest naturalnym klimatyzatorem Warszawy. W lecie tĊdy napływa do stolicy
chłodniejsze i czystsze powietrze z północnego zachodu, czĊĞciowo wzbogacone w wilgoü znad
Kampinosu; zimą, kiedy przewaĪają wiatry południowo-zachodnie, dolina steruje ich ruchem ku
północy.
5.5.

KLIMAT AKUSTYCZNY

Klimat akustyczny Warszawy i województwa mazowieckiego w ostatnich latach kształtują głównie:
•

mobilne Ĩródła hałasu:

•

urządzenia i instalacje przemysłowe, a takĪe inne

Ĩródła stacjonarne,

zainstalowane

na terenach jednostek organizacyjnych.
Na wartoĞci poziomów dĨwiĊku hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ takie
wielkoĞci i parametry:
•

natĊĪenie ruchu,

•

moc akustyczna emitowana przez pojazdy biorące udział w ruchu,

•

Ğrednia prĊdkoĞü potoku ruchu,

•

rodzaj i stan nawierzchni,

•

parametry arterii oraz zagospodarowanie jej otoczenia.
NajpowaĪniejsze problemy związane z uciąĪliwoĞcią hałasu wystĊpują w Warszawie i jej

najbliĪszych okolicach. Jak wynika z danych WIOĝ Warszawa jest najbardziej zagroĪonym hałasem
miastem w Polsce zarówno pod wzglĊdem liczby ludnoĞci naraĪonej na hałas jak i wielkoĞci
powierzchni objĊtej ponadnormatywnym hałasem. Głównym czynnikiem powodującym powstawanie
nadmiernego hałasu na terenie Warszawy i najbliĪszych okolic jest ruch pojazdów samochodowych.
Spowodowane jest to stale rosnącą liczbą samochodów i wzrastającym natĊĪeniem ruchu. WskaĨnik
liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkaĔców w Warszawie w 2000 roku wynosił 365, w
2005 r. – 434 a w 2008 r. - 551. W ciągu 10 lat wskaĨnik liczby samochodów osobowych na 1000
mieszkaĔców zwiĊkszył siĊ o ponad 50%.
Wzrost hałasu na terenach zurbanizowanych, a takĪe w Ğrodowisku naturalnym spowodował podjĊcie
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony ĝrodowiska w Warszawie we współpracy z Instytutem
Ochrony ĝrodowiska badaĔ poziomu hałasu. Teren lokalizacji planowanej obwodnicy nie był
przedmiotem takich badaĔ. Wykonane na potrzeby raportu pomiary hałasu (w 12 punktach) wskazują
obserwowaü lokalne przekroczenia dopuszczalnych równowaĪnych poziomów dĨwiĊku A głównie w
okolicach dojazdów do duĪych osiedli mieszkalnych. Na pozostałym terenie zarejestrowano brak
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przekroczeĔ. NajwyĪsze równowaĪne poziomy dĨwiĊku A wystĊpują w początkowym odcinku
planowanej południowej obwodnicy Warszawy, na terenie dzielnicy Ursynów. NajwyĪsza zmierzona
wartoĞü to LAeq = 47,7 [dB] dla pory nocnej na ul. Samby. Znacznie niĪsze wartoĞci uzyskano na
terenach znajdujących siĊ po prawej stronie Wisły.
Bardziej dokładny obraz klimatu akustycznego (w tym powodowanego przez ruch drogowy) w
mieĞcie prezentuje mapa akustyczna Warszawy, która została opracowana w 2007 r. Jej wersja
elektroniczna ogólnodostĊpna opublikowana jest na stronie: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl

8

Serwis opracowano w Biurze Ochrony ĝrodowiska UrzĊdu m. st. Warszawy w celu udostĊpniania
społeczeĔstwu strategicznych map akustycznych wykonanych w 2007 r. przez konsorcjum: BMT
Cordah Sp. z o.o. Acesoft Sp. z o.o. Instytut Ochrony ĝrodowiska w Warszawie. Ich celem jest
długoterminowe planowanie walki z hałasem w aglomeracji warszawskiej. Na podstawie wyników
mapy został opracowany projekt "Programu ochrony Ğrodowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy”.
5.6.

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza został okreĞlony pismem znak: MO-iw.4401/54/10 z dnia
16.03.2010 r. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ĝrodowiska na podstawie danych pochodzących z
najbliĪej zainstalowanych punktów pomiarowych oraz na podstawie danych o Ĩródłach emisji
zanieczyszczeĔ do powietrza zebranych na podstawie działalnoĞci WIOĝ. Analiza wyników prowadzi
do wniosku, Īe stan powietrza generalnie jest doĞü dobry za wyjątkiem stĊĪeĔ pyłu. WartoĞci
Ğrednioroczne stĊĪeĔ wynoszą 85 % - stĊĪenia dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego, 65 % - dla
dwutlenku azotu i 50% - dla benzenu.
5.7.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Projektowany odcinek POW od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” połoĪony jest na obszarze
kredowej Niecki Warszawskiej i trzeciorzĊdowej Niecki Mazowieckiej, przykrytych osadami
czwartorzĊdowymi, które stanowią ilaste osady pliocenu (trzeciorzĊd), wykształcone w postaci
róĪnokolorowych “pstrych” iłów i iłów pylastych w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Ich
miąĪszoĞü zmienia siĊ od kilkudziesiĊciu do ponad 100 metrów. Zarówno po lewej, jak i prawej stronie
Wisły istnieją zagłĊbienia w powierzchni pliocenu o kierunku północ - południe, ciągnące siĊ wzdłuĪ
Wisły, o szerokoĞci dochodzącej do kilkuset metrów, wypełnione osadami czwartorzĊdu. Tak
ukształtowana powierzchnia trzeciorzĊdu przykryta została kompleksem osadów czwartorzĊdowych,
budujących główne jednostki geomorfologiczne przez które przebiega trasa projektowanej obwodnicy.

5.7.1.

Geomorfologia

Omawiany odcinek obwodnicy (- 0+500 - 19+550) połoĪony jest na Równinie Warszawskiej, w Dolinie
Wisły i na Równinie WołomiĔskiej.
Na wysoczyznach połoĪone są: zachodnia i najdalej na wschód wysuniĊta czĊĞü POW.

8

zgodnie z zastrzeĪeniem, nie jest moĪliwe kopiowanie map w czĊĞci lub całoĞci bez zgody
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LokalizacjĊ

projektowanego

odcinka

obwodnicy

na

tle

jednostek

geomorfologicznych

przedstawiono w poniĪszej tabeli.
Tabela 5.7.1. PołoĪenie POW na tle jednostek geomorfologicznych
Jednostki geomorfologiczne

KilometraĪ

Równina Warszawska

0+300 - 3+455

Taras nadzalewowy (praski – IIa)
Dolina ĝrodkowej Wisły

WyĪszy taras zalewowy (I)
NajniĪszy taras zalewowy (Ia)
Koryto Wisły
3+455 - 15+250

NajniĪszy taras zalewowy (Ia)
WyĪszy taras zalewowy (I)
Taras nadzalewowy (praski – IIa)
WyĪszy taras nadzalewowy (falenicki – IIb)
NajwyĪszy taras nadzalewowy (otwocki – IIc)

Równina WołomiĔska

> 15+250

5.7.1.1.

Budowa geologiczna osadów czwartorzĊdowych w rejonie projektowanego
odcinka POW

Charakterystyczną cechą osadów czwartorzĊdu w rejonie lokalizacji opiniowanego odcinka
obwodnicy jest bardzo zmienna (od kilkudziesiĊciu do ponad 192 m) miąĪszoĞü osadów, bĊdąca
wynikiem złoĪonej akumulacji glacjalnej oraz zróĪnicowanych procesów denudacyjno-erozyjnych,
związanych z nasuwaniem i recesją lądolodu. NajwiĊksze miąĪszoĞci utworów czwartorzĊdowych
stwierdzono w głĊbokich zagłĊbieniach stropu pliocenu o charakterze rynien lodowcowych
uformowanych pomiĊdzy Wilanowem, a Zawadami (ponad 190 m) i Miedzeszynem, a Ossowem
(ponad 136 m).
W profilu geologicznym przewaĪają czwartorzĊdowe, naprzemianległe, miąĪsze warstwy glin
zwałowych i innych osadów lodowcowych (piaski, Īwiry i głazy lodowcowe) i wodnolodowcowych
(piaski, Īwiry, iły, mułki) i zastoiskowych (muły, iły, piaski mułkowate), pochodzące z okresu czterech
zlodowaceĔ: najstarszego, południowopolskiego, Ğrodkowopolskiego i północnopolskiego, rozdzielone
osadami rzecznymi trzech interglacjałów: kromerskiego, mazowieckiego (wielkiego) i emskiego i
zlodowacenia północnopolskiego. W obniĪeniach stropu pliocenu stwierdzono wystĊpowanie
piaszczystych osadów preglacjału.
W budowie podłoĪa projektowanej inwestycji lokalnie wystĊpują grunty nasypowe (wały
przeciwpowodziowe i nasypy drogowe) o zróĪnicowanym składzie i własnoĞciach geotechnicznych
oraz miąĪszoĞci.
5.8.
Omawiany

teren

połoĪony

jest

w

południowomazowieckim

(J. Malinowski, 1991r.).
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Głównym elementem regionu jest Niecka Mazowiecka wypełniona osadami trzeciorzĊdowymi i
czwartorzĊdowymi. Na omawianym obszarze wyróĪnia siĊ trzy piĊtra wodonoĞne; kredy górnej
(paleocenu), oligocenu-miocenu i czwartorzĊdu, rozdzielone osadami słaboprzepuszczalnymi.
StopieĔ zagroĪenia głównych poziomów uĪytkowych na wysoczyznach: warszawskiej i wołomiĔskiej
jest na ogół niski lub Ğredni, lokalnie wysoki i zaleĪy od miąĪszoĞci osadów izolujących oraz od
zagospodarowania terenu.
W Dolinie Wisły w obrĊbie czwartorzĊdowego piĊtra wodonoĞnego wystĊpuje jeden poziom
wodonoĞny o duĪej miąĪszoĞci i zasobnoĞci. Zwierciadło wód gruntowych ma przewaĪnie charakter
swobodny, lokalnie w rejonach wystĊpowania mad o wiĊkszej miąĪszoĞci napiĊty. W zaleĪnoĞci od
ukształtowania powierzchni terenu wystĊpuje na głĊbokoĞci >1 do ponad 4 m.
Badania wykonane dla potrzeb „Dokumentacji geotechnicznej …” wykazały agresywnoĞü kwasową
wody w stosunku do betonu wzdłuĪ całej trasy POW.
Trasa projektowanej obwodnicy połoĪona jest na obszarze dwóch głównych zbiorników wód
podziemnych:
•

zbiornik czwartorzĊdowy – GZWP nr 222 Doliny ĝrodkowej Wisły (Warszawa-Puławy), związany z
doliną Wisły. Z racji swej zasobnoĞci podlega ochronie. Trasa obwodnicy połoĪona jest na
obszarze ochrony zwykłej wód tego zbiornika,

•

zbiornik trzeciorzĊdowy o charakterze porowym - GZWP nr 215A o nazwie Subniecka
Warszawska, związany z piaszczystymi osadami oligoceĔskimi. Wody tego zbiornika izolowane są
od poziomu czwartorzĊdowego ponad 100 m miąĪszoĞci warstwą iłów pstrych pliocenu.
Jak wynika z powyĪszego opisu w rejonie projektowanej POW wystĊpuje duĪa zmiennoĞü

warunków hydrogeologicznych, czego wyrazem jest fakt, Īe trasa projektowanej Południowej
Obwodnicy przecina piĊü jednostek hydrogeologicznych.
W rejonie analizowanej inwestycji wody podziemne ujmowane są do eksploatacji studniami
wierconymi.
5.8.1.1.

UĪytkowanie wód podziemnych

CzwartorzĊdowe poziomy wodonoĞne w rejonie projektowanej POW ujmowane są do eksploatacji
licznymi studniami.
W rejonie objĊtym analizą wg danych PaĔstwowego Instytutu Geologicznego znajduje siĊ 88 ujĊü
wody, w tym dwa ujĊcia komunalne: w Falenicy i Majdanie, które bazują na wodach
czwartorzĊdowych. UjĊcia te nie mają wyznaczonych stref ochrony poĞredniej.
5.9.

WODY POWIERZCHNIOWE

Projektowana POW przetnie kolejno nastĊpujące cieki i rowy melioracyjne: Kanał Grabowski
(km 0+340 – 0+375), rów melioracyjny – WW-14 (km 3+615 – 3+650), rów melioracyjny – WW-9
(km 3+985 – 4+030), rów melioracyjny – WW-11, WW-17 (km 4+185 – 4+215), Rów NatoliĔski
(km 5+585 – 5+675), rów melioracyjny – P-21, P-5, Rów PowsiĔski (km 5+885 – 6+140), rów
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melioracyjny (km 6+425 – 6+600), rzekĊ WilanówkĊ (km 6+955 – 7+025), rzekĊ WisłĊ (km 8+800 –
9+760), Rów ZagoĨdziaĔski (km 11+970 – 12+020), rów melioracyjny (km 17+660 – 17+700) i rów
melioracyjny (km 19+720 – 19+775).
Głównym elementem hydrograficznym w rejonie analizowanej drogi ekspresowej POW jest rzeka
Wisła. Ma ona charakter rzeki naturalnej o długoĞci 1047,5 km a powierzchnia jej zlewni wynosi –
2

199.813,0 km . Planowana droga przecina rzekĊ WisłĊ w km 499,5 jej biegu.
Planowana droga przecina równieĪ rzekĊ WilanówkĊ. Wilanówka jest lewostronnym dopływem
Wisły w km 504,0 a jej długoĞü wynosi 14,2 km. Wilanówka zbiera głównie wody wysiąkowe ze skarpy
Wisły. Wykorzystuje w swym biegu starorzecze Wisły.
JakoĞü wód powierzchniowych jest oceniana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony ĝrodowiska w
Warszawie. Wody Wisły monitorowane były w roku 2008. NajbliĪszy punkt pomiarowo-kontrolny na
WiĞle zlokalizowany w pobliĪu analizowanego przedsiĊwziĊcia to – Warszawa-most, który wyznacza
jakoĞü wód Wisły na odcinku od ĝwidra do Kanału MłociĔskiego.Wody rzeki Wilanówki badane były w
2008 roku. Punkt pomiarowo-kontrolny okreĞlający jakoĞü wód Wilanówki to – Warszawa-ul.
Tuzinowa.
Ogólny stan wód w rejonie planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy okreĞla siĊ jako zły.
Wody rzeki Wisły charakteryzują siĊ (relatywnie) gorszą jakoĞcią niĪ rzeki Wilanówki. Obie rzeki nie
niosą wód zawierających nadmiaru substancji szczególnie szkodliwych natomiast ich stan chemiczny
nie jest zadowalający. Potencjał ekologiczny Wisły oceniono jako zły a Wilanowki – jako umiarkowany.
5.10.

CHARAKTERYSTYKA ĝRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Na potrzeby raportu w celu identyfikacji stanowisk cennych gatunków flory i fauny przeprowadzono
w prace terenowe (w okresie maj – sierpieĔ 2006 r. i lipiec - sierpieĔ 2009 r.) oraz wykorzystano
dostĊpne materiały archiwalne publikowane i niepublikowane, w tym udostĊpnione przez Regionalną
DyrekcjĊ Ochrony ĝrodowiska w Warszawie (2010 r.). Materiały te umoĪliwiły zaprezentowanie
danych o Ğrodowisku przyrodniczym w rejonie projektowanej drogi.

5.10.1.

Przestrzenne rozmieszczenie zbiorowisk
roĞlinnych

Pod wzglĊdem zajmowanej powierzchni dominują zbiorowiska otwartego krajobrazu rolniczego i
terenów zurbanizowanych - nie chronione zbiorowiska synantropijne. Znaczną powierzchniĊ zajmują
zbiorowiska leĞne, w tym głównie bory sosnowe i mieszane bory ĞwieĪe. Inne zbiorowiska leĞne
wystĊpowały lokalnie na znacznie mniejszych powierzchniach. Cenne pod wzglĊdem przyrodniczym
zbiorowiska wodne i torfowiskowe wystĊpują w dolinie Wisły, Wilanówki w zbiornikach wodnych i na
ich obrzeĪach.
5.10.1.1. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie
Na badanym terenie stwierdzono znaczą liczbĊ siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie
(wg arozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
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przyrodniczych oraz gatunków roĞlin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczania
obszarów Natura 2000 (Dz. U z 2005 r. Nr 94, poz. 795)). PoniĪej podano ich nazwy oraz lokalizacjĊ
(w granicach wyróĪnionych odcinków).
Tabela 5.10.1.
Kod
typu
siedliska
2330
3130
3150
3270
4030
6120
6230
6410
6430
6510
7110*
7140
9170
91D0

91E0
91F0
91T0

Nazwa typu siedliska przyrodniczego

Odcinek

wydmy Ğródlądowe z murawami napiaskowymi
brzegi lub osuszenia dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami
Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion, Lemnetea
zalewane muliste brzegi rzek (Bidentetalia tripartiti)
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Polio-Callunion, CallunoArctostaphylion)
ciepłolubne, Ğródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
górskie i niĪowe murawy bliĨniaczkowe (Nardion – płaty bogate
florystycznie)
zmiennowilgotne łąki trzĊĞlicowe (Molinion)
ziołoroĞla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium, Filipendulion ulmariae)
niĪowe łąki koĞne
torfowisko wysokie z roĞlinnoĞcią torfotwórczą (Īywe)
torfowiska przejĞciowe i trzĊsawiska (przewaĪnie z roĞlinnoĞcią
Scheuchzerio-Caricetea)
grąd Ğrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum)
bory i lasy bagienne (Vacinio uliginosi-Betuletum pubescentis,
Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgrnsohnii-Piceetum, Alnetea glutinosae)
łĊgi wierzbowe/topolowe/olszowe/jesionowe (Salicetum albae/
Populetum albae)
łĊgowe lasy dĊbowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum)

E-F; F-G, G-H.
D-E.
C-D, D-E
A-B, E-F
D-E
A-B, D-E, E-F, FG, I-J, K-L
D-E
C-D, D-E, E-F.
D-E, E-F.
C-D, D-E.
I-J.
I-J,
C-D.
I-J.

C-D, E-F.
A-B.
I-J.

5.10.1.2. ZagroĪone gatunki roĞlin
Z gatunków zagroĪonych dla Polski wystĊpuje tylko jeden gatunek – Drosera rotundifolia. NaleĪy
on

do

gatunków

rzadkich

(R).

Korzystając

z

listy

gatunków

zagroĪonych

dla

Niziny

Południowopodlaskiej, dokonano oceny stanu zagroĪenia flory wystĊpującej na badanym terenie (w
pasie taksacyjnym POW). Na tej podstawie okreĞlono, Īe na tym terenie wystĊpują 2 gatunki
zagroĪone wyginiĊciem, 9 gatunków naraĪonych, 6 gatunków niĪszego ryzyka oraz 1 gatunek,
którego stopieĔ zagroĪenia jest trudny do okreĞlenia z powodu braku dostatecznej informacji.
5.10.1.3. Chronione i rzadkie gatunki roĞlin
Do gatunków chronionych i rzadkich spotykano na badanym terenie naleĪą:
−

6 gatunków objĊtych ochroną Ğcisłą;

−

13 gatunków chronionych czĊĞciowo (w tym jeden nie inwentaryzowany);

−

58 gatunków rzadkich dla regionu.
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5.10.1.4. Drzewa pomnikowe
Za pomnik przyrody wg ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody - art.40 ust.1 - uznawane
są pojedyncze twory przyrody Īywej i nieoĪywionej lub ich skupiska o szczególnej wartoĞci
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające siĊ
indywidualnymi cechami, wyróĪniającymi je wĞród innych tworów. Drzewa uznane za pomniki
przyrody to zespoły drzew mające cechy szczególne, które okreĞlone są przez pokrój, wysokoĞü,
zasiĊg korony, obwód pnia, wiek lub szczególne znaczenie krajobrazotwórcze. W Warszawie są 393
drzewa uznane za pomniki przyrody, ale ochroną w tej formie objĊto ich nieco wiĊcej, bo 284
pojedyncze i 103 grupy drzew, a takĪe 6 alei. Tak wiĊc na terenie stolicy z tej formy ochrony korzysta
2275 sztuk drzew.
Na zróĪnicowanie iloĞciowe rozmieszczenia pomników przyrody w poszczególnych rejonach
miasta miały wpływ przede wszystkim uwarunkowania historyczne. Zazwyczaj, i w tym wypadku
Warszawa nie jest wyjątkiem, najwiĊcej rejestrowanych jako pomnik przyrody drzew jest na obrzeĪach
miast. Dlatego teĪ stołecznymi dzielnicami, w których liczba ich jest najwiĊksza są Wilanów, BiałołĊka,
Wawer i Ursynów. Drzewa pomnikowe obok wartoĞci przyrodniczej mają takĪe olbrzymie znaczenie
kulturowe.
Na potrzeby planowanej trasy analizowano pomniki przyrody na terenie dzielnic Ursynów,
Wilanów, Wawer oraz w gminie Wiązowna.
Drzewa zaliczane do pomników przyrody znajdują siĊ w róĪnej odległoĞci od planowanej trasy.
Na szczególną uwagĊ zasługuje dąb szypułkowy rosnący przy ul. Wał MiedzeszyĔski 130 dzielnica
Wawer. Pomnik ten połoĪony jest w pomiĊdzy łącznicami wĊzła „Wał MiedzeszyĔski”. Drzewo to moĪe
byü potencjalnie zagroĪone w fazie budowy i eksploatacji. W projekcie budowlanym obwodnicy naleĪy
uwzglĊdniü zalecenia ochronne, przedstawione w pkt. 8.4.

Fot. Pomnik przyrody – Dąb szypułkowy – ul. Wał
MiedzeszyĔski 130 – pora letnia
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Fot. Pomnik przyrody – Dąb szypułkowy – ul. Wał
MiedzeszyĔski 130 – pora zimowa
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5.10.2.

Charakterystyka fauny
5.10.2.1. Fauna krĊgowców

Ze wzglĊdu na róĪnorodnoĞü siedlisk, fauna krĊgowców terenu, przez który planowane jest
przejĞcie POW jest zróĪnicowana i na niektórych odcinkach bogata. PoniĪej podano wykaz gatunków
krĊgowców stwierdzonych podczas kontroli terenowych, wykazanych w publikacjach i opracowaniach
nie publikowanych oraz potencjalnie mogących zasiedlaü ten teren ze wzglĊdu na wystĊpowanie
odpowiednich siedlisk. Nie wykazywano rzadkich, przelotnych gatunków ptaków, które wykorzystują
WisłĊ jako korytarz migracyjny lub jako miejsce zimowania. Dane takie zawarto w wielu publikacjach
ornitologicznych. Na trasie planowanej obwodnicy oraz w jej otoczeniu ze wzglĊdu na odpowiadające
im siedliska mogą wystĊpowaü wymienione niĪej gatunki krĊgowców: co najmniej 26 gatunków
ssaków, 106 gatunków ptaków lĊgowych, 5 gatunków gadów i 10 gatunków płazów. Łącznie, na
opisywanym terenie moĪliwe jest wystĊpowanie co najmniej 147 gatunków krĊgowców lądowych.
5.10.2.2. Fauna bezkrĊgowców
Zebrane informacje o faunie bezkrĊgowców są fragmentaryczne. Niewiele jest takĪe publikacji
opisujących faunĊ bezkrĊgowców tego terenu. W związku z tym nie podawano odrĊbnego wykazu
obserwowanych gatunków. Są one wymienione przy opisach poszczególnych odcinków pasa
taksacyjnego lub przy opisach obszarów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej.

5.10.3.

Waloryzacja przyrodnicza obszaru
opracowania

Przeprowadzone badania terenowe oraz zebrane materiały pozwalają na ocenĊ walorów
przyrodniczych poszczególnych fragmentów pasa taksacyjnego, którego powierzchnia wynosi około
2

40 km . Biorąc pod uwagĊ charakterystykĊ siedlisk, wystĊpowanie chronionych i rzadkich gatunków
roĞlin oraz inne kryteria, wyznaczono 7 kategorii terenów od wyjątkowo cennych pod wzglĊdem
przyrodniczym, do terenów w pełni zurbanizowanych. PoniĪej podano ich charakterystykĊ.
A. Obszary o wyjątkowo wysokich walorach przyrodniczych pod wzglĊdem krajobrazowym,
siedliskowym, faunistycznym i florystycznym (koryto Wisły z tarasem zalewowym w miĊdzywalu).
B. Obszary o bardzo wysokich walorach przyrodniczych (Jezioro ImieliĔskie, rezerwat Las Kabacki,
rezerwat Las NatoliĔski, Jez. Powsinkowskie, dolina Wilanówki, Jez. Torfy).
C. Obszary o wysokich walorach przyrodniczych (skarpa nadwiĞlaĔska, niektóre fragmenty tarasu
zalewowego Wisły, uĪytek ekologiczny „Powsinek”, łąki w dolinie Rowu PowsiĔskiego, lasy w
granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego).
D. Obszary o Ğrednich walorach przyrodniczych (tereny półotwarte na wschodnich obrzeĪach Lasu
Kabackiego, uĪytkowane gospodarczo, nie zabudowane fragmenty tarasu zalewowego Wisły,
młode lub w Ğrednim wieku lasy sosnowe o słabo wykształconym runie i podszycie).
E. Obszary o przeciĊtnych walorach przyrodniczych (półotwarty krajobraz rolniczy bez zabudowy lub z
ekstensywną zabudową rozproszoną, młode drzewostany sosnowe z zabudową jednorodzinną).
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F. Obszary o niskich walorach przyrodniczych (osiedla zwartej zabudowy jednorodzinnej – Pyry,
Powsinek, Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów).
G. Obszary o bardzo niskich walorach przyrodniczych (tereny zurbanizowane o duĪej intensywnoĞci
zabudowy i ruchu samochodowego z niewielkim udziałem zieleni wysokiej – dzielnice wysokiej
zabudowy południowego Ursynowa).
Teren lokalizacji obwodnicy nie koliduje z korytarzami migracyjnymi zwierząt o znaczeniu
9

krajowym . Tak wiĊc POW nie wpłynie negatywnie na zachowanie ciągłoĞci struktur przestrzenno –
przyrodniczych i stabilnoĞci populacji gatunków migrujących. W rejonie lokalizacji POW – w czĊĞci
wschodniej wystĊpują kompleksy leĞne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego bĊdącym ostoją
lokalną. Z tego wzglĊdu naleĪy zapewniü moĪliwoĞü przemieszczania siĊ zwierzĊtom.

5.10.4.

Obszary chronione

POW koliduje z obszarem PLB 140004 Dolina ĝrodkowej Wisły – naleĪącym do sieci Natura 2000,
Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, uĪytkiem
ekologicznym „Powsinek” oraz z projektowanym rezerwatem „Biały Ług”. DługoĞci kolizji z w/w
obszarami przedstawia poniĪsza tabela.
Tabela 5.10.2. Kolizje trasy z obszarami chronionymi
Obszar

Łączna długoĞü kolizji

uĪytek ekologiczny „Powsinek”

80 m

Mazowiecki Park Krajobrazowy

2 700 m

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

7200 m

Obszar sieci Natura 2000- PLB 140004 – Dolina ĝrodkowej Wisły

965 m

projektowany rezerwat „Biały Ług”

1 130 m

Droga nie koliduje z Īadnym z rezerwatów przyrody, a najbliĪej połoĪone to:
•

Jeziorko Czerniakowskie

- w odległoĞci około 3550 m od obwodnicy,

•

Las Kabacki im. S. StarzyĔskiego

- w odległoĞci około 150 m od obwodnicy,

•

Las NatoliĔski

- w odległoĞci około 420 m od obwodnicy,

•

Morysin

- w odległoĞci około 2000 m od obwodnicy,

•

Skarpa Ursynowska

- w odległoĞci około 1200 m od obwodnicy,

•

Wyspy Zawadowskie

- w odległoĞci około 600 m od obwodnicy

Rezerwat Las NatoliĔski w 2009 r. został uwzglĊdniony w sieci Natura 2000 jako PLH 140042 Las
NatoliĔski.

9

„ZwierzĊta a drogi – Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt” – W. JĊdrzejewski, S.
Nowak, R. Kurek, R. W. Mysłajek, K. Stachura, Zakład Badania Ssaków PAN – wydanie II, BiałowieĪa 2006 r.
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6.

OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ĝRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĉWZIĉCIA

Południowa obwodnica Warszawy (POW) Puławska – Lubelska bĊdzie w przyszłoĞci jednym z
odcinków drogi ekspresowej S2 . Połączona bĊdzie w wĊzłach (5 szt. + 2 wĊzły docelowo - miejsca
rezerwa terenu) z istniejącą siecią dróg w mieĞcie. Obwodnica ekspresowa bĊdzie łączyü siĊ z
budowaną autostradą A-2: od zachodu - w wĊĨle „Konotopa”, od wschodu – w wĊĨle „Lubelska”. W
wĊĨle „Konotopa” nastąpi teĪ połączenie POW z trasą S8 Konotopa – Prymasa Tysiąclecia – Marki a
w wĊĨle „Lubelska” ze

Wschodnią Obwodnicą Warszawy (WOW). Celem budowy obwodnicy

ekspresowej jest połączenie systemu dróg miejskich Warszawy z układem dróg krajowych,
wyprowadzenie ruchu z centrum miasta oraz zapewnienie (wraz z obwodnicą miejską i Ğródmiejską,
których realizacjĊ do 2020 r. planuje m.st. Warszawa) sprawnych powiązaĔ drogowych pomiĊdzy
dzielnicami.
Zaniechanie budowy POW Puławska – Lubelska, naleĪy rozpatrywaü wiĊc w szerszym kontekĞcie:
jako zaniechanie budowy jednego z waĪnych elementów planowanego systemu drogowego miasta co
w sposób kardynalny zmieni warunki pracy tego systemu. Takie podejĞcie daje w szerszej
perspektywie obraz skutków zaniechania budowy obwodnicy ekspresowej.
Zaniechanie budowy całej obwodnicy ekspresowej jako całoĞci moĪna rozwaĪaü obecnie (2010 r.)
jedynie teoretycznie, bowiem wiĊkszoĞü odcinków jest albo w fazie budowy albo w finalnym etapie
prac projektowych. NajwiĊksze opóĨnienia prac przygotowawczych dotyczą POW odcinka Puławska
– Lubelska tj. objĊtego obecnym opracowaniem.
Obecnie (kwiecieĔ 2010 r.) stan zaawansowania poszczególnych elementów ekspresowej
obwodnicy Warszawy przedstawia siĊ nastĊpująco:
•

POW – od wĊzła „Konotopa” do wĊzła „Puławska” – podzielona na 2 zadania inwestycyjne
(odcinki):
− I -

odcinek od wĊzła "Konotopa" (bez wĊzła) do wĊzła "Lotnisko" (bez wĊzła)

odcinka

drogi

S2

-

10,5

km.

Planowana

realizacja

w

latach

2010

- długoĞü
-

2012

12 lutego 2009 wydano decyzjĊ Ğrodowiskową
− II. - odcinek

od wĊzła "Lotnisko" (z wĊzłem) do wĊzła "Puławska" (z wĊzłem)

wraz z trasą NS S79 od wĊzła "Lotnisko" do wĊzła "Marynarska" (z wĊzłem) - długoĞü odcinka
drogi S2 - 4,2 km. 10.08.2009 podpisano umowĊ na budowĊ. Planowana realizacja: wrzesieĔ
2009 - kwiecieĔ 2012
•

trasa N-S (S79) – od wĊzła „Lotnisko” do wĊzła „Marynarska”
− droga ekspresowa od wĊzła "Lotnisko" do wĊzła "Marynarska" (z wĊzłem) - długoĞü odcinka
drogi S79 - 4,3 km. 10.08.2009 podpisano umowĊ na budowĊ Planowana realizacja: wrzesieĔ
2009 - kwiecieĔ 2012

•

droga S8 od wĊzła „Konotopa” do wĊzła „Prymasa Tysiąclecia”
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− długoĞü odcinka – 10,4 km, inwestycja jest realizowana od 2008 r., przewidziany termin
ukoĔczenia budowy – 15.12.2010 r.
•

droga S8 od wĊzła „Prymasa Tysiąclecia” do wĊzła Marki
− długoĞü odcinka – 12 km, 12.08.2009 podpisano umowĊ na dostosowanie odcinka drogi
krajowej nr 8 od wĊzła "ModliĔska" do wĊzła "Piłsudskiego" w Markach do parametrów drogi
ekspresowej. Realizacja 12.09.2009 - 12.04.2012

•

Wschodnia Obwodnica Warszawy
−

Odcinek drogi o długoĞci ok. 19 km. W dniu 19 paĨdziernika 2007 r. wydano decyzjĊ o
Ğrodowiskowych uwarunkowaniach na wariant WIIIA. Od 24 kwietnia 2009 r. decyzja
Ğrodowiskowa na wariant IIIA jest ostateczna po wyroku WSA i odrzuceniu protestów przez
GDOĝ. Trwają prace projektowe. JednoczeĞnie została zakoĔczona procedura przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym, przewiduje siĊ dalsze postĊpowanie przed WSA.

•

drogi w otoczeniu Warszawy – autostrada A2
−

A2 Stryków - Konotopa (na zachód od Warszawy) (dł. 91 km) - 28.09.2009 r. GDDKiA
podpisała umowy na projekt i budowĊ 91 km odcinka autostrady A2 Stryków - Konotopa.
Inwestycja zostanie zrealizowana w piĊciu odcinkach w systemie Projektuj i Buduj. (44,7 km
tego odcinka przebiega po terenie woj. mazowieckiego). Według planów, autostrada zostanie
oddana do uĪytku do koĔca maja 2012 roku.

−

Autostradowa Obwodnica MiĔska Mazowieckiego (20,85 km) - 07.07.2009 r. GDDKiA
podpisała umowĊ z wykonawcą i rozpoczĊto budowĊ. Oddanie obwodnicy do uĪytku
planowane jest w 2011r.

−

A2 Warszawa (Konik) - Kukuryki (granica z Białorusią) - DługoĞü analizowanego odcinka
autostrady A2 wyniesie w zaleĪnoĞci od wariantu od około 164,7 km do około 173,9 km (licząc
razem z autostradową obwodnicą MiĔska Maz.). Zgodnie z planami inwestora odcinek wĊzeł
„Lubelska" - Siedlce ma byü zrealizowany do 2015r. Natomiast odcinek Siedlce-Kukuryki do
2020r.
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Realizacja odcinków Ekspresowej Obwodnicy Warszawy, o których mowa wyĪej przy
jednoczesnym zaniechaniu budowy POW Puławska – Lubelska moĪe spowodowaü
paraliĪ

komunikacyjny

ulic:

Puławskiej,

Dolina

SłuĪewiecka,

Sikorskiego,

w zasadzie

Witosa,

Trasy

Siekierkowskiej, Marsa, Cyrulików, ĩołnierskiej, Płowieckiej, Czecha.
W przypadku odstąpienia od realizacji POW na odcinku wĊzeł „Pułąwska” – wĊzeł „Lubelska” , przy
jednoczesnej

budowie

innych

planowanych

dróg

zgodnie

z

przyjĊtym

harmonogramem

inwestycyjnym, najwiĊksze przeciąĪenia wystĊpują:
•

na trasie Łazienkowskiej (od Al. NiepodległoĞci do połowy ul. Ostrobramskiej),

•

na trasie Armii Krajowej od wĊzła z Al. Prymasa Tysiąclecia do ul. OdrowąĪa,

•

przeciąĪony

jest

równieĪ

odcinek

Al.

Wł.

Sikorskiego

od

ul.

Nowoursynowskiej

ul. J Sobieskiego.

PoniĪej zamieszczono prognozowane natĊĪenia ruchu z Analizy Wariantu „0” dla scenariusza 2:
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Analiza prognozowanych strumieni ruchu pokazuje duĪy udział odcinków dróg miejskich o ruchu
ponad 100.000 poj./dobĊ (oznaczone kolorem fioletowym), istotnej długoĞci odcinki dróg o ruchu
ponad 150.000 poj./dobĊ (oznaczone kolorem czerwonym) a takĪe miejscami wystĊpujące obciąĪenie
niektórych odcinków dróg ponad 200.000 poj./dobĊ (oznaczone kolorem czarnym), gdzie obecnie ruch
jest na poziomie - ok. 155.000 poj./dobĊ (Most Grota – Roweckiego).
(2010 r.)

10

Dla porównania: obecnie

najbardziej obciąĪonymi ruchem drogami miejskimi są m.in.: ul. Puławska – ok. 72.000

poj./dobĊ, Al. Krakowska – ok. 85.000 poj./dobĊ, ul. Pułkowa – 63.000 poj./dobĊ, drogi w ĞródmieĞciu
– np. Al. Jana Pawła II – ok. 83.000 poj./dobĊ, WybrzeĪe KoĞciuszkowskie – ok. 94.000 poj./dobĊ.

Rysunek 6.3 Przyrost ruchu dobowego w latach 1997 – 2007 w kierunku do Centrum na
wybranych ulicach Warszawy – wg danych Zarządu Dróg Miejskich

Wzrost ruchu spowoduje drastyczne pogłĊbienie trudnoĞci komunikacyjnych na głównych ulicach
aĪ do zablokowania niektórych odcinków dróg. Tak wiĊc zaniechanie budowy istotnego elementu
sieci dróg nie tylko obniĪy efektywnoĞü zrealizowanych inwestycji ale takĪe spowoduje wyczerpanie
przepustowoĞci niektórych odcinków istniejących dróg, spowolnienie ruchu, bĊdzie przyczyną wzrostu
emisji do powietrza z samochodów, hałasu.
Odstąpienie od budowy omawianego odcinka POW bĊdzie mieü negatywne skutki w całym
obszarze m.st. Warszawy: moĪe spowodowaü zwiĊkszone obciąĪenie ruchem sieci istniejących dróg,
wydłuĪyü czas przejazdu, spowodowaü wzrost emisji do powietrza i poziomu hałasu. Lokalnie – w
odniesieniu do terenów bezpoĞrednio przylegających do projektowanej drogi (poza rejonem ul.
10

Ĩródło – dane Zarządu Dróg Miejskich
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Puławskiej) – rezygnacja z budowy drogi moĪe byü postrzegana pozytywnie – wobec braku nowych
emisji związanych z ruchem samochodów. Rejon ul. Puławskiej w przypadku odstąpienia od budowy
elementu obwodnicy ekspresowej spowoduje nowe – nie obecne dotychczas nasilenie ruchu i
związane z tym uciąĪliwoĞci komunikacyjne i emisje do Ğrodowiska. W rejonie dzielnicy Ursynów - ze
wzglĊdu na planowany tunel – oddziaływania te bĊdą istotne głównie w fazie budowy. W dzielnicy
Wawer i na terenie gminy Wiązowna wystąpią najbardziej istotne przekształcenia krajobrazu i
zaistnieją nowe emisje do Ğrodowiska. Oddziaływania skumulowane (przedstawione w rozdz. 9.) nie
wystąpią. Rezygnacja z budowy drogi nie powinna byü jednak rozpatrywana jedynie w aspekcie
lokalnych korzyĞci a ogólnomiejskich i regionalnych (co najmniej z poziomu województwa) strat
poniewaĪ plany budowy tej drogi wynikają z planów przedstawionych w rozdziale 1.5.

7.

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA
ĝRODOWISKO
7.1.

7.1.1.

HAŁAS

Metodyka, obowiązujące standardy

Standardy ĝrodowiska w zakresie hałasu okreĞla rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Ğrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Do oceny stopnia uciąĪliwoĞci akustycznej badanej trasy podtrzymuje siĊ nastĊpujące wartoĞci
dopuszczalnych poziomów hałasu:
•

LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom (pora dzienna) - 60 dB,

•

LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom (pora nocna) - 50 dB.
Obliczenia wykonano za pomocą programu SoundPlan wer. 6.3 korzystając, zgodnie z wytycznymi

„Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącą siĊ do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w Ğrodowisku”, z francuskiej krajowej metody obliczeĔ dla
hałasu z ruchu kołowego „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

7.1.2.

ZałoĪenia

Podstawowymi danymi potrzebnymi do obliczeĔ propagacji hałasu były:
•

przestrzenny model terenu wraz z lokalizacją i wysokoĞcią budynków,

•

natĊĪenie ruchu dla poszczególnych wariantów,

•

pochylenie podłuĪne niwelety drogi,

•

prĊdkoĞü jazdy pojazdów.
Do budowy przestrzennego modelu terenu wykorzystano materiały otrzymane z Biura Geodety

Województwa Mazowieckiego:
•

numeryczny model terenu w skali 1:10000, układ 1992, aktualnoĞü 2001/2002 rok,
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•

warstwa tematyczna Topograficznej Bazy Danych – budynki w skali 1:10000, układ 1992,
aktualnoĞü 2004 rok.
Otrzymany model terenu modyfikowano pod współrzĊdne niwelety planowanej południowej

obwodnicy Warszawy wprowadzając odpowiednie wały i portale projektowanych tuneli. WysokoĞci
budynków obliczano na podstawie iloĞci kondygnacji z Topograficznej Bazy Danych przyjmując
wysokoĞü kondygnacji 2,8m.
Obliczenia zasiĊgów hałasu wykonano dla prognozy ruchu na 2030 rok. Prognoza ruchu dla roku
2030 została przedstawiona poniĪej.
Tabela 7.1.1. Prognoza natĊĪenia ruchu na poszczególnych odcinkach projektowanej trasy
Pora dzienna
Odcinek

Pora nocna

poj./godz.
sam.
osobowe

poj./godz.
sam.
ciĊĪarowe

poj./godz.
sam.
osobowe

poj./godz.
sam.
ciĊĪarowe

"Puławska" - "Ursynów Zachód"

6444

694

463

350

"Ursynów Zachód" - "Ursynów Wschód" - tunel
"Ursynów Wschód" - "Przyczółkowa"

4175
5988

575
725

475
463

288
363

"Przyczółkowa" - "Czerniakowska-bis"
"Czerniakowska-bis" - "Wał MiedzeszyĔski"

7438
8588

675
1038

463
425

338
513

"Wał MiedzeszyĔski" - "Patriotów"

6475

813

450

400

"Patriotów" - "Lubelska"

4944

706

463

350

Do obliczeĔ uciąĪliwoĞci badanego odcinka drogi przyjĊto prĊdkoĞü samochodów osobowych
100 km/h, a ciĊĪarowych 90 km/h. Potok ruchu poruszających siĊ pojazdów okreĞlono na stabilny, a
na materiał nawierzchni wybrano gładki asfalt. Profil poprzeczny projektowanej drogi okreĞlano na
podstawie danych zawartych w rozdziale „Opis przedsiĊwziĊcia”. Wprowadzano równieĪ tereny o
zmiennym tłumieniu gruntu (w zaleĪnoĞci od przeznaczenia). Nie uwzglĊdniano wąskich pasów zieleni
ze wzglĊdu na małą efektywnoĞü ekranowania.
W Tabela 7.1.2. przedstawia siĊ zestawienie zbiorcze obejmujące wszystkie planowane ekrany.

7.1.3.

Przewidywane emisje i ich wielkoĞci

Na poziom hałasu wystĊpujący przy drodze, oprócz czynników związanych z rodzajem pojazdu,
wpływ mają takĪe inne czynniki zaleĪne od warunków ruchu, parametrów drogi oraz jej otoczenia.
NajwaĪniejszymi czynnikami, nie zaleĪnymi od rodzaju pojazdu, a wpływającymi w istotny sposób
na klimat akustyczny w rejonie drogi są:
•

natĊĪenie ruchu,

•

Ğrednia prĊdkoĞü poruszającego siĊ potoku pojazdów,

•

stopieĔ płynnoĞci ruchu,

•

rodzaj i stan nawierzchni drogi,

•

pochylenie podłuĪne niwelety drogi,

•

rodzaj zabudowy w sąsiedztwie drogi.
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WartoĞci mocy akustycznej obliczone za pomocą programu SoundPlan od projektowanej
południowej obwodnicy Warszawy kształtują siĊ na poziomie:
•

najwiĊkszy poziom mocy akustycznej – odcinek "Czerniakowska-bis" - "Wał MiedzeszyĔski" Lw(622h)=98,8[dB], Lw(22-6h)=92,6[dB],

•

najmniejszy poziom mocy akustycznej – odcinek "Ursynów Zachód" - "Ursynów Wschód"
Lw(6-22h)=96,0[dB], Lw(22-6h)=90,6[dB].

7.1.4.

Prognozowane oddziaływania
7.1.4.1. Faza budowy

Hałas, który bĊdzie powstawał podczas prac budowlanych, bĊdzie wyłącznie związany z pracą
maszyn drogowych oraz ruchem pojazdów ciĊĪarowych. Maszyny drogowe to głównie Ĩródła hałasu
niskich czĊstotliwoĞci. Poziomy ciĞnienia akustycznego (w pasmach oktawowych o czĊstotliwoĞciach
Ğrodkowych 4 ÷ 31,5 Hz), wystĊpujące zwykle na stanowiskach pracy związanych z tymi Ĩródłami
dĨwiĊku, wahają siĊ w granicach od 80 dB do 120 dB.Na wielkoĞü uciąĪliwoĞci akustycznej bĊdzie
mieü wpływ głównie jednoczesnoĞü pracy wielu maszyn i urządzeĔ oraz czas realizacji procesu
inwestycyjnego.
Na podstawie obliczeĔ wyznaczono takĪe wartoĞü zasiĊgu ponadnormatywnego hałasu. ZasiĊg
uciąĪliwoĞci akustycznej dla terenów zabudowy wynosi ok. 230m, a dla terenów otwartych wynosi
nawet 550m.
MoĪliwoĞci obniĪenia hałasu powstałego w fazie budowy jest ograniczone ze wzglĊdu na
charakterystykĊ czĊstotliwoĞciową Ĩródeł dĨwiĊku. Fale infradĨwiĊkowe generowane przez niektóre
maszyny budowlane posiadają duĪą długoĞü (rzĊdu 20-170m), dlatego ekrany akustyczne są mało
skuteczne. Najlepszym rozwiązaniem ograniczającym hałas w czasie budowy jest obniĪanie go u
Ĩródła przez stosowanie nowoczesnych maszyn wyposaĪonych w elementy zmniejszające emisjĊ
hałasu do Ğrodowiska. Nieznaczne obniĪenie hałasu, zwłaszcza jego uciąĪliwoĞci na terenach
przyległych do placu budowy, moĪna uzyskaü przez odpowiednie usytuowanie maszyn (w sposób taki
aby hałas poszczególnych maszyn nie nakładały siĊ na siebie), a takĪe przez grupowanie maszyn w
jednym miejscu (pozwala to na zmniejszenie obszaru naraĪonego na ponadnormatywny hałas).
W celu obniĪenia hałasu powstałego w fazie budowy naleĪy:
•

transport oraz prace budowlane w rejonach zabudowy mieszkaniowej prowadziü w miarĊ
00

00

moĪliwoĞci organizacyjnych w godzinach 6 -22 ,
•

stosowaü odpowiednie technologie budowy, przykładowo technologia budowy tunelu – stropowa,
polegająca na wykonaniu w pierwszej kolejnoĞci stropu tunelu, a nastĊpnie wybieraniu urobku
gruntowego z przestrzeni tunelowej poniĪej stropu,

•

stosowanie nowoczesnych maszyn wyposaĪonych w elementy zmniejszające emisjĊ hałasu do
Ğrodowiska,

•

odpowiednie usytuowanie maszyn na placu budowy.
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7.1.4.2. Faza eksploatacji
W celu oszacowania wpływu eksploatacji projektowanej drogi na zmianĊ klimaty akustycznego
terenów przyległych do planowanej inwestycji wykonano szereg obliczeĔ równowaĪnego poziomu
dĨwiĊku A. Obliczenia obejmowały dwa podstawowe warianty przebiegu trasy róĪniące siĊ
nachyleniem podłuĪnym niwelety drogi na odcinku trasy przebiegającej przez Ursynów oraz inne
rozpatrywane warianty techniczne.
•

Wariant 1 – droga prowadzona:
−

•

w głĊbokim tunelu od km 0+800 do km 3+455,

Wariant 2 – droga prowadzona:
−

w głĊbokim tunelu od km 0+800 do km 3+455 posiadającym dwa otwory (około 150 m
długoĞci kaĪdy) na odcinkach: od km 1+930 do km 2+080 i od km 2+630 do km 2+780,

•

Wariant 3 – droga prowadzona:
−

w tunelu od km 0+800 do km 1+800,

−

na estakadzie nad al KEN od km 1+800 do km 3+150, wyposaĪoną w ekrany akustyczne o
wysokoĞci 8,5m na docinku od km 1+800 do km 2+200, przekrój zamkniĊty na docinku od km
2+200 do km 2+350, ekrany akustyczne o wysokoĞci 8,5m ma odcinku 2+350 do km 2+450,
przekrój zamkniĊty na docinku od km 2+450 do km 2+600, ekrany akustyczne o wysokoĞci
8,5m na docinku 2+600 do km 2+700, przekrój zamkniĊty na odcinku 2+700 do km 2+850,
ekrany akustyczne o wysokoĞci 8,5m na odcinku od km 2+850 do km 3+150,

−
•

w tunelu od km 3+150 do km 3+455,

Wariant 4 – droga prowadzona:
−

w tunelu od km 0+800 do km 1+800,

−

na estakadzie nad al KEN od km 1+800 do km 3+150, wyposaĪoną w przekrój z otworem
wzdłuĪnym w szczycie czĊĞci przezroczystej nad osi drogi w szerokoĞci 4m,

−
•

w tunelu od km 3+150 do km 3+455,

Wariant 5 – droga prowadzona:
−

w tunelu od km 0+800 do km 1+800,

−

na estakadzie nad al KEN od km 1+800 do km 3+150, wyposaĪoną w przekrój całkowicie
zamkniĊty,

−

w tunelu od km 3+150 do km 3+455,

W sumie analizowano 5 wariantów w zakresie uciąĪliwoĞci akustycznej.

7.1.5.

Podsumowanie

Istotne róĪnice pomiĊdzy analizowanymi obecnie wariantami dotyczą oddziaływania w rejonie
zwartej zabudowy mieszkaniowej Ursynowa. KaĪdy z analizowanych wariantów wpływa na zmianĊ
klimatu akustycznego terenów przyległych do projektowanej południowej obwodnicy Warszawy.
Najlepszym Ğrodkiem minimalizującym oddziaływanie akustyczne projektowanej trasy, w rejonie
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Ursynowa, jest poprowadzenie jej w tunelu od km 0+800 do km 3+455. Rozwiązanie takie było
proponowane we wszystkich dotychczasowych dokumentach planistycznych i innych opracowaniach
dotyczących POW.
Zaprojektowane ekrany akustyczne, na pozostałym przebiegu drogi, chronią obiekty zabudowy
mieszkalnej jednak wystĊpują miejsca, gdzie naleĪy siĊ spodziewaü niewielkich przekroczeĔ
dopuszczalnych równowaĪnych poziomów dĨwiĊku A.
Lokalizacje oraz wysokoĞci ekranów zaprojektowanych wzdłuĪ planowanej południowej obwodnicy
Warszawy mogą ulec zmianie i powinny byü dodatkowo analizowane przy pracy nad projektem
budowlanym, w przypadku zmiany niwelety drogi w porównaniu z przyjĊtą w obecnym opracowaniu.
Tylko w tej fazie moĪna okreĞliü dokładne lokalizacjĊ ekranów akustycznych, ich połoĪenie na koronie
jezdni bądĨ projektowanym nasypie, oraz ich wysokoĞü. W tej fazie naleĪy okreĞliü równieĪ zasiĊgi od
projektowanych wyrzutni usuwających spaliny z tunelu, poniewaĪ bĊdzie wskazane ich dokładna
lokalizacja oraz wysokoĞü.

7.1.6.
1.1

Wnioski i zalecenia

Podane lokalizacje oraz parametry techniczne ekranów akustycznych odnoszą siĊ do
przebiegu niwelety trasy rozpatrywanej w opracowaniu. KaĪda zmiana niwelety drogi głównej
wpłynie na zasiĊg uciąĪliwoĞci akustycznej i powinna byü przeanalizowana w fazie prac nad
projektem budowlanym. Zmiany takie są moĪliwe po ukoĔczeniu badaĔ geologicznych.

1.2

WysokoĞci ekranów dotyczą barier akustycznych prostych i mierzone są od najwyĪszego
punktu jezdni do górnej krawĊdzi ekranu (wysokoĞü efektywna). WartoĞci te mogą byü niĪsze w
przypadku stosowania ekranów o kształcie parabolicznym pod warunkiem zapewnienia nie
mniejszego stopnia ochrony jak dla ekranów prostych.

1.3

MoĪliwa jest zamiana paneli akustycznych na wały ziemne, pod warunkiem zachowania ich
efektywnej wysokoĞci oraz odpowiedniej lokalizacji – zgodnej z lokalizacją ekranu wzglĊdem
drogi ekspresowej.

1.4

W fazie prac nad projektem budowlanym zaleca siĊ wykonanie opracowania akustycznego
uwzglĊdniającego wszystkie czynniki mogące znacząco wpłynąü na zmianĊ oddziaływania
akustycznego projektowanej POW. NaleĪy przeanalizowaü docelowe rozwiązania trasy głównej
w powiązaniu z projektowanymi wĊzłami drogowymi.

1.5

Odcinek od km -0+500 do km 0+300 jest objĊty decyzją o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S2
(POW) od wĊzła Lotnisko do wĊzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej N-S (S79)
od wĊzła Lotnisko do wĊzła Marynarska w Warszawie znak: WĝR.I.SM.6613/1/121/06 z dnia
30.05.2008 r. wydaną przez WojewodĊ Mazowieckiego. W związku z czym ekrany
zaproponowane na tym odcinku w Raporcie z 2006 r. są bezprzedmiotowe.

1.6

Wobec braku koniecznych danych (w tym w szczególnoĞci technicznych rozwiązaĔ
projektowych wĊzłów drogowych) zaleca siĊ dodatkowo w fazie prac nad projektem
budowlanym,

przeanalizowanie

i

ewentualne

zastosowanie

Ğrodków

minimalizujących

niekorzystne oddziaływanie akustyczne w lokalizacjach:
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i.

wĊzeł Przyczółkowa – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

ii.

od km 6+250 do km 7+400 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

iii.

wĊzeł Czerniakowska-Bis – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

iv.

od km 8+440 do km 9+000 w przypadku, gdy tereny te w fazie realizacji inwestycji bĊdą
chronione pod wzglĊdem akustycznym wg wymagaĔ prawa,

v.

wĊzeł Wał MiedzeszyĔski – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

vi.

wĊzeł Olszynka Grochowska – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie
mieszkaniowej,

vii.

wĊzeł Patriotów –zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

viii.

od km 14+910 do km 15+415 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

ix.

od km 16+305 do km 16+650 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

x.

wĊzeł Lubelska – zjazdy i wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

xi.

od km 19+935 do km 20+550 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,

xii.

od km 19+985 do km 20+550 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,

xiii.

od km 16+200 do km 16+900 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej (kilometraĪ
w ciągu DK17).

PoniĪej przedstawiono tabelĊ z propozycją lokalizacji ekranów akustycznych, z wyszczególnieniem
ekranów dodatkowych w związku z nową zabudową w okresie 2006 – 2009 r.
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od 0+300 do
0+505
od 0+505 3m
zakładka
od 0+500 3m
zakładka
od 0+500 do
0+800
od 3+455 do
3+550
od 3+550 do
5+450
od 7+750 do
8+440
od 8+440 do
9+000
od 10+200 do
12+540
od 12+540
3m zakładka
od 12+530
3m zakładka
od 12+530 do
13+455
od 13+700 do
14+020
od 14+020
3m zakładka
od 14+010
3m zakładka
od 14+010 do
16+400
od km18+800
do km
20+000

Orientacyjny
kilometraĪ
[m]

205

3

3

300

95

1900

690

560

2340

3

3

925

320

3

3

2390

1200

5

5

5

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DługoĞü
[m]

5

Orientacyjna
wysokoĞü
[m]

Strona prawa

6000

11950

15

15

1600

4625

15

15

11700

2800

3450

9500

760

1500

15

15

1025

Orientacyjne
pole
2
pow.[m ]

-

-

-

-

-

-

od 5+250 do
5+850
od 7+750 do
8+440
od 10+200 do
11+190
od 12+000 do
12+545
od 13+970 do
14+910
od 15+415 do
16+310
od 17+900 do
18+430

Orientacyjny
kilometraĪ
[m]

-

-

-

-

-

-

530

895

940

545

990

690

600

DługoĞü
[m]
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-

-

-

-

-

-

5

4

5

5

5

5

5

Orientacyjna
wysokoĞü
[m]

OĞ jezdni

-

-

-

-

-

-

2650

3580

4700

2725

4950

3450

3000

Orientacyjne
pole
2
pow.[m ]

Tabela 7.1.2. Propozycja lokalizacji ekranów akustycznych dla ochrony akustycznej zabudowy

od 17+900
do18+430

od 3+455 do
3+550
od 3+550 do
5+850
od 6+250 do
7+400
od 7+750 do
8+755
od 10+200 do
11+190
od 12+000 do
12+525
od 12+525
3m zakładka
od 12+515
3m zakładka
od 12+515 do
13+455
od 13+700 do
14+020
od 14+020
3m zakładka
od 14+010
3m zakładka
od 14+010 do
14+910
od 14+910
do 15+415
od 15+420 do
16+305
od 16+305
do 16+650

Orientacyjny
kilometraĪ
[m]
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530

345

5
5

885

5

505

5

3

5

900

3

5

5

320

940

3

3

525

990

5

5

5

5

5

5

1005

1150

5
5

2300

95

DługoĞü
[m]

5

8

Orientacyjna
wysokoĞü
[m]

Strona lewa
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2650

1725

4425

2525

4500

15

15

1600

4700

15

15

2625

4950

5025

5750

11500

760

Orientacyjne
pole
2
pow.[m ]

5

5

5

od km
19+985 do
km 20+550

kilometraĪ w
ciągu DK17
od km
16+200 do
km 16+900

kilometraĪ w
ciągu DK17
od km
16+900 do
km 18+500

1600

700

565

DługoĞü
[m]

8000

3500

2825

Orientacyjne
pole
2
pow.[m ]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orientacyjne
pole
2
pow.[m ]

5

5

5

kilometraĪ w
ciągu DK17
od km
16+200 do
km 16+900
kilometraĪ w
ciągu DK17
od km
16+900 do
km 18+500

5

Orientacyjna
wysokoĞü
[m]

od km
19+935 do
km 20+550

od km
18+800 do
km 19+950

Orientacyjny
kilometraĪ
[m]
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1600

700

615

1150

DługoĞü
[m]

Strona lewa

ZasiĊgi hałasu prezentowane na rysunku 9 uwzglĊdniają dodatkowe zabezpieczenia akustycznych wyróĪnionych w tabeli powyĪej.

-

-

-

DługoĞü
[m]

OĞ jezdni
Orientacyjna
wysokoĞü
[m]

-

-

-

Orientacyjny
kilometraĪ
[m]

ekrany dodatkowe (ponad wnioski Raportu 2006 r.)

Orientacyjna
wysokoĞü
[m]

Orientacyjny
kilometraĪ
[m]

Strona prawa
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8000

3500

3075

5750

Orientacyjne
pole
2
pow.[m ]
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7.2.

7.2.1.

POWIETRZE

Metodyka

OcenĊ wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wzdłuĪ planowanej drogi
wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Emisja zanieczyszczeĔ z silników samochodów jest niezorganizowana. W celu okreĞlenia wielkoĞci
emisji zanieczyszczeĔ podczas ruchu samochodów jako reprezentatywne dla poszczególnych
kategorii samochodów przyjĊto wskaĨniki emisji, zaleĪne od Ğredniej prĊdkoĞci pojazdów. WskaĨniki
te zostały okreĞlone przez prof. dr hab. inĪ. Zdzisława Chłopka w „Ekspertyzie naukowej –
opracowanie oprogramowania do wyznaczania wielkoĞci charakteryzujących emisjĊ zanieczyszczeĔ z
silników spalinowych pojazdów samochodowych w celu oceny oddziaływania na Ğrodowisko w latach
2010 i 2020”.
Przy szacowaniu wielkoĞci emisji w czasie eksploatacji projektowanej drogi przyjĊto wielkoĞci
prognostyczne dotyczące prognozowanego ruchu pojazdów w roku 2030, które zostało przedstawione
w rozdziale 3.2. WskaĨniki emisyjne dla roku 2030 przyjĊto według danych na rok 2020. Emisje z
odcinków projektowanej drogi zostały okreĞlone dla Ğredniej prĊdkoĞci ruchu 110 km/h poza tunelem i
100 km/h w tunelu dla pojazdów osobowych i dostawczych oraz 90 km/h dla pojazdów ciĊĪarowych.
Przy szacowaniu emisji substancji z tunelu uwzglĊdniono dodatkowo załoĪony okres spowolnionego
ruchu, dla którego okreĞlono emisje Ğrednie dla prĊdkoĞci 10 km/h. Oszacowano równieĪ
spodziewane emisje pyłu ze Ğcierania okładzin układu hamulcowego, opon oraz podłoĪa na podstawie
opracowania „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieĪących i
programów ochrony powietrza” wykonanego przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji w
Instytucie Ochrony ĝrodowiska i ATMOTERM S.A., Warszawa, 2003.
Do szacowania wpływu inwestycji w okresie budowy przyjĊto wskaĨniki okreĞlone za pomocą
metodyki zawartej w opracowaniu National Pollutant Inventory Emission Estimation Technique Manual
for Combustion Engines Version 2.3 – 22.10.2003
Modelowanie poziomów substancji (wielkoĞci stĊĪeĔ) w powietrzu, wywołanych ruchem pojazdów
po drodze, przeprowadzono programem obliczeniowym OPERAT.
Do obliczeĔ przyjĊto współczynnik aerodynamicznej szorstkoĞci terenu zo = 2.

7.2.2.

ZałoĪenia

Obliczenia emisji zanieczyszczeĔ wykonano dla prognozy ruchu na 2030 rok. Analizowaną trasĊ
potraktowano jako Ĩródła liniowe, które zastąpiono Ĩródłami punktowymi, przy obliczeniach wpływu
tunelu – emisjĊ z portali potraktowano jako Ĩródło powierzchniowe.
Do oszacowania wielkoĞci emisji z odcinków projektowanej drogi przyjĊto, Īe w ogólnym ruchu
pojazdów udział samochodów dostawczych bĊdzie wynosił – 8 % jedynie w porze nocnej – 5 %.
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Dla odcinka drogi pomiĊdzy wĊzłami Ursynów Zachód – Ursynów Wschód emisje liczono dla
prognozy ruchu dla roku 2030 oraz dla prognozy ruchu 2030 powiĊkszonej o 50%. Obliczenia dla
emisji powiĊkszonej są wykonywane w celu sprawdzenia jak taka emisja bĊdzie miała wpływ m.in. na
konieczną wysokoĞü wyrzutni, w przypadku gdy projekt wentylacji wykaĪe koniecznoĞü ich
projektowania i budowy.

7.2.3.

Przewidywane emisje i ich wielkoĞci

Zanieczyszczeniem charakterystycznym dla komunikacji samochodowej są tlenki azotu. Tlenek
azotu NO tworzy siĊ w silniku spalinowym w temperaturze powyĪej 1000 C. Podczas wydalania gazów
spalinowych z silnika wiĊksza iloĞü dostĊpnego tlenu oraz niĪsza temperatura sprzyjają powstawaniu
dwutlenku azotu NO2. Silniki spalinowe, mające zastosowanie w pojazdach samochodowych,
wydalają do powietrza, oprócz tlenku wĊgla i tlenków azotu kilkanaĞcie innych substancji, z których
normuje siĊ związki ołowiu i wĊgiel elementarny (cząstki stałe), rozpuszczalniki: benzen, toluen,
ksylen (rozpatrywane w niektórych krajach pod wspólną nazwą BTX), dwutlenek siarki, formaldehyd,
aldehyd octowy i inne związki organiczne.
W celu okreĞlenia wielkoĞci emisji zanieczyszczeĔ podczas ruchu samochodów po wybudowanej
trasie jako reprezentatywne dla poszczególnych kategorii samochodów przyjĊto wskaĨniki emisji,
zaleĪne od Ğredniej prĊdkoĞci pojazdów. WskaĨniki te zostały okreĞlone przez prof. dr hab. inĪ.
Zdzisława Chłopka w „Ekspertyzie naukowej – opracowanie oprogramowania do wyznaczania
wielkoĞci

charakteryzujących

emisjĊ

zanieczyszczeĔ

z

silników

spalinowych

pojazdów

samochodowych w celu oceny oddziaływania na Ğrodowisko w latach 2010 i 2020”.
W poniĪszych tabelach zestawiono wskaĨniki przyjĊte do oszacowaĔ wielkoĞci emisji z omawianej
drogi w trakcie jej eksploatacji.
Tabela 7.2.1. WskaĨniki emisji dla roku 2020 dla prĊdkoĞci 110 km/h dla sam. osobowych
i dostawczych oraz 90 km/h dla poj. ciĊĪarowych
WskaĨniki emisji [g/km/poj.]
CO

NOx

wĊglowodory
aromatyczne

wĊglowodory
alifatyczne

pył zaw.
z układu
spalania

benzen

ciĊĪarowe

0,285

0,988

0,023

0,207

0,017

0,0035

dostawcze

0,522

0,331

0,0021

0,017

0,0251

0,0005

osobowe

0,719

0,163

0,0063

0,021

0,0037

0,0015

Pojazdy

Tabela 7.2.2.WskaĨniki emisji dla roku 2020 dla prĊdkoĞci 100 km/h dla sam. osobowych
i dostawczych oraz 90 km/h dla poj. ciĊĪarowych
WskaĨniki emisji [g/km/poj.]
Pojazdy

CO

NOx

wĊglowodory wĊglowodory
aromatyczne
alifatyczne

pył zaw.
z układu
spalania

benzen

ciĊĪarowe

0,285

0,988

0,023

0,207

0,017

0,0035

dostawcze

0,328

0,310

0,002

0,017

0,018

0,001

osobowe

0,523

0,133

0,005

0,018

0,003

0,001
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Tabela 7.2.3.WskaĨniki emisji dla roku 2020 dla prĊdkoĞci 10 km/h dla sam. osobowych
i dostawczych oraz 10 km/h dla poj. ciĊĪarowych
WskaĨniki emisji [g/km/poj.]
Pojazdy

pył zaw.
z układu
spalania

benzen

2,299

0,091

0,047

0,011

0,083

0,032

0,003

0,026

0,089

0,005

0,006

wĊglowodory wĊglowodory
aromatyczne
alifatyczne

CO

NOx

ciĊĪarowe

1,415

2,983

0,255

dostawcze

0,839

0,472

osobowe

2,253

0,148

WielkoĞü emisji pyłu zawieszonego ze Ğcierania okładzin hamulcowych, opon i drogi oszacowano przy
pomocy poniĪszych wskaĨników:
Tabela 7.2.4. WskaĨniki emisji pyłu zawieszonego ze Ğcierania hamulców, opon i dróg
WskaĨniki emisji [g/km/poj.]

Pojazdy

pył zaw.

ciĊĪarowe

0,0777

dostawcze

0,0215

osobowe

0,0167

Na podstawie dostĊpnych materiałów Ĩródłowych przyjĊto, Īe maksymalnie do 40% emitowanych
11

tlenków azotu ulegnie konwersji do NO2. TakĪe badania przeprowadzone przez WIOĝ

na

komunikacyjnej stacji monitoringu powietrza wskazują na taką zaleĪnoĞü co ilustruje poniĪszy wykres
oraz zestawienie tabelaryczne.

NO

NO2

NOx

Rys. 7.2.1. Dobowy przebieg stĊĪeĔ NO2, NO i NOx na stacji komunikacyjnej w Warszawie –
Ĩródło: Raport o stanie Ğrodowiska w woj. mazowieckim w roku 2004

Obliczenia emisji z ruchu pojazdów
11

Raport o stanie Ğrodowiska w woj. mazowieckim w roku 2004, WIOĝ, Warszawa, 2005
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Obliczenia emisji rocznej wykonano dla odcinków miĊdzy wĊzłowych zaczynając od Ğrodka wĊzła
Puławska a koĔcząc na Ğrodku wĊzła Lubelska.
Tabela 7.2.5. Emisja roczna z projektowanego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy –
długoĞü 18,65 km
Substancja

Emisja roczna [Mg/rok]

CO

508,1

NO2

88,3

NOx

220,8

wĊglowodory alifatyczne

6,4

wĊglowodory aromatyczne.

35,2

pył zawieszony

25,1

benzen

1,3

7.2.4.

Prognozowane oddziaływania
7.2.4.1.

Faza budowy

Budowa drogi wiąĪe siĊ z powstawaniem zanieczyszczeĔ powietrza atmosferycznego. W trakcie
budowy drogi emisja zanieczyszczeĔ ma charakter czasowy i lokalny - zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od
miejsca i fazy budowy drogi, znika wraz z zakoĔczeniem budowy okreĞlonego odcinka drogi. Podczas
prac

związanych

z

budową

drogi

ma

miejsce

emisja

zarówno

zorganizowana

jak

i niezorganizowana wystĊpująca na placu budowy drogi oraz na obszarze budowy: gazów wylotowych
z silników spalinowych maszyn drogowych i Ğrodków transportu, pyłu podczas prac ziemnych i w
wyniku ruchu pojazdów po nieutwardzonych nawierzchniach, wĊglowodorów w czasie układania i
utwardzania nawierzchni bitumicznych. PoĞrednie emisje do Ğrodowiska pochodzące z obiektów
pracujących na potrzeby budowy drogi: wytwórnie betonu, mas bitumicznych, wyrobiska i składowiska
kruszywa bĊdą Ĩródłem lokalnej znacznej uciąĪliwoĞci związanej z niezorganizowaną i zorganizowaną
emisją pyłu oraz emisją fenolu, formaldehydu i naftalenu z produkcji masy.
Emisja zanieczyszczeĔ podczas budowy drogi zaleĪna jest miĊdzy innymi od wybranej technologii
budowy: czy zastosowana zostanie nawierzchnia z mieszanki mas mineralno - bitumicznych czy
betonowa. W trakcie budowy drogi bitumicznej naleĪy siĊ spodziewaü wiĊkszej emisji wĊglowodorów
niĪ w przypadku układania nawierzchni betonowej.
W fazie budowy, której czas trwania szacuje siĊ na ok. 3 lata, bĊdą wystĊpowaü emisje
bezpoĞrednio z placu budowy oraz z dróg dojazdowych. IntensywnoĞü i rodzaje emisji są związane z
etapem prac: podczas robót ziemnych – dominowaü bĊdzie niezorganizowana emisja pyłów, podczas
budowy konstrukcji nawierzchni – emisja tlenków azotu, lotnych związków organicznych (VOC). Jak
wynika z obliczeĔ, wielkoĞü emisji nie bĊdzie powodowaü przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ w
powietrzu.
Podstawową uciąĪliwoĞcią fazy budowy bĊdzie dezorganizacja ruchu drogowego, w niektórych
rejonach, wydłuĪenie czasu przejazdu na istniejących drogach w związku z prawdopodobnie
wprowadzonymi objazdami.
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7.2.4.2.

Faza eksploatacji

W celu oszacowania wpływu eksploatacji projektowanej drogi na jakoĞü powietrza wykonano
obliczenia rozprzestrzeniania siĊ zanieczyszczeĔ z emitowanych z pojazdów poruszających siĊ
projektowaną drogą.
Na potrzeby przeprowadzenia obliczeĔ projektowaną drogĊ podzielono na odcinki obliczeniowe,
które obejmują całe odcinki miĊdzywĊzłowe trasy (jednolita prognoza ruchu) za wyjątkiem odcinka
Patriotów – Lubelska, który został podzielony dodatkowo na 4 odcinki. Wykonano łącznie obliczenia
dla 10 odcinków w tym jeden obejmował tunel.
Niektóre

z

odcinków

obliczeniowych

musiały

zostaü

podzielone

jeszcze

na

odcinki

charakterystyczne, gdzie kryterium podziału była wysokoĞü punktu emisji (nasypy, wykopy, estakady,
poziom terenu).
Dla wĊzłów Puławska, Przyczółkowa, Wał MiedzeszyĔski, Patriotów oraz Lubelska wykonano
obliczenia skumulowane tzn. uwzglĊdniono w obliczeniach istniejące drogi oraz projektowaną POW.
Odcinek drogi w tunelu
Obliczenia dla tunelu wykonywano dla jego 4 wariantów budowy oraz dla dwóch prognoz ruchu –
dla roku 2030 przedstawionej przez DHV oraz dla roku 2030 powiĊkszonej o 50 % w stosunku do
prognozy przedstawionej przez DHV. W obliczeniach uwzglĊdniono emisjĊ z wyrzutni (wentylacja
poprzeczna i wzdłuĪna):
1. wariant 1 - tunel głĊboki z wentylacją poprzeczną – usuwanie spalin poprzez 4 wyrzutnie
zlokalizowane przy portalach tunelu – obliczenia wykonywano dla tunelu dłuĪszego jako tego który
oddziaływuje w sposób mniej korzystny – wiĊksza emisja,
2. wariant 2 - tunel głĊboki bez wentylacji poprzecznej z wentylacją wzdłuĪną – usuwanie spalin
odbywa siĊ poprzez portale oraz dwa otwory (około 150 m długoĞci jeden) w tunelu na odcinkach:
1+930 – 2+080 i 2+630 – 2+780.
3. wariant 3 - tunel wyniesiony nad ul KEN i w czĊĞci napowietrznej realizowany w formie
przezroczystej – bez wentylacji poprzecznej w wentylacją wzdłuĪną. Usuwanie spalin odbywa siĊ
poprzez portale oraz otwory zlokalizowane na nastĊpujących odcinkach: 1+800 – 2+200, 2+350 –
2+450, 2+600 – 2+700, 2+850 – 3+150.
4. wariant 4 - tunel wyniesiony nad ul KEN i w czĊĞci napowietrznej realizowany

w formie

przezroczystej – bez wentylacji poprzecznej z wentylacją wzdłuĪną. Usuwanie spalin odbywa siĊ
poprzez otwór wzdłuĪ w szczycie czĊĞci przezroczystej.
Wariant 1 (tunel głĊboki zamkniĊty) w zakresie wpływu na powietrze jest toĪsamy z wariantem 5
(droga w tunelu i na estakadzie zamkniĊtej).
Dla tunelu realizowanego z wentylacją wzdłuĪną i poprzeczną oszacowano wydatki powietrza w
zaleĪnoĞci od

prĊdkoĞci ruchu pojazdów w godzinie szczytu. Obliczenia zostały wykonane przy

uĪyciu normy niemieckiej „Wytyczne dotyczące wyposaĪenia i eksploatacji tuneli drogowych” – RABT
2003.
ARCADIS Sp. z o.o.
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PoniĪej przedstawiono w formie wykresów wyniki szacunków.
IloĞü powietrza do wymiany - jeden kierunek ruchu
bez ludzi pracujących w tunelu
ze wzglĊdu na zamglenie

ze wzglĊdu na CO

600 000
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500 000

400 000
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Wykres 7.2.1. IloĞü
zanieczyszczenia

odciąganego

powietrza

ze

wzglĊdu

na

rodzaj

analizowanego

Z przedstawionego powyĪej wykresu wynika, Īe czynnikiem, który bĊdzie decydował o iloĞci
wymienianego powietrza jest tzw. zamglenie w tunelu. PoniĪej przedstawiono oszacowane wielkoĞci
wymienianego powietrza w zaleĪnoĞci od prognozy ruchu jak i od wskaĨników tzw. zamglenia
okreĞlonych w normie RABT.
IloĞü powietrza do wymiany - jeden kierunek ruchu
bez ludzi pracujących w tunelu

z ludĨmi pracującymi w tunelu

1 000 000
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Wykres 7.2.2. IloĞü odciąganego powietrza ze wzglĊdu na zamglenie – wskaĨniki dla 2020 r. –
prognoza dla roku 2030
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IloĞü powietrza do wymiany prognoza ruchu powiĊkszona o 50 %
- jeden kierunek ruchu
z ludĨmi pracującymi w tunelu

bez ludzi pracujących w tunelu

1 400 000
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Wykres 7.2.3. IloĞü odciąganego powietrza ze wzglĊdu na zamglenie – wskaĨniki dla 2020 r. –
prognoza dla roku 2030 powiĊkszona o 50 %
IloĞü powietrza do wymiany dla wskaĨników dla roku 2010
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Wykres 7.2.4. IloĞü odciąganego powietrza ze wzglĊdu na zamglenie – wskaĨniki dla 2010 r. –
prognoza dla roku 2030
Z zamieszczonych wykresów wynika, Īe znaczący wpływ na iloĞü powietrza do wymiany ma
prĊdkoĞü pojazdów poruszających siĊ w tunelu szczególnie w przedziałach prĊdkoĞci od 0-15 km/h.
Wynika, z powyĪszego, Īe naleĪy dąĪyü do unikania tworzenia siĊ tzw. korków w tunelu i znacznego
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spowolnienia ruchu pojazdów. Wentylacja tunelu jednak powinna byü tak zaprojektowana aby
podobne sytuacje niestandardowe odbywały siĊ w warunkach bezpiecznych dla Īycia i zdrowia ludzi:
pracowników operatora tunelu i podróĪujących.
Obliczenia rozprzestrzeniania siĊ zanieczyszczeĔ w powietrzu wykonano dla dwutlenku azotu,
tlenku wĊgla, wĊglowodorów alifatycznych, wĊglowodorów aromatycznych, benzenu oraz pyłu
zawieszonego. Dla odcinków znajdujących siĊ wĞród terenów leĞnych (odcinek VII_3: pomiĊdzy
wĊzłami Patriotów - Lubelska) dla tlenków azotu ze wzglĊdu na ochronĊ roĞlin z uwzglĊdnieniem
zmodyfikowanej rocznej róĪy wiatrów ze stacji meteorologicznej w Warszawie.
Dla odcinków, przy których znajduje siĊ blisko zabudowa mieszkaniowa wytypowano punkty
obliczeniowe (siatka dodatkowa) i wykonano dla nich obliczenia na wysokoĞci zabudowy.
PoniĪej omówiono wyniki obliczeĔ w siatce receptorów:
¾ Odcinek I – Puławska – Ursynów Zachód
Dla odcinka I nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i wartoĞci odniesienia poza
liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej – siatka dodatkowa nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ.
¾ Odcinek II – Ursynów Zachód – Ursynów – Wschód (tunel)
1. wariant 1 - tunel głĊboki z wentylacją poprzeczną – usuwanie spalin poprzez 4 wyrzutnie
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 wynika, Īe nie bĊdą notowane przekroczenia stĊĪeĔ
dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia, wówczas gdy emisje bĊdą realizowane przez wyrzutnie o
wysokoĞci min 12 m (wysokoĞü od poziomu terenu do punktu emisji).
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 powiĊkszonej o 50 % wynika, Īe nie bĊdą notowane
przekroczenia stĊĪeĔ dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia, wówczas gdy emisje bĊdą
realizowane przez wyrzutnie o wysokoĞci min 14 m (wysokoĞü od poziomu terenu do punktu
emisji).
Dla tych wysokoĞci nie stwierdzono przekroczeĔ na poziomie terenu oraz na wysokoĞci zabudowy
mieszkaniowej.
2. wariant 2 - tunel głĊboki bez wentylacji poprzecznej z wentylacją wzdłuĪną – usuwanie
spalin odbywa siĊ poprzez portale oraz dwa otwory
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 wynika, Īe mogą byü notowane przekroczenia stĊĪeĔ
dwutlenku azotu w rejonie portali i otworów na wysokoĞci terenu do około 50 m od linii
3

rozgraniczających (czĊstoĞü przekroczeĔ stĊĪenia 200 µg/m dwutlenku azotu). Na wysokoĞci
zabudowy nie przewiduje siĊ przekroczeĔ stĊĪeĔ dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia.
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 powiĊkszonej o 50 % wynika, Īe mogą byü notowane
przekroczenia stĊĪeĔ dwutlenku azotu w rejonie portali i otworów na wysokoĞci terenu do około
3

60 m od linii rozgraniczających (czĊstoĞü przekroczeĔ stĊĪenia 200 µg/m dwutlenku azotu). Na
wysokoĞci zabudowy takĪe mogą wystąpiü przekroczenia stĊĪenia jednogodzinnego dwutlenku
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azotu. Dla pozostałych substancji nie przewiduje siĊ wystĊpowania przekroczeĔ stĊĪeĔ
dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia.
3. wariant 3 – tunel z estakadą wyniesioną nad ul KEN i w czĊĞci napowietrznej realizowany
w formie przezroczystej – bez wentylacji poprzecznej w wentylacją wzdłuĪną. Usuwanie
spalin odbywa siĊ poprzez portale oraz otwory
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 wynika, Īe nie powinny byü notowane przekroczenia stĊĪeĔ
dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia na poziomi terenu jak i na wysokoĞci zabudowy.
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 powiĊkszonej o 50 % wynika, Īe mogą byü notowane
przekroczenia stĊĪeĔ dwutlenku azotu w rejonie portalu zachodniego na wysokoĞci terenu do około
3

50 m od linii rozgraniczających (czĊstoĞü przekroczeĔ stĊĪenia 200 µg/m dwutlenku azotu). Na
wysokoĞci zabudowy nie przewiduje siĊ przekroczeĔ stĊĪeĔ dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia.
4. wariant 4 - tunel z estakadą wyniesioną nad ul KEN i w czĊĞci napowietrznej realizowany
w formie przezroczystej – bez wentylacji poprzecznej z wentylacją wzdłuĪną. Usuwanie
spalin odbywa siĊ poprzez otwór wzdłuĪ w szczycie czĊĞci przezroczystej.
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 wynika, Īe nie powinny byü notowane przekroczenia stĊĪeĔ
dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia na poziomi terenu jak i na wysokoĞci zabudowy.
Z obliczeĔ dla prognozy dla roku 2030 powiĊkszonej o 50 % wynika, Īe mogą byü notowane
przekroczenia stĊĪeĔ dwutlenku azotu w rejonie portalu zachodniego na wysokoĞci terenu do około
3

50 m od linii rozgraniczających (czĊstoĞü przekroczeĔ stĊĪenia 200 µg/m dwutlenku azotu). Na
wysokoĞci zabudowy nie przewiduje siĊ przekroczeĔ stĊĪeĔ dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia.
¾ Odcinek III –Ursynów Wschód - Przyczółkowa
Dla odcinka III nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i wartoĞci odniesienia poza
liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej – siatka dodatkowa nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ.
¾ Odcinek IV – Przyczółkowa – Czerniakowska-bis
Dla odcinka IV takĪe nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i wartoĞci odniesienia
poza liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej – siatka dodatkowa nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ w powietrzu.
¾ Odcinek V– Czerniakowska – bis – Wał MiedzeszyĔski
Dla odcinka V takĪe nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i wartoĞci odniesienia
poza liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej – siatka dodatkowa nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ w powietrzu.
¾ Odcinek VI – Wał MiedzeszyĔski - Patriotów
Dla odcinka VI takĪe nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i wartoĞci odniesienia
poza liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej – siatka dodatkowa nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ w powietrzu.
ARCADIS Sp. z o.o.
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¾ Odcinek VII – Patriotów - Lubelska
Dla odcinków VII_1, VII_2, VII_3, VII_4 nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i
wartoĞci odniesienia poza liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej –
siatka dodatkowa nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ w powietrzu.
Dla odcinka VII_3, dla którego wykonywano obliczenia dla tlenków azotu ze wzglĊdu na ochronĊ
roĞlin (MPK) nie stwierdzono wystĊpowania wartoĞci przekraczającej wartoĞci dyspozycyjnej
3

27 µg/m (wartoĞü dopuszczalna pomniejszona o tło). Maksymalna obliczona wartoĞü w siatce
3

receptorów poza liniami rozgraniczającymi wynosi 10,8 µg/m .

7.2.5.

Podsumowanie

Z analizy wyników obliczeĔ rozprzestrzeniania siĊ zanieczyszczeĔ emitowanych w fazie budowy
drogi wynika, Īe nie przewiduje siĊ wystĊpowania przekroczenia stĊĪeĔ dopuszczalnych i wartoĞci
odniesienia substancji emitowanych z urządzeĔ pracujących na placu budowy.
W takcie eksploatacji drogi z odcinków otwartych przebiegających na poziomie terenu, w wykopach
oraz na nasypach czy estakadach nie przewiduje siĊ wystĊpowania takich wielkoĞci emisji substancji,
które powodowałyby przekroczenia stĊĪeĔ dopuszczalnych czy wartoĞci odniesienia w

powietrzu

zarówno na poziomie terenu jak i na wysokoĞci zabudowy zlokalizowanej najbliĪej projektowanej
drogi. Nie wystąpią takĪe przekroczenia stĊĪeĔ dopuszczalnych czy wartoĞci odniesienia w rejonie
krzyĪowaĔ projektowanej POW z głównymi istniejącymi trasami (wĊzły Puławska, Przyczółkowa, Wał
MiedzeszyĔski, Patriotów, Lubelska).
Dla odcinka drogi planowanego w zabudowie tunelowej w zaleĪnoĞci od wariantu budowy mogą
wystĊpowaü przekroczenia stĊĪenia jednogodzinnego dla dwutlenku azotu (czĊstoĞü przekroczeĔ
3

stĊĪenia 200 µg/m ). Przekroczenia te mogą wystąpiü:
•

w rejonie portalu zachodniego dla tunelu realizowanego bez wentylacji poprzecznej (bez wyrzutni)
do ok. 50-60m od linii rozgraniczających drogi (wariant 2, 3 i 4),

•

w rejonie otworu (1+930 – 2+080) dla tunelu w wersji głĊbokiej bez wentylacji poprzecznej (bez
wyrzutni) do ok. 50 - 60m od linii rozgraniczających (wariant 2). Dla tego wariantu realizacji tunelu
mogą

wystąpiü

teĪ

przekroczenia

stĊĪeĔ

jednogodzinnych

dwutlenku

azotu

(czĊstoĞü

przekroczeĔ) na wysokoĞci zabudowy.
Dla tunelu realizowanego z wentylacją wzdłuĪną i poprzeczną (wariant 1 i 5) niezbĊdne bĊdzie
usuwanie zanieczyszczeĔ powstających w tunelu wyrzutniami. Aktualnie nie ma danych dotyczących
sposobu wentylacji, rzeczywistych potrzeb wentylacji poprzecznej oraz wysokoĞci wyrzutni o ile bĊdą
one planowane do realizacji. Do analizy przyjĊto 4 wyrzutnie z całego tunelu i w wyniku obliczeĔ
stwierdzono, Īe aby nie były przekraczane stĊĪenia dopuszczalne i wartoĞci odniesienia w powietrzu,
niezbĊdne jest wybudowanie wyrzutni o wysokoĞci 12 m (punkt emisji) dla prognozy dla roku 2030 lub
wyrzutnie o takiej wysokoĞci aby punkt emisji zanieczyszczeĔ był na wysokoĞci 14 m – prognoza dla
2030 r. powiĊkszona o 50 %. Substancją decydującą o potrzebie wybudowania wyrzutni o takich
wysokoĞciach jest dwutlenek azotu. Z danych zamieszczanych w
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umieszczonych na stronach internetowych

12

wynika, Īe niewiele jest tuneli na Ğwiecie w których

próbuje oczyszczaü siĊ odgazy z NOx a skutecznoĞü oczyszczania nie spełnia załoĪonych
parametrów. TakĪe do obliczeĔ wysokoĞci wyrzutni przyjĊto, Īe powietrze odciągane z tunelu nie jest
oczyszczane.
Dla pozostałych substancji emitowanych z tunelu nie przewiduje siĊ wystĊpowania przekroczeĔ
wartoĞci dopuszczalnych i wartoĞci odniesienia pomniejszonych o aktualny stan zanieczyszczenia
powietrza.
W przypadku budowy wentylacji poprzecznej z wyrzutniami, ich wysokoĞü powinna byü tak
dobrana

aby

zminimalizowaü

ryzyko

wystąpienia

przekroczeĔ

wartoĞci

dopuszczalnych

zanieczyszczeĔ w powietrzu.
7.3.

WODY POWIERZCHNIOWE

7.3.1.

Metodyka

Oszacowanie jakoĞci i iloĞci wód opadowych powstających w związku z eksploatacją planowanej
Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” (POW)
przeprowadza siĊ w oparciu o:
•

prognozowany ruch na planowanej drodze,

•

normĊ PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”,

•

„Ograniczanie zanieczyszczeĔ w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady
wyboru” – Halina Sawicka – Siarkiewicz, Instytut Ochrony ĝrodowiska, Warszawa, 2004 r.,

•

„PodrĊcznik dobrych praktyk wykonywania opracowaĔ Ğrodowiskowych dla dróg krajowych” –
Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. w Krakowie,
Kraków, 2007 r.
Obliczenia stĊĪeĔ zawiesiny ogólnej i wĊglowodorów ropopochodnych, ze wzglĊdu na prognozĊ

ruchu, przekrój drogi oraz zagospodarowanie terenu, dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-S02204 „Odwodnienie dróg” zgodnie z wytycznymi „PodrĊcznika dobrych praktyk wykonywania
opracowaĔ Ğrodowiskowych dla dróg krajowych”. Wyznaczenie stĊĪenia zawiesiny ogólnej dokonuje
siĊ na podstawie iloĞci pasów ruchu (n), prognozowanego natĊĪenia ruchu drogowego (SDR) oraz od
rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany). Zastosowana metoda obliczeĔ uzaleĪnia
stĊĪenie wĊglowodorów ropopochodnych od stĊĪenia zawiesiny ogólnej.

7.3.2.

ZałoĪenia

StĊĪenie zanieczyszczeĔ w spływach opadowych zaleĪy od wielu czynników, m.in. od: natĊĪenia
ruchu samochodowego, stanu technicznego pojazdów, zagospodarowania terenu, warunków
klimatycznych oraz szerokoĞci odwadnianej korony drogi.
12

http://www.vegvesen.no/vegnormaler/hb/021/021_e_05_w.pdf
http://www.piarc.org/en/publications/tech-report/bridges-tunnels/
http://www.teara.govt.nz/1966/T/TunnelsRailAndRoad/TunnelsRailAndRoad/en
http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/roadinfra/tunnels/index_en.htm
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Dla planowanego odcinka POW pomiĊdzy wĊzłem „Puławska” a wĊzłem „Lubelska” przyjĊto
nastĊpujący przekrój drogi:
•

2x3 pasy ruchu na odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska”,

•

2x4 pasy ruchu na moĞcie przez WisłĊ,

•

2x3 pasy ruchu z pasem awaryjnym w tunelu pod Ursynowem.

7.3.3.

Przewidywane spływy wód opadowych

Roczna iloĞü wód opadowych spływających z powierzchni szczelnej po wybudowaniu drogi
3

wynosiü bĊdzie ok. 195.700 m /rok a natĊĪenie spływu z powierzchni szczelnej wynosiü bĊdzie ok.
3

0,659 m /s.
NatĊĪenie przepływu wód opadowych obliczone dla opadu o prawdopodobieĔstwie wystĊpowania
p=10% i czasie trwania 10 min. dla odcinka o długoĞci 100 m trasy (w liniach rozgraniczających)
przestawia poniĪsza tabela.
Tabela 7.3.1. NatĊĪenie przepływu wód opadowych dla odcinka o długoĞci 100 m trasy
(w liniach rozgraniczających)
SzerokoĞü pasa drogowego
w liniach rozgraniczających

Odpływ ze zlewni [ l/s ]

[m]
80

82,4 – 85,0

90

86,8 – 89,4

105

93,3 – 96,0

115

97,7 – 100,3

estakada

79,2

most

69,6

W przypadku gdzie odwodnienie drogi bĊdzie siĊ odbywało poprzez rowy trawiaste, maksymalne
natĊĪenia odpływu wód bĊdą redukowane w wyniku zmniejszonych prĊdkoĞci przepływu i infiltracji.

7.3.4.

Prognozowane oddziaływania
7.3.4.1.

Budowa

analizowanej

Południowej

Obwodnicy

Warszawy

stanowi

Faza budowy

potencjalne

Ĩródło

niekorzystnego oddziaływania na stan wód powierzchniowych. MoĪe ona spowodowaü zaburzenia
spływu powierzchniowego w obszarze sąsiadującym oraz pogorszenie jakoĞci wód powierzchniowych.
MoĪliwoĞü zmiany stosunków wodnych stwarzają prace związane z realizacją obiektów i urządzeĔ
infrastruktury technicznej, regulacją stosunków wodnych w rejonie trasy (regulacją cieków, ich
przełoĪeniem, budową przepustów, itp.). Najbardziej podatne na zmiany stosunków wodnych są
zlokalizowane w rejonie trasy małe cieki i obszary zmeliorowane.
Wszelkie prace związane z budową drogi stwarzają równieĪ zagroĪenie dla jakoĞci wód
powierzchniowych, które moĪe byü spowodowane:
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•

zamuleniem wskutek erozji gruntu podczas budowy drogi (zniszczenia erozyjne wystĊpują
najczĊĞciej na skarpach nasypów, wykopów i w rowach oraz w ich otoczeniu);

•

odprowadzeniem bez oczyszczenia Ğcieków bytowych i technologicznych z obiektów zaplecza
budowy;

•

wypłukiwaniem niebezpiecznych związków z materiałów uĪywanych do budowy (np. ĪuĪle
piecowe, substancje bitumiczne);

•

wnoszeniem do wód powierzchniowych znacznych iloĞci zawiesin z terenów budowy (cement,
mączka wapienna, itp.);

•

przedostawaniem siĊ do wód produktów naftowych z maszyn budowlanych i Ğrodków
transportowych.
7.3.4.2.

Faza eksploatacji

Planowana droga koliduje z ciekami wystĊpującymi w obszarze przebiegu trasy, w tym z rzeką
Wisłą, rzeką Wilanówką oraz kanałami i rowami melioracyjnymi. CzĊĞü z nich stanowiü bĊdzie
odbiorniki wód opadowych z drogi.
Budowa drogi spowoduje, Īe tereny, z których spływ powierzchniowy wód opadowych był
ograniczony (współczynnik spływu s=0,2 dla terenów zielonych, s=0,4 dla zabudowy luĨnej, s=0,6 dla
zabudowy zwartej), po wybudowaniu drogi staną siĊ powierzchniami szczelnymi (współczynnik spływu
s=0,8 - 0,9). Wówczas z danej zlewni wystąpią znaczne odpływy wód opadowych w krótkim okresie
czasu. Dla przykładu odpływ ze zlewni dla odcinka o długoĞci 100 m trasy zwiĊksza siĊ analogicznie w
zaleĪnoĞci od szerokoĞci pasa drogowego mierzonego w liniach rozgraniczających.
Tabela 7.3.2. Odpływ ze zlewni dla odcinka o długoĞci 100 m trasy
SzerokoĞü pasa drogowego
w liniach rozgraniczających

Odpływ ze zlewni [ l/s ]
Stan obecny

Po wybudowaniu drogi

80

34,9

82,4 – 85,0

90

39,4

86,8 – 89,4

[m]

105

45,8

93,3 – 96,0

115

50,2 – 150,5*

97,7 – 100,3

estakada

34,9

79,2

most

80,7

69,6

* - wartoĞü odnosi siĊ do zabudowy zwartej. Planuje siĊ na tym terenie wybudowanie tunelu.

Odbiorniki naraĪone bĊdą na znaczny punktowy dopływ wód opadowych, szczególnie w przypadku
odwadniania jezdni do małych cieków.
W związku z powyĪszym konieczne są przedsiĊwziĊcia, które zminimalizują negatywne
oddziaływanie drogi na stosunki wodne sieci hydrograficznej. Sprowadzają siĊ one do przebudowy
urządzeĔ melioracyjnych, budowy przepustów wodnych oraz robót przystosowujących odbiorniki do
przyjĊcia punktowych dopływów wód opadowych z drogi, tzn. retencjonowania wód.
W celu intensyfikacji procesów retencji oraz dla zabezpieczenia odbiorników na wylotach wód
opadowych planuje siĊ budowĊ zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (28 szt.). Ponadto na obszarze,
gdzie nie ma moĪliwoĞci odprowadzenia wód opadowych do cieków wodnych a warunki gruntowoARCADIS Sp. z o.o.
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wodne pozwalają na odprowadzenie wód opadowych do ziemi planuje siĊ budowĊ zbiorników
infiltracyjnych (20 szt.). Łącznie planuje siĊ budowĊ 48 zbiorników.
Tabela 7.3.3. Sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z trasy POW
Odcinek

Sposób odprowadzenia wód opadowych

Odbiornik wód
opadowych

od wĊzła
„Puławska”
do wlotu do tunelu

wody opadowe bĊdą spływaü grawitacyjnie do pompowni P1 i
P2. Wody z pompowni tłoczone bĊdą do zbiorników retencyjnoinfiltracyjnych odpowiednio ZB1 i ZB2. Dalej wody
odprowadzane bĊdą do Kanału Grabowskiego

Kanał Grabowski

tunel

wody technologiczne z tunelu bĊdą spływały grawitacyjnie do
pompowni P3 i P4 i dalej przewiduje siĊ tłoczyü je do kanalizacji
w ul. Płaskowickiej

kanalizacja
w ul. Płaskowickiej

od wylotu z tunelu
do mostu na rzece
WiĞle

wody odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do zbiorników
retencyjno-infiltracyjnych ZB3 - ZB15, (dodatkowo oczyszczane
w zakresie wĊglowodorów ropopochodnych) i tłoczone do rzeki
Wisły pompowniami P5 – P11

rzeka Wisła

od km 8+740
do km 9+200
(lewobrzeĪna
czeĞü mostu)

wody odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do urządzeĔ
oczyszczających zlokalizowanych w miĊdzywalu (przy lewym
obwałowaniu Wisły) i dalej odprowadzane do Wisły

rzeka Wisła

od km 9+200
do km 10+330

wody odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do urządzeĔ
oczyszczających zlokalizowanych w km 10+330 i dalej
odprowadzane do Wisły

rzeka Wisła

od km 11+600
do km 13+450
(wĊzeł „Patriotów”)

wody odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do zbiorników ZB20 –
ZB23 i dalej do Rowu ZagoĨdziaĔskiego w km 11+976

Rów ZagoĨdziaĔski
w km 11+976

wĊzeł „Patriotów”

wody odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do pompowni P12-P13 i
tłoczone odpowiednio do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych
ZB24 – ZB25 i poprzez zbiorniki do ziemi

ziemia

od km 13+900
(wĊzeł „Patriotów”)
do km 19+300
(wĊzeł „Lubelska”)

wody odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do zbiorników
retencyjno-infiltracyjnych ZB26 - ZB43 i poprzez zbiorniki do
ziemi

ziemia

wĊzeł „Lubelska”

wody odprowadzane bĊdą poprzez zbiorniki retencyjnoinfiltracyjne ZB 44 – ZB 47 do rowu melioracyjnego w km
19+740

rów melioracyjny
w km 19+740

Wpływ na jakoĞü wód w odbiornikach
Wody opadowe spływające z projektowanej drogi wprowadzane do wód lub do ziemi nie mogą
zawieraü odpadów oraz zanieczyszczeĔ pływających oraz powodowaü w tych wodach zmian
w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie, zmian naturalnej mĊtnoĞci, barwy, zapachu oraz
nie mogą powodowaü formowania siĊ osadów lub piany (art. 41 ustawy Prawo wodne).
Zgodnie z obwowiązujacymi przepisami wody opadowe i roztopowe ujĊte w szczelne, otwarte lub
zamkniĊte systemy kanalizacyjne pochodzące m.in. z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg
zaliczanych do kategorii dróg krajowych – wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawieraü
substancji zanieczyszczających w iloĞciach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz
15 mg/l wĊglowodorów ropopochodnych.
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47.620

67.260

77.630

98.510

98.510

98.510

81.440

66.860

wĊzeł „Ursynów-Zachód” – wĊzeł
„Ursynów-Wschód” – tunel

wĊzeł „Ursynów-Wschód” – wĊzeł
„Przyczółkowa”

wĊzeł „Przyczółkowa” – wĊzeł
„Czerniakowska-bis”

wĊzeł „Czerniakowska-bis” – most

most

most – wĊzeł „Wał MiedzeszyĔski”

wĊzeł „Wał MiedzeszyĔski” – wĊzeł
„Patriotów”

wĊzeł „Patriotów” – wĊzeł „Lubelska”

312,99

320,38

324,94

304,60

324,94

318,73

313,21

-

314,67

41.960

30.040

25,04

62.990

26,00
25,63

62.990

62.990

58.570

46.740

34.480

50.700

73,10

26,00

25,50

25,06

-

25,17

[poj./d]

261,44

285,28

310,93

291,50

310,93

307,43

291,65

-

296,93

[mg/l]
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- stĊĪenie zawiesiny ogólnej w wodach opadowych odprowadzanych do Ğrodowiska

70.000

[mg/l]

[mg/l]

[poj./d]

Prognoza
ruchu

Prognoza
ruchu

Wody
opadowe
oczyszczone

Wody
opadowe
spływające
z
powierzchni
jezdni

Wody
opadowe
spływające
z
powierzchni
jezdni

wĊzeł „Puławska” – wĊzeł „UrsynówZachód”

Odcinek

Strona prawa

Strona lewa

rodzaju systemów odwodnienia i oczyszczania

20,91

22,82

24,87

69,96

24,87

24,59

23,33

-

23,75

[mg/l]

Wody
opadowe
oczyszczone

kanalizacja + osadnik

71,53

22,97

rowy trawiaste + zbiornik
infiltracyjny lub retencyjno
infiltracyjny

rowy trawiaste + zbiornik
retencyjno-infiltracyjny

rowy trawiaste + zbiornik
retencyjno-infiltracyjny

rowy trawiaste + zbiornik
retencyjno-infiltracyjny
25,43

25,43

rowy trawiaste + zbiornik
retencyjno-infiltracyjny

rowy trawiaste + zbiornik
retencyjno-infiltracyjny

kanalizacja deszczowa

rowy trawiaste + zbiornik
retencyjno-infiltracyjny

System odprowadzania wód
i urządzenia oczyszczające

25,04

24,19

-

[mg/l]

StĊĪenie
zawiesiny
ogólnej w
wodach
zmieszanych
oczyszczonych
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Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

W celu usuniĊcia zanieczyszczeĔ olejowych, planuje siĊ budowĊ separatorów. Separatory (7 szt.)
przewiduje siĊ zainstalowaü przy wprowadzeniu wody opadowej ze zbiorników retencyjnoinfiltracyjnych do pompowni. Pozostałe dwa separatory zainstalowane bĊdą przy odprowadzeniu wód
opadowych z mostu i terenów sąsiednich. W sumie przewiduje siĊ 9 separatorów.
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67.260

77.630

98.510

98.510

98.510

81.440

66.860

wĊzeł „Ursynów-Wschód” – wĊzeł
„Przyczółkowa”

wĊzeł „Przyczółkowa” – wĊzeł
„Czerniakowska-bis”

wĊzeł „Czerniakowska-bis” – most

most

most – wĊzeł „Wał MiedzeszyĔski”

wĊzeł „Wał MiedzeszyĔski” – wĊzeł
„Patriotów”

wĊzeł „Patriotów” – wĊzeł „Lubelska”

25,04

25,63

25,99

24,37

25,99

25,50

25,06

20,03

20,50

20,80

19,50

20,80

20,40

20,05

20,14

[mg/l]

wody
opadow
e
spływaj
ące z
powierz
chni
jezdni

41.960
30.040

2,00

62.990

0,83
2,05

62.990

62.990

58.570

46.740

34.480

50.700

[poj./d]

Prognoz
a ruchu

2,34

0,83

0,82

0,80

2,01

[mg/l]

wody
opadow
e
oczyszc
zone

StĊĪenie
wĊglowodorów
ropopochodnych

20,91

22,82

24,87

23,32

24,87

24,59

23,33

23,75

[mg/l]

StĊĪenie
substan
cji
ekstrah
ujących
siĊ
eterem
naftowy
m

16,73

18,26

19,90

18,66

19,90

19,68

18,67

19,00

[mg/l]

wody
opadow
e
spływaj
ące z
powierz
chni
jezdni

1,67

1,83

0,80

2,24

0,80

0,79

0,75

1,90

[mg/l]

wody
opadow
e
oczyszc
zone

StĊĪenie
wĊglowodorów
ropopochodnych

Strona prawa

ARCADIS Sp. z o.o.

- stĊĪenie wĊglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych odprowadzanych do Ğrodowiska

47.620

wĊzeł „Ursynów-Zachód” – wĊzeł
„Ursynów-Wschód” – tunel

25,17

[poj./d]

70.000

[mg/l]

Prognoz
a ruchu

wĊzeł „Puławska” – wĊzeł „UrsynówZachód”

Odcinek

StĊĪenie
substan
cji
ekstrah
ujących
siĊ
eterem
naftowy
m

Strona lewa

kanalizacja + osadnik + separator

2,29

1,83
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rowy trawiaste + zbiornik infiltracyjny
lub retencyjno infiltracyjny

rowy trawiaste + zbiornik retencyjnoinfiltracyjny

rowy trawiaste + zbiornik retencyjnoinfiltracyjny + separator

rowy trawiaste + zbiornik retencyjnoinfiltracyjny + separator
0,81

0,81

rowy trawiaste + zbiornik retencyjnoinfiltracyjny + separator

rowy trawiaste + zbiornik retencyjnoinfiltracyjny + separator

kanalizacja deszczowa

rowy trawiaste + zbiornik retencyjnoinfiltracyjny

System odprowadzania wód
i urządzenia oczyszczające

0,80

0,77

[mg/l]

StĊĪenie
zawiesi
ny
ogólnej
w
wodach
zmiesza
nych
oczyszc
zonych

spływających z powierzchni jezdni oraz w wodach opadowych na wylotach róĪnego rodzaju systemów odwodnienia i oczyszczania

Tabela 7.3.5. StĊĪenie substancji ekstrahujących siĊ eterem naftowym oraz stĊĪenie wĊglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

StĊĪenia zawiesiny ogólnej i wĊglowodorów ropopochodnych na istniejących drogach
W ramach prowadzonych badaĔ na zlecenie GDDKiA w 298 wynikach pomiarów (spoĞród 1403
pomiarów) stĊĪenia wĊglowodorów ropopochodnych były wiĊksze od granicy oznaczalnoĞci –
0,005 mg/l (pozostałe kształtowały siĊ poniĪej tej wartoĞci). WartoĞci te nie przekroczyły jednak
wartoĞci dopuszczalnej 15 mg/l. W związku z powyĪszym nie przewiduje siĊ przekroczenia wskaĨnika
– wĊglowodory ropopochodne na analizowanej drodze.
O prawidłowoĞci powyĪszego prognozowania Ğwiadczą wyniki pomiarów. WielkoĞci stĊĪeĔ
zawiesiny ogólnej i wĊglowodorów ropopochodnych odprowadzanych z istniejących dróg krajowych w
województwie mazowieckim bez stosowania urządzeĔ oczyszczających przedstawia poniĪsza tabela.
Badania zostały przeprowadzone w 2007 roku przez PrzedsiĊbiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A.
13

w Warszawie .
Tabela

7.3.6.

Wyniki

badaĔ

wielkoĞci

ropopochodnych

stĊĪeĔ

odprowadzanych

zawiesiny
z

ogólnej

istniejących

i

wĊglowodorów

dróg

krajowych

w województwie mazowieckim bez stosowania urządzeĔ oczyszczających

Numer drogi

Miejsce badania

NatĊĪenie ruchu

WielkoĞci zanieczyszczeĔ
Zawiesina ogólna

WĊglowodory
ropopochodne

[ poj./dobĊ ]

[ mg/l ]

[ mg/l ]

14,0

<0,1

62,3

<0,1

54,6

<0,1

36,8

<0,1

7

Zakroczym

27.130

8

Marki

37.800

7

Raszyn

52.821

W roku 2007 przeprowadzone zostały badania wód opadowych spływających z jezdni autostrady
14

A-2 i autostrady A-4 . Podczas badania nie odnotowano przekroczeĔ dopuszczalnego stĊĪenia
zawiesiny ogólnej i wĊglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe odprowadzane były do
Ğrodowiska bez stosowania jakichkolwiek urządzeĔ oczyszczających, jak teĪ po oczyszczaniu przez:
odstojnik, osadnik, piaskownik, separator i piaskownik+separator. Przykładowe stĊĪenia wód
opadowych przedstawia poniĪsza tabela.
Tabela 7.3.7. Przykładowe stĊĪenia substancji w wodach opadowych

Droga

StĊĪenie
zawiesiny ogólnej
[ mg/l ]

A-2

StĊĪenie
wĊglowodorów
ropopochodnych

Data
badania

Urządzenie
oczyszczające

[ mg/l ]

4,0 – 37,0

0,1 – 1,4

05.2007

4,0 – 36,0

0,1 – 1,4

11.2007

3,6 – 19,0

0,1 – 0,4

05.2007

3,7 – 22,6

0,1 – 0,9

11.2007

3,6 – 33,0

0,1 – 1,6

05.2007

4,0 – 43,3

0,1 – 1,9

11.2007

13

odstojnik
osadnik
separator

„Pomiar zanieczyszczeĔ w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z dróg krajowych na terenie województwa
mazowieckiego”” PrzedsiĊbiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. w Warszawie, 2007 r.
14
Dane przekazane przez GDDKiA
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Droga

StĊĪenie
zawiesiny ogólnej
[ mg/l ]

A-4 (woj.
dolnoĞląskie)

A-4 (woj. opolskie)

StĊĪenie
wĊglowodorów
ropopochodnych

Data
badania

Urządzenie
oczyszczające

[ mg/l ]

3,8

<0,1

2,766

<0,1

3,8

<0,1

7,5

<0,1

12,5

<0,1

18,033

<0,1

b.d.

0,1 – 2,1

brak urządzeĔ
oczyszczających

09.2007
piaskownik+separator

01-04.2007

zbiornik+separator;
piaskownik+separator,
separator

Jak wynika z powyĪszego zestawienia wody opadowe spływające z autostrady A-2 i A-4
odprowadzane do Ğrodowiska spełniają

wymagania prawa

w

zakresie

zawiesiny ogólnej

i wĊglowodorów ropopochodnych. StĊĪenia wĊglowodorów ropopochodnych nawet w przypadku nie
stosowania separatorów nie przekraczają dopuszczalnych wartoĞci. Zatem moĪna prognozowaü, Īe
przedstawione wyniki obliczeĔ dotyczące POW są prawidłowe.

7.3.5.

Zalecenia ochronne
7.3.5.1. Faza budowy

W fazie budowy naleĪy zapewniü właĞciwą organizacjĊ robót oraz przestrzegaü zasad ogólnie
obowiązujących przy tego typu pracach, mających na celu ochronĊ Ğrodowiska wodnego.
W celu ograniczenia moĪliwoĞci zanieczyszczenia wód powierzchniowych na etapie realizacji
inwestycji, naleĪy:
•

lokalizowaü zaplecza budowy poza dolinami rzek oraz w bezpiecznej odległoĞci od rowów
i zbiorników wodnych (ok. 30 m),

•

drogi dojazdowe wytyczyü w miejscach najmniej kolidujących z ciekami i zapewniü swobodny
przepływ wód w ciekach pod drogami dojazdowymi,

•

w rejonie cieków i zbiorników wodnych prace budowlane powinny byü prowadzone przez pojazdy
sprawne technicznie (bez wycieków paliwa),

•

w przypadkach wystąpienia powaĪnych awarii na terenie budowy, jak wybuch, poĪar, naleĪy
postĊpowaü ĞciĞle zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami.
„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy

od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska. CzĊĞü 1 – Koncepcja rozwiązaĔ, Tom 3 – Koncepcja mostu
przez WisłĊ oraz obiektów inĪynierskich” wykonana przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A
w Warszawie oraz „POMOST” Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych w Warszawie w
marcu 2004 roku nie obejmuje rozwiązaĔ dot. robót regulacyjnych rzeki Wisły w ramach realizacji
przedsiĊwziĊcia. Warunek wykonania tych robót (o orientacyjnym zakresie: ok. 2,0 km w górĊ rzeki od
osi mostu do ok. 1,0 km poniĪej i oczyszczenie terenu w granicach trasy wody brzegowej (ok. 400 m
szerokoĞci) jak dla robót regulacyjnych) został okreĞlony pismem znak: TE 4000-153-2004 z dnia
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31.08.2004 roku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a nastĊpnie powtórzone w
piĞmie znak: UW-435/3/07 z dnia 07.01.2008 roku.
Zdaniem Projektanta przeprawy mostowej wyraĪonym w piĞmie znak: 2070/2008 z dnia
01.07.2008 roku regulacja Wisły nie wiąĪe siĊ z przyjĊtymi rozwiązaniami trasy i obiektu mostowego i
z punktu widzenia realizacji trasy jest zbĊdna w związku z powyĪszym nie podlega ocenie o
oddziaływaniu na Ğrodowisko Południowej Obwodnicy Warszawy.
„Koncepcja programowa ...” wykonana przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A w
Warszawie oraz „POMOST” Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych w Warszawie w
marcu 2004 roku przewiduje w obrĊbie obiektu mostowego nad rzeką Wilanówką umocnienie skarp
rzeki płytami prefabrykowanymi typu EKO na geowłókninie „Geotextil”. Takie rozwiązanie spowoduje
modyfikacje koryta. W związku z powyĪszym naleĪy przewidzieü umocnienia skarp rzeki Wilanówki
metodami naturalnymi, np. faszyną.
7.3.5.2. Faza eksploatacji
Według „Koncepcji programowej ...” wody opadowe z analizowanej trasy odprowadzane bĊdą poprzez
kanalizacjĊ deszczową oraz poprzez skarpy lub wpusty i kanały deszczowe do rowów trawiastych
(nieuszczelnionych lub uszczelnionych), a nastĊpnie do zbiorników infiltracyjnych lub retencyjnoinfiltracyjnych a dalej do cieków powierzchniowych lub ziemi (oprócz wód technologicznych z tunelu,
skąd odprowadzane one bĊdą do kanalizacji w ul. Płaskowickiej). WstĊpne oczyszczanie tych wód
moĪe odbywaü siĊ w studzienkach z osadnikiem i/lub rowach trawiastych, a ostateczne zatrzymanie
zawiesin i cząstek łatwo sedymentujących odbĊdzie siĊ w zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych oraz w
czĊĞci osadnikowej zbiorników infiltracyjnych. Taki układ oczyszczania wód opadowych przed ich
wprowadzeniem do Ğrodowiska zapewni redukcjĊ zanieczyszczeĔ do wartoĞci dopuszczalnych
okreĞlonych w rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska.
Przed wylotami do odbiorników powinny byü zainstalowane osadniki, które powinny byü
wyposaĪone w kratĊ na dopływie oraz zasyfonowany odpływ.
Na wylotach do odbiorników (w urządzeniach oczyszczających) naleĪy zastosowaü zamkniĊcia
odpływu (zasuwy), które stanowiü powinny zabezpieczenie przed zrzutem substancji niebezpiecznych.
Proponowane urządzenia pozwolą uzyskaü na wylocie do odbiornika wymagany standard jakoĞci
spływów opadowych z jednoczesną redukcją natĊĪenia odpływu. Warunkiem niezakłóconej pracy
urządzeĔ retencyjno-oczyszczających bĊdzie m.in. niedopuszczenie do podtapiania układów od strony
odbiornika.
Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne oraz infiltracyjne naleĪy wkomponowaü w istniejące otoczenie. Ich
brzegi naleĪy gĊsto obsiaü roĞlinnoĞcią Ğrednią oraz wysoką złoĪoną z gatunków rodzimych,
dopasowaną do warunków siedliskowych.
Brzegi zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i infiltracyjnych powinny byü wykonane w sposób
umoĪliwiający wydostanie siĊ ze zbiorników drobnych zwierząt, które mogłyby siĊ do nich dostaü.
W miejscach gdzie istnieje taka moĪliwoĞü naleĪy zrezygnowaü z betonowania skarp. Sugeruje siĊ
zastosowanie pokrywy roĞlinnej.
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W przypadku gdy wody opadowe przepływają przez rowy przydrogowe, wykorzystywane bĊdą
procesy samooczyszczania wskutek współdziałania procesów sedymentacji, filtracji oraz procesów
biochemicznych.
W fazie eksploatacji drogi naleĪy prowadziü nastĊpujące działania przeglądu i konserwacji systemu
odwadniającego:
•

wykaszanie trawy w rowach odwadniających;

•

usuwanie osadów i substancji olejowych ze studzienek kanalizacyjnych, osadników, zbiorników
retencyjno-infiltracyjnych i infiltracyjnych i separatorów,

•

kontrolĊ stanu technicznego rowów odwadniających, wylotów do odbiorników, studzienek
kanalizacyjnych,

osadników,

zbiorników

retencyjno-infiltracyjnych

i

infiltracyjnych

oraz

separatorów.

7.3.6.

Podsumowanie

1) Według „Studium projektu budowlanego ...” wody opadowe z jezdni Południowej Obwodnicy
Warszawy odprowadzane bĊdą do kanalizacji deszczowej lub poprzez skarpy lub wpusty i kanały
deszczowe do rowów trawiastych a nastĊpnie do zbiorników infiltracyjnych lub zbiorników
retencyjno-infiltracyjnych a dalej do Ğrodowiska, tj. do ziemi lub do cieków (Wisła, Kanał
Grabowski, Rów ZagoĨdziaĔski, rów melioracyjny). Wody technologiczne z tunelu przewiduje siĊ
odprowadzaü do kanalizacji deszczowej w ul. Płaskowickiej.
2) Wybudowanie drogi, uszczelnienie znacznej powierzchni spowoduje wzrost spływu wód
opadowych w porównaniu ze stanem obecnym. Spływy te zwłaszcza w pierwszej fazie deszczu
mogą byü zanieczyszczone. Ze wzglĊdu na wielkoĞü spływów jednostkowych (Ğrednio z odcinka o
długoĞci drogi ok. 100 m) od ok. 69,6 do ok. 100,3 l/s niezbĊdne jest zaprojektowanie systemu
zbiorników retencyjnych przyjmujących falĊ deszczu przed wprowadzeniem tych wód do
Ğrodowiska.
3) Jak wynika z obliczeĔ wody opadowe z trasy Południowej Obwodnicy Warszawy bĊdą spełniały
wymagania rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków,
jakie naleĪy spełniü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póĨn. zmianami) w
zakresie – stĊĪenia zawiesiny ogólnej i wĊglowodorów ropopochodnych, po zastosowaniu
planowanego

systemu

odprowadzania

(rów

trawiasty)

oraz

planowanych

urządzeĔ

oczyszczających (osadnik, zbiornik retencyjno-infiltracyjny, zbiornik infiltracyjny, separator).
4) Ze wzglĊdu na lokalizacjĊ zbiorników infiltracyjnych (obecne oznaczenie robocze ZB38 – ZB43) w
granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego naleĪy zaprojektowaü go tak aby wkomponował
siĊ w otaczający krajobraz, tj. w nieregularnych kształtach, obsadziü roĞlinnoĞcią odpowiednią do
siedliska oraz unikaü stosowania elementów z betonu, zwłaszcza z betonu lanego.
5) Zbiorniki retencyjne winny zapewniaü moĪliwoĞü zamkniĊcia odpływu na wypadek wystąpienia
powaĪnej awarii z udziałem pojazdów przewoĪących substancje niebezpieczne.
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6) PojemnoĞü zbiorników retencyjno-infiltracyjnych powinna zapewniaü ochronĊ cieków, tak aby
w czasie deszczów nawalnych odpływ do Ğrodowiska był zachowany jak dla zlewni naturalnej
przed jej zabudową planowanym przedsiĊwziĊciem.
7) W celu uzyskania zakładanej redukcji zanieczyszczeĔ niezbĊdna jest prawidłowa eksploatacja
systemu odwadniającego, tj.:
•

wykaszanie trawy w rowach odwadniających;

•

usuwanie osadów i substancji olejowych ze studzienek kanalizacyjnych, osadników, zbiorników
retencyjno-infiltracyjnych, zbiorników infiltracyjnych i separatorów;

•

kontrola stanu technicznego rowów odwadniających, wylotów do odbiorników, przepustów,
osadników, zbiorników retencyjnych, zbiorników infiltracyjnych i separatorów.

8) W projekcie naleĪy uwzglĊdniü przebudowĊ urządzeĔ melioracji wodnych podstawowych
i szczegółowych wystĊpujących w rejonie planowanej lokalizacji drogi dla zapewnienia ciągłoĞci
tych urządzeĔ oraz w sposób umoĪliwiający migracjĊ gatunków zwierząt bytujących w rejonie
cieków.
9) Nie przewiduje siĊ robót regulacyjnych rzeki Wisły w ramach realizacji przedsiĊwziĊcia, w związku
z powyĪszym nie podlega ono ocenie o oddziaływaniu na Ğrodowisko Południowej Obwodnicy
Warszawy.
10) NaleĪy przewidzieü umocnienia skarp rzeki Wilanówki metodami naturalnymi, np. faszyną,
zamiast umacniania skarp rzeki płytami prefabrykowanymi.
7.4.

7.4.1.

WODY PODZIEMNE

Metodyka i załoĪenia

Podstawą analizy oddziaływania na wody podziemne jest „Koncepcja…” przedstawiająca
proponowane rozwiązania techniczne drogi. UwzglĊdniono niweletĊ drogi i sposób jej prowadzenia, tj.
na analizowanym odcinku projektowana obwodnica przebiegaü bĊdzie po powierzchni terenu, na
nasypach i estakadach, w wykopach i w tunelu. W rejonie gĊstej zabudowy Ursynowa zaplanowano
wprowadzenie trasy w tunel.
PrzyjĊto Īelbetową – monolityczną konstrukcjĊ obudowy tunelu, realizowaną w Ğcianach
szczelinowych metodą odkrywkową i drąĪenie tunelu pod metrem. ĝciany szczelinowe stanowiü bĊdą
obudowĊ wykopu w fazie realizacji i docelowe Ğciany zewnĊtrzne i wewnĊtrzne obudowy tunelu.
Układ konstrukcyjny tunelu w przekroju stanowi rama 4 przĊsłowa o rozpiĊtoĞci (osiowej) naw:
6,80 x 18,10 x 18,10 x 6,80 m.
ĝciany szczelinowe gruboĞci 80 cm zagłĊbione bĊdą w grunt 4,5 – 5,0 m poniĪej płyty
fundamentowej.
OcenĊ warunków geologicznych i hydrogeologicznych wykonano na podstawie analizy dostĊpnych
materiałów archiwalnych oraz wizji terenu.
Analizie poddano pas terenu wzdłuĪ projektowanej obwodnicy o szerokoĞci ok. 2 km.

76

ARCADIS Sp. z o.o.

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

AnalizĊ budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych wykonano w oparciu materiały
zamieszczone w rozdziale 17 niniejszego Raportu (lp. 21-35).
Analizowane materiały stanowiły podstawowe Ĩródło informacji do wykonania map w skali 1:25000
przedstawiających miĊdzy innymi: wykształcenie litologiczne osadów przypowierzchniowych, elementy
morfologii

terenu,

lokalizacjĊ

ujĊü

wód

podziemnych

eksploatujących

poziom

uĪytkowy,

ukształtowanie zwierciadła wody i kierunki przepływu wód podziemnych UPW i stopieĔ zagroĪenia
pierwszego uĪytkowego poziomu wodonoĞnego.
WraĪliwoĞü Ğrodowiska wód podziemnych na zanieczyszczenia z powierzchni terenu została
oceniona w oparciu o klasyfikacjĊ stosowaną dotychczas w opracowaniach dotyczących autostrad:
•

I konflikty silne - wystĊpują w bezpoĞrednim sąsiedztwie obwodnicy, gdzie:
− brak jest izolacji uĪytkowych poziomów wodonoĞnych,
− główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) wystĊpują bez izolacji lub pod izolacją połowiczną,
− projektowana trasa przecina obszary szczególnej ochrony wydzielone w ramach GZWP,
− trasa przecina ustanowione strefy ochrony poĞredniej ujĊü,

•

II konflikty słabe - wystĊpują w bezpoĞrednim sąsiedztwie obwodnicy, gdzie:
− uĪytkowe poziomy wodonoĞne mają izolacjĊ połowiczną,
− projektowana trasa przecina obszary szczególnej ochrony wydzielone w ramach GZWP i
wystĊpujące pod pełną izolacją,

•

III konflikty niewielkie (praktycznie brak konfliktów) - wystĊpują tam, gdzie:
− pod izolacją pełną wystĊpują główne zbiorniki wód podziemnych GZWP,
− uĪytkowe poziomy wodonoĞne są dobrze izolowane od wpływów z powierzchni terenu,
− obwodnica oddziaływuje jedynie na płytkie wody gruntowe ujmowane studniami kopanymi.

OcenĊ warunków geotechnicznych w podłoĪu projektowanej POW wykonano w oparciu o:
•

analizĊ

wykształcenia

osadów

wystĊpujących

na powierzchni terenu

oraz klasyfikacjĊ

przydatnoĞci gruntów jako podłoĪa posadowienia dróg:
−

warunki bardzo dobre i dobre – w podłoĪu wystĊpują piaski i Īwiry wodnolodowcowe i
lodowcowe,

−

warunki dostateczne – w podłoĪu wystĊpują gliny i iły,

−

warunki złe – w podłoĪu wystĊpują grunty organiczne (torfy, namuły, mady) oraz grunty
eoliczne (piaski i pyły wydmowe),

•

wskaĨnik noĞnoĞci CBR,

•

wystĊpowanie wód gruntowych.
PowyĪsze informacje podane zostały we wstĊpnej „Dokumentacji geotechnicznej dla okreĞlenia

warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy Południowej Obwodnicy Warszawy,
woj. mazowieckie”, wykonanej przez Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i
Ochrony ĝrodowiska, 2004 r.
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7.4.2.

Prognozowane oddziaływania
7.4.2.1.

Faza budowy

W trakcie budowy POW konieczne bĊdzie prowadzenie odwodnieĔ wykopów budowlanych.
Aktualnie wiadomo, Īe trasa odcinka od km 0+391 do km 3+453 przebiegaü bĊdzie w tunelu, który
realizowany bĊdzie metodą odkrywkową w Ğcianach szczelinowych. W czasie prac związanych z
wykonywaniem tunelu konieczne bĊdzie prowadzenie prac odwodnieniowych.
Do oszacowania wielkoĞci dopływu wody do wykopu i zasiĊgu odwodnienia posłuĪono siĊ wzorami
z pracy Sokołowskiego i ĩbikowskiego. WartoĞci współczynników: ĭI i ĭII - do obliczeĔ wielkoĞci
dopływu do wykopu odczytano z wykresu (Fuchs 1972). Otrzymane wyniki zestawiono w poniĪszej
tabeli.
Tabela 7.4.1. Szacunkowe wyniki obliczeĔ pompowania odwodnieniowego wykopu tunelu
Parametry
obliczeĔ
R

Odcinek od – do kilometra
2+000

2+100

2+200

2+300

2+400

2+500

2+600

2+700

2+800

2+900

2+100

2+200

2+300

2+400

2+500

2+600

2+700

2+800

2+900

3+000

40

90

171

241

301

301

211

151

120

60

gdzie:
R

- zasiĊg depresji

Zakłada siĊ, Īe odwodniana bĊdzie druga warstwa wodonoĞna. Natomiast warstwa pierwsza
bĊdzie odciĊta Ğciankami szczelinowymi i wody tej warstwy nie bĊdą dopływały bezpoĞrednio do
wykopu. RóĪnica poziomów zwierciadeł wody warstwy pierwszej i drugiej wynosząca od około 7 m do
około 10 m wskazuje na brak kontaktu hydraulicznego pomiĊdzy warstwami. Prowadzenie prac
odwodnieniowych w drugiej warstwie wodonoĞnej nie powinno powodowaü obniĪenia zwierciadła
wody w pierwszej warstwie.
Ze wzglĊdu na wystĊpowanie w sąsiedztwie prac odwodnieniowych Rezerwatu Las Kabacki,
którego północny skraj oddalony jest od planowanych prac o około 150 m i Lasu NatoliĔskiego od 420
do 750 m oraz wystĊpowanie w rejonie planowanych prac gruntów słabonoĞnych - proponuje siĊ
uruchomienie systemu monitorowania poziomu wód pierwszej i drugiej warstwy wodonoĞnej w
obszarze objĊtym oddziaływaniem pompowania (lej depresji) oraz na zewnątrz leja.
Przed przystąpieniem do odwodnienia naleĪy opracowaü dokumentacjĊ okreĞlającą warunki
hydrogeologiczne w związku wykonywaniem odwodnieĔ budowlanych otworami wiertniczymi oraz
operatem wodnoprawnym i udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
Pompowanie odwadniające prowadzone bĊdzie przez okres kilku miesiĊcy. Skutki jego
oddziaływania bĊdą przemijające ze wzglĊdu szybki po zakoĔczeniu pompowania powrót zwierciadła
wody do warunków naturalnych.
Wody opadowe z tunelu bĊdą spływały do pompowni P1÷P3, a nastĊpnie przepompowywane bĊdą
do studzienek rozprĊĪnych, skąd odprowadzane bĊdą grawitacyjnie do kanalizacji miejskiej oraz
Kanału Grabowskiego.
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Z analizy dostĊpnych materiałów archiwalnych, w tym: profili studni oraz z pomiarów zwierciadła
wody w otworach wykonanych dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej wynika, Īe poziom wód
gruntowych w rejonie planowanego przedsiĊwziĊcia w dolinie Wisły wystĊpuje na ogół na głĊbokoĞci
wiĊkszej niĪ 2 m poniĪej spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.W związku z tym
prawdopodobieĔstwo wykonywania odwodnieĔ budowlanych jest niewielkie. W przypadku ich
prowadzenia, wywołają one krótkotrwałe zmiany reĪimu wód gruntowych wystĊpujących płytko pod
powierzchnią ziemi. Dotyczy to przede wszystkim odcinków połoĪonych w Dolinie Wisły, wzdłuĪ
których zwierciadło wody wystĊpuje płytko, a na powierzchni terenu wystĊpują osady organiczne.
OkreĞlenie iloĞci wody, którą ewentualnie trzeba bĊdzie odprowadziü z wykopów oraz zasiĊgu
odwodnienia bĊdzie moĪliwa dopiero po przyjĊciu szczegółowych rozwiązaĔ konstrukcyjnych oraz
najkorzystniejszej w danym przypadku metody odwadniania.
PoniewaĪ w dolinie wystĊpuje główny zbiornik wód podziemnych GZWP – 222, w celu
zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia wód podlegających ochronie, konieczne jest aby bazy
budowlane i transportowe były lokalizowane poza obszarami konfliktowymi.
PoniewaĪ planowane estakady i mosty wykonywane bĊdą przede wszystkim w dolinie Wisły, gdzie
stopieĔ zagroĪenia wód podziemnych jest bardzo wysoki, a swobodne zwierciadło wody wystĊpuje
płytko pod powierzchnią terenu, w celu ochrony wód podziemnych naleĪy stosowaü sprzĊt w dobrym
stanie technicznym.
7.4.2.2.

Faza eksploatacji

ZagroĪenia dla Ğrodowiska gruntowo-wodnego w rejonie inwestycji, na etapie eksploatacji
związane są z:
•

odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych i funkcjonowaniem systemu kanalizacji,

•

rozlewami substancji niebezpiecznych w wyniku katastrof drogowych.
Ruch kołowy na opisywanym odcinku POW bĊdzie miał znaczne natĊĪenie, co wpłynie na jakoĞü

wód opadowych. Zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych wytwarzane bĊdzie w wyniku
emisji spalin, których składnikami są m. in. związki azotu, ołowiu, siarki i mieszaniny wĊglowodorów, a
takĪe Ğcierania opon samochodowych i powierzchniowej warstwy jezdni. Na jakoĞü wód opadowych
bĊdą miały takĪe wpływ substancje chemiczne wykorzystywane do przeciwdziałania ĞliskoĞci
nawierzchni w okresach zimowych.
CzĊĞü wód opadowych w wyniku ruchu pojazdów bĊdzie przedostawała siĊ do powietrza
atmosferycznego w postaci rozdrobnionej i bĊdzie przenoszona poza teren objĊty systemem
kanalizacji. Wody te przenikaü bĊdą do gruntu i wód podziemnych.
Biorąc pod uwagĊ sposób zagospodarowania terenu i uĪytkowania wód podziemnych w
sąsiedztwie

POW

oraz

obecny

stopieĔ

rozpoznania

budowy

geologicznej

i

warunków

hydrogeologicznych piĊtra czwartorzĊdowego, a przede wszystkim stopieĔ izolacji uĪytkowego
poziomu wodonoĞnego i kierunki spływu wód podziemnych - wyznaczono odcinki o róĪnym stopniu
zagroĪenia. Odcinki te zestawiono w Tabela 7.4.2
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WraĪliwoĞü Ğrodowiska wód podziemnych na zanieczyszczenia z powierzchni terenu została
oceniona w oparciu o klasyfikacjĊ stosowaną dotychczas w opracowaniach dotyczących autostrad i
dróg ekspresowych:
Tabela 7.4.2. WraĪliwoĞü Ğrodowiska wód podziemnych wzdłuĪ trasy POW
Kilometr

Konflikt POW ze Ğrodowiskiem wód podziemnych
zgodna z klasyfikacją stosowaną w opracowaniach
dotyczących autostrad

Jednostka
geomorfologiczna

Trasy POW

II konflikty słabe
•

0+300 - 3+455

Równina Warszawska

uĪytkowy
czwartorzĊdowy
poziom
wystĊpuje pod izolacją Ğrednią

wodonoĞny

Brak konfliktu z GZWP-215, który wystĊpuje pod pełną
izolacją.
I konflikty silne

3+455– 15+250

•

uĪytkowy
czwartorzĊdowy
wystĊpuje bez izolacji

•

GZWP-222 wystĊpuje bez izolacji

Dolina Wisły

poziom

wodonoĞny

Brak konfliktu z GZWP-215, który wystĊpuje pod pełną
izolacją.
II konflikty słabe

15+250 – 20+000

Równina WołomiĔska

•

uĪytkowy
czwartorzĊdowy
poziom
wystĊpuje pod izolacją Ğrednią

•

obwodnica
oddziaływuje
jedynie
(przypowierzchniowe) wody gruntowe.

wodonoĞny
na

płytkie

Brak konfliktu z GZWP-215, który wystĊpuje pod pełną
izolacją.

Z powyĪszych rozwaĪaĔ wynika, Īe projektowana POW moĪe na etapie eksploatacji stanowiü
potencjalne zagroĪenie dla wód czwartorzĊdowego uĪytkowego poziomu wodonoĞnego, w Dolinie
Wisły (od km 3+455 do km 15+250), w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 222.
W pasie o szerokoĞci 2 km od osi projektowanej POW zlokalizowanych jest ok. 100 ujĊü. Dla
wiĊkszoĞci z nich stopieĔ konfliktowoĞci z POW jest niski.
W sąsiedztwie projektowanej POW zlokalizowane są dwa ujĊcia komunalne bazujące na wodach
czwartorzĊdowych:
•

w Falenicy ujĊcie zlokalizowane jest w odległoĞci 500 m (najbliĪsza studnia) na południe od
projektowanej trasy,

•

w Majdanie ujĊcie zlokalizowane jest w odległoĞci 500 m (najbliĪsza studnia) na północ od
projektowanej trasy.
Wokół ujĊü nie wyznaczono stref ochrony poĞredniej.
Wody podziemne do ujĊcia w Falenicy dopływają z kierunku wschodniego. Kierunek dopływu wody

do ujĊcia jest równoległy do przebiegu obwodnicy na tym odcinku. ZasiĊg oddziaływania najbliĪszej od
POW połoĪonej studni wynosi 125 m. Wynika stąd, Īe nie ma moĪliwoĞci migracji zanieczyszczeĔ z
POW w kierunku ujĊcia.
UjĊcie w Majdanie eksploatuje II podglinowy poziom wodonoĞny. Wody podziemne do ujĊcia
dopływają z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Z obliczeĔ przedstawionych w
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dokumentacji hydrogeologicznej ujĊcia wynika, Īe czas przesączania siĊ wód opadowych przez serie
glin zwałowych wynosi ponad 30 lat. Z badaĔ geofizycznych wykonanych dla potrzeb wymienionej
dokumentacji wynika, Īe w rejonie ujĊcia nie ma okien hydrogeologicznych. W związku tym nie ma
zagroĪenia dla wód podziemnych.

W analizowanym obszarze nie wystĊpują konflikty, które uniemoĪliwiałyby realizacjĊ
planowanej obwodnicy.
W celu zabezpieczenia Ğrodowiska gruntowo-wodnego wzdłuĪ projektowanej POW powinny byü
zachowane nastĊpujące zasady ochrony:
•

zatrzymanie jak najwiĊkszej iloĞci wody na danym terenie, co wpłynie korzystnie na bilans wody i
zminimalizuje naruszenie stosunków wodnych,

•

wody opadowe odprowadzane do gruntu lub wód podziemnych, przed wprowadzeniem do
odbiornika powinny byü podczyszczane,

•

utrzymywanie systemu odwodnieniowego w sprawnoĞci technicznej,

•

w przypadku lokalizacji w rejonie POW na przykład: stacji paliw, restauracji, parkingów, stanowisk
obsługi pojazdów, itp. - powinny byü one wyposaĪone w infrastrukturĊ uniemoĪliwiającą
przenikanie zanieczyszczeĔ do Ğrodowiska gruntowo-wodnego. Urządzenia powinny byü sprawne
i naleĪycie konserwowane.

7.4.3.

Podsumowanie

1) ZasiĊg i głĊbokoĞü ingerencji w Ğrodowisko gruntowo-wodne związana bĊdzie z wykonywaniem:
tunelu, nasypów i wykopów oraz pali fundamentowych (wierconych lub wbijanych), na których
posadowione zostaną estakady i mosty. W przypowierzchniowych warstwach stanowiących
podłoĪe projektowanej POW wystĊpują grunty słabe. Wynika stąd koniecznoĞü stosowania
fundamentów poĞrednich dla podpór estakad i mostów. W zaleĪnoĞci od przyjĊtych rozwiązaĔ
projektowych grunty słabonoĞne powinny zostaü wymienione całkowicie lub czĊĞciowo.
2) Wymiana lub ulepszanie gruntów wystĊpujących w podłoĪu, a takĪe układanie np. infrastruktury
podziemnej związanej z drogą wymagaü mogą prowadzenia odwodnieĔ wykopów. OkreĞlenie
iloĞci odpompowywanej wody oraz zasiĊgu odwodnieĔ, bĊdzie moĪliwe dopiero po opracowaniu
szczegółowej dokumentacji geologiczno-inĪynierskiej i przyjĊciu szczegółowych rozwiązaĔ
konstrukcyjnych oraz najkorzystniejszej w danym przypadku metody odwadniania. Prace
odwodnieniowe powinny byü poprzedzone wykonaniem operatu wodnoprawnego.
3) W trakcie budowy tunelu konieczne bĊdzie prowadzenie odwodnieĔ na odcinku od 2+000 do
3+000 km. ZasiĊg odwodnienia drugiej warstwy wodonoĞnej wynosiü bĊdzie od 40 do 300 m, w
zaleĪnoĞci od wymaganej wielkoĞci obniĪenia zwierciadła wody. NajwiĊksze obniĪenie zwierciadła
wody wymagane bĊdzie pod tunelem metra i w związku z tym, zasiĊg odwodnienia na tym
odcinku bĊdzie najwiĊkszy.
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4) Ze wzglĊdu na wystĊpowanie w sąsiedztwie prac odwodnieniowych Rezerwatu Las Kabacki,
którego północny skraj oddalony jest od planowanych prac o około 150 m proponuje siĊ
uruchomienie systemu monitorowania poziomu wód pierwszej i drugiej warstwy wodonoĞnej w
obszarze pomiĊdzy rezerwatem i projektowanym odwodnieniem. Monitoring naleĪy utworzyü w
oparciu o opracowany projekt.
5) Prowadzenie prac wykonawczych zgodnie z obowiązującymi normami i przy poszanowaniu zasad
ochrony Ğrodowiska (uĪywanie sprawnego technicznie sprzĊtu, ograniczenie terenu placu budowy
do niezbĊdnego minimum, właĞciwa organizacja prac) powinno zminimalizowaü negatywny wpływ
inwestycji na Ğrodowisko gruntowo-wodne.
6) Projektowana obwodnica zlokalizowana zostanie na dwóch wysoczyznach, gdzie główny poziom
wodonoĞny wystĊpuje pod nadkładem osadów słaboprzepuszczalnych oraz w dolinie Wisły, gdzie
poziom ten wystĊpuje bez izolacji. W obrĊbie osadów czwartorzĊdowych wypełniających DolinĊ
Wisły wydzielono GZWP nr 222 Doliny ĝrodkowej Wisły (Warszawa-Puławy). Z racji swej
zasobnoĞci zbiornik ten podlega ochronie.
W związku z powyĪszym wzdłuĪ odcinków POW zlokalizowanych na wysoczyznach konflikty ze
Ğrodowiskiem wód podziemnych sklasyfikowano jako słabe i niewielkie, natomiast w dolinie Wisły
jako silne.
7) Projektowana

POW

nie

koliduje

z

ujĊciami

komunalnymi

bazującymi

na

wodach

czwartorzĊdowych zlokalizowanymi w Falenicy i Majdanie. Trasa zlokalizowana jest poza
kierunkiem dopływu wód podziemnych do ujĊü. Ponadto, ujĊcie w Majdanie eksploatuje II
podglinowy poziom wodonoĞny, a czas przesączania siĊ wód opadowych przez osady izolujące
wynosi ponad 30 lat.
8) PoniewaĪ na tym etapie projektowania brak jest szczegółowych informacji dotyczących rozwiązaĔ
projektowych dotyczących sposobów odwadniania poszczególnych odcinków POW, w związku
tym w niniejszym opracowaniu zaleca siĊ:


na odcinkach zlokalizowanych na WysoczyĨnie Warszawskiej - wykonaü kanalizacjĊ
deszczową. W miarĊ moĪliwoĞci, jak najwiĊkszą iloĞü wody naleĪy zatrzymaü w rejonie
projektowanych prac w rowach i zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych zapewniających takĪe
oczyszczanie wód opadowych. Na obszarach, gdzie jest to moĪliwe zaleca siĊ stosowanie
systemów rozsączających wodĊ w gruncie.



na odcinkach zlokalizowanych w Dolinie Wisły i na WysoczyĨnie WołomiĔskiej, zaleca siĊ
indywidualne projektowanie systemów odwodnienia dla poszczególnych odcinków i obiektów
inĪynierskich. Przy projektowaniu naleĪy przyjąü zasadĊ zatrzymania jak najwiĊkszej iloĞci
wody na danym terenie. Ma to szczególne znaczenie w zasiĊgu zbiornika GZWP-222 Doliny
ĝrodkowej Wisły. Do tego celu w pierwszym rzĊdzie naleĪy wykorzystaü warunki naturalne, a
dopiero potem rozwaĪaü budowĊ urządzeĔ sztucznych. KanalizacjĊ deszczową proponuje siĊ
wykonywaü tylko wtedy, gdy nie ma moĪliwoĞci odprowadzenia wody deszczowej do gruntu lub
wód powierzchniowych lub gdy wymagają tego wzglĊdy ochrony Ğrodowiska np. na terenach
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chronionych, gdzie płytko wystĊpują wody gruntowe i nie mogą byü zastosowane naturalne
sposoby oczyszczania spływów z powierzchni drogi.
7.5.

POWIERZCHNIA ZIEMI , GLEBY

7.5.1.

Metodyka

Do analizy oddziaływania na gleby na podstawie „Koncepcji…” przyjĊto powierzchniĊ zajmowaną
przez drogĊ ok. 285 ha. Ze wstĊpnych badaĔ geotechnicznych przyjĊto miąĪoĞü warstwy gleby
urodzajnej – ok. 0,3 m. UwzglĊdniono teĪ estakady o łącznej długoĞci ok. 2000 m. Oszacowano na tej
podstawie masĊ gleb, które ulegną przemieszczeniu i likwidacji – w fazie budowy.

Przy ocenie

oddziaływania w fazie budowy uwzglĊdniono przewidywany zakres robót budowlanych, a w fazie
eksploatacji – prognozowane rodzaje i wielkoĞci emisji oraz dane literaturowe dotyczące wyników
pomiarów zanieczyszczeĔ w glebach.

7.5.2.

Prognozowane oddziaływania
7.5.2.1.

Faza budowy

Wpływ prac budowlanych na Ğrodowisko gruntowe bĊdzie krótkotrwały i przemijający (z wyjątkiem
trwałego zajĊcia pasa terenu pod POW i obiekty inĪynierskie). BezpoĞrednie oddziaływanie w czasie
budowy drogi na powierzchniĊ ziemi i glebĊ bĊdzie lokalne i ograniczy siĊ praktycznie do pasa o
wielkoĞci 40 – 50 metrów od osi w obie strony i powierzchni ok. 285 ha. Całkowite zniszczenie gleb w
fazie budowy wystąpi w nowo zajĊtych pod drogĊ miejscach, w szerszym zakresie w rejonie wĊzłów
oraz powierzchniach zajĊtych pod urządzenia odwodnienia drogi i dotyczyü bĊdzie obszaru o
powierzchni ok. 270 ha (ogólna powierzchnia w granicach linii rozgraniczających pomniejszona o
powierzchniĊ zajĊtą przez estakady). W efekcie prac budowlanych nieznacznie zmniejszy siĊ
powierzchnia upraw rolnych. Podczas prowadzenia robót ziemnych powstaną szkody w Ğrodowisku
naturalnym w miejscach wykopów i odkładów, w obrĊbie pasa drogowego i jego sąsiedztwie,
spowodowane koniecznoĞcią wykonania np. korpusu drogi i kanalizacji deszczowej.
Z wykopów usuniĊte zostaną duĪe iloĞci gruntów, natomiast wykonanie nasypów wymagaü bĊdzie
ich nawiezienia. Magazynowane tymczasowo masy ziemne powinny byü zdejmowane i gromadzone
selektywnie. Jak najwiĊkszą ich czĊĞü naleĪy wykorzystaü na terenie prowadzonej inwestycji na
przykład do niwelacji terenu. Nieprzydatne na terenie budowy masy ziemne naleĪy zagospodarowaü
zgodnie z przepisami ochrony Ğrodowiska.
WarstwĊ gleby naleĪy zdjąü i zdeponowaü w wyznaczonym miejscu na placu budowy. Po
zakoĔczeniu prac budowlanych gleba powinna byü wykorzystana na terenie planowanego
przedsiĊwziĊcia. W

przypadku niewykorzystania całego humusu naleĪy przekazaü go do

wykorzystania (np. do rekultywacji lub do uĪyĨnienia gleb zdegradowanych).
Czasowo zajmowany teren bĊdzie przywracany do pierwotnego stanu poprzez uporządkowanie
poboczy, ich ponowne obsianie trawą i zadrzewienie. Grunt w robotach ziemnych zagĊszczany bĊdzie
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przez wibrowanie. Nie bĊdzie dochodziü do zawodnienia gruntu z uszkodzeniem humusu w
nastĊpstwie zakłóceĔ odwodnienia i nie naleĪy obawiaü siĊ naruszenia dotychczasowych stosunków
wodno - gruntowych. Podczas budowy obwodnicy powstaną nadmiary mas ziemnych i z wykopów,
które nie

bĊdą nadawały siĊ do wbudowania w nasyp z powodu braku właĞciwoĞci noĞnych.

Pozyskane podczas prac masy ziemi bĊdą wymagały przygotowania odpowiednich terenów do ich
czasowego gromadzenia. Zaleca siĊ aby składowanie mas ziemi odbywało siĊ poza granicami
obszaru Natura 2000, uĪytku ekologicznego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. O ile nie bĊdzie
to moĪliwe, wówczas moĪna dopuĞciü w granicach w/w obszarów chronionych ale tylko w
wyznaczonym pasie drogowym.
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na warstwĊ gleby i grunty zanieczyszczone np. na skutek
wycieku paliw, czy olejów. Zanieczyszczony grunt powinien byü natychmiast usuwany i zastąpiony
gruntem

czystym.

Grunt

zanieczyszczony

powinien

zostaü

zdeponowany

na

specjalnie

przygotowanym placu składowym i nastĊpnie wywieziony do utylizacji przez uprawnione do tego firmy.
W celu ochrony Ğrodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami emitowanymi w trakcie
realizacji POW, naleĪy właĞciwie przygotowaü i zorganizowaü roboty oraz zaplecze. Zła organizacja
robót i brak nadzoru mogą doprowadziü do zanieczyszczenia wody i gruntu paliwami i lepiszczami,
zaĞmiecania Ğrodowiska wokół budowy niewykorzystanymi materiałami lub odpadami, niszczenia
istniejącej infrastruktury oraz obniĪenia jakoĞci wykonawstwa, która poĞrednio ma wpływ na stan
Ğrodowiska w okresie eksploatacji.
W związku tym naleĪy zobowiązaü wykonawców robót do prowadzenia ich w taki sposób, aby
maksymalnie ograniczyü zasiĊg ewentualnych szkód, obszarów naruszenia powierzchni ziemi oraz
iloĞü powstających odpadów.
Prace ziemne naleĪy prowadziü pod nadzorem, zgodnie z dokumentacją.
Na odcinku 3+453 - 3+700 planowana trasa POW przetnie SkarpĊ WiĞlaną.
ObciąĪenia krawĊdzi lub stoku skarpy obiektami budowlanymi o naciskach przekraczających
wytrzymałoĞü gruntów budujących krawĊdĨ oraz rozciĊcie skarpy wykopem budowlanym, mogą
powodowaü przemieszczanie gruntów i powstawanie osuwisk.
W rejonie planowanych prac skarpa warszawska charakteryzuje siĊ mniejszą podatnoĞcią na tego
typu zjawiska poniewaĪ:
•

w bezpoĞrednim podłoĪu inwestycji nie wystĊpują wypiĊtrzenia iłów plioceĔskich o stoku
nachylonym ku dolinie Wisły, które mogą stanowiü płaszczyznĊ Ğlizgową dla nadległych mas
gruntu i sprzyjaü powstawaniu osuwisk

•

planowane przedsiĊwziĊcie nie bĊdzie wywierało nacisku na krawĊdĨ skarpy poniewaĪ bĊdzie
posadowione na głĊbokoĞci 10 m poniĪej górnej krawĊdzi skarpy

•

planowane przedsiĊwziĊcie posadowione bĊdzie poniĪej wystĊpowania gruntów nasypowych.
WystĊpowanie wysiĊków wód podziemnych zasilanych wodami opadowymi u podnóĪa skarpy

moĪe sprzyjaü wystąpieniu ruchów mas ziemnych. Opisane zjawiska naleĪy uwzglĊdniü przy
projektowaniu i realizacji przedsiĊwziĊcia.
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W celu ograniczenia moĪliwoĞci zanieczyszczenia Ğrodowiska gruntowo-wodnego Ğciekami i
odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji, naleĪy zorganizowaü zaplecze budowy:
•

place postojowe dla maszyn i Ğrodków transportu w sposób zabezpieczający - grunt i wodĊ przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi,

•

pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników,

•

skład materiałów budowlanych i parking dla pracowników,

•

przenoĞne toalety dla pracowników.
7.5.2.2.

Faza eksploatacji

Zanieczyszczenie gleb przy drogach jest głównie wynikiem osiadania na powierzchni ziemi
cząsteczek substancji zanieczyszczających, które trafiły do powietrza z rur wydechowych pojazdów
samochodowych poruszających siĊ po drodze. Oprócz emisji spalin z motoryzacją związane jest
równieĪ zanieczyszczenie Ğrodowiska pyłami czerni wĊglanowej powstającej ze Ğcierania opon
samochodowych. ĝcierane są takĪe same nawierzchnie drogowe zbudowane z róĪnych materiałów.
Skutki oddziaływania zanieczyszczeĔ komunikacyjnych na glebĊ ujawniaü siĊ bĊdą dopiero po
kilku latach eksploatacji drogi. NajwiĊksze i najniebezpieczniejsze są depozyty powierzchniowe metali
ciĊĪkich, w tym w szczególnoĞci związków ołowiu, cynku, miedzi i kadmu. W miarĊ upływu czasu
wystĊpuje takĪe stopniowe zakwaszenie gleb.
Obszar najbardziej szkodliwych oddziaływaĔ

zanieczyszczeĔ komunikacyjnych na gleby

szacowany jest na około 10-25 m od jezdni w zaleĪnoĞci od warunków lokalnych. Pas o takiej
szerokoĞci mieĞci siĊ praktycznie w liniach rozgraniczających drogi. Natomiast bezpoĞrednie
oddziaływania drogi na zawartoĞü substancji szkodliwych w glebach odnotowuje siĊ w odległoĞci
kilkudziesiĊciu metrów (najczĊĞciej szacuje siĊ wartoĞü zasiĊgu rzĊdu 50 m).
Wyniki badaĔ zanieczyszczeĔ komunikacyjnych, wpływających degradująco na gleby wzdłuĪ
szlaków komunikacyjnych wskazują, Īe w funkcji odległoĞci od drogi odnotowaü moĪna początkowo
gwałtowny spadek zawartoĞci metali ciĊĪkich, aby w odległoĞci około 50 m od drogi dojĞü do pewnego
stanu równowagi, gdzie spadek jest niewielki.
DostĊpne dane literaturowe wskazują, Īe z przeprowadzonych badaĔ zanieczyszczenia gleb
wynika, Īe zasiĊg pionowy zanieczyszczeniem związkami ołowiu praktycznie juĪ zanika na głĊbokoĞci
20 – 40 cm. Wobec powszechnego stosowania benzyn bezołowiowych i katalizatorów spalin,
zanieczyszczenia ołowiem w glebach w rejonie POW – nie bĊdą stanowiü istotnego zagroĪenia.
Innym zagroĪeniem dla gleb w rejonie drogi jest ich zasolenie w wyniku zimowego utrzymania
drogi. PodwyĪszone stĊĪenie soli w glebie notuje siĊ na skarpach nasypów oraz na skarpach i dnie
rowów odwadniających. Ogólny odpływ wód, wynoszący Ğrednio dla terenów Polski około 20% iloĞci
opadów atmosferycznych, powoduje systematyczne usuwanie z gleby związków rozpuszczalnych,
eliminując moĪliwoĞü ich akumulacji nie tylko w glebach, lecz równieĪ w płytko zalegających wodach
gruntowych.

ARCADIS Sp. z o.o.

85

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

Obecny w składzie soli kamiennej sód działa destrukcyjnie na glebĊ, niszczy jej strukturĊ fizyczną,
obniĪa zawartoĞü próchnicy, podnosi wartoĞü pH i uwstecznia przyswajalnoĞü mikroelementów.
StopieĔ zasolenia gleb zaleĪy od dawek Ğrodków chemicznych i od przepuszczalnoĞci podłoĪa.
Prowadzone w wielu krajach badania wykazały, Īe spływające i rozpryskiwane z nawierzchni dróg
związki chemiczne powodują najsilniejsze zasalanie gleb przydroĪnych w zasiĊgu do 10 m. Ze
wzglĊdu na ustalony korytarz drogi przez obszary chronione (zwłaszcza przez Mazowiecki Park
Krajobrazowy) naleĪy przy zimowym utrzymaniu drogi – w przyszłoĞci stosowaü tylko takie rodzaje
materiałów, które bĊdą aktualnie dopuszczone przez WojewodĊ Mazowieckiego.

7.5.3.

Podsumowanie

1) Budowa POW na omawianym odcinku spowoduje zmiany w sposobie dotychczasowego
uĪytkowania gleb.
2) Powierzchnia zajĊtego gruntu wg obecnego rozpoznania wyniesie ok. 285 ha (270 ha z
uwzglĊdnieniem estakad).
3) W fazie budowy zajdą trwałe przekształcenia gruntu związane z nasypami, zagĊszczaniem
warstw tworzących nasypy i podbudowĊ trasy.
4) W fazie eksploatacji Ĩródłem zanieczyszczenia gleby bĊdą emisje zanieczyszczeĔ pochodzących
głównie z ruchu samochodów i pylenia.
5) DostĊpne dane wskazują na zasiĊg zanieczyszczeĔ w odległoĞci ok. 50-150 m od krawĊdzi
jezdni. W odległoĞci ponad 150 m na ogół gleby charakteryzowały siĊ juĪ naturalną zawartoĞcią
metali ciĊĪkich.
6) W miejscach planowanych ekranów akustycznych propogacja zanieczyszczeĔ gleby bĊdzie
ograniczona praktycznie do krawĊdzi jezdni.
7) Nie przewiduje siĊ istotnego negatywnego oddziaływania drogi na stan zanieczyszczenia gleb.
7.6.

7.6.1.

ODPADY

Metodyka i załoĪenia

W fazie budowy jak i w fazie eksploatacji POW na odcinku wĊzeł „Puławska” – wĊzeł „Lubelska”
bĊdą powstawały róĪne odpady w zaleĪnoĞci od fazy.
Na podstawie mapy ewidencyjnej i wizji w terenie w szerokoĞci linii rozgraniczających od 80-120m
wyznaczono obiekty budowlane kolidujące z nowo planowaną Południowa Obwodnicą Warszawy i na
tej podstawie oszacowano iloĞci odpadów.

7.6.2.

Przewidywane rodzaje i iloĞci odpadów
7.6.2.1.

Podstawowym Ĩródłem odpadów bĊdą:
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•

prace rozbiórkowe: rozbieranie i demontowanie istniejących obiektów budowlanych (budynków
mieszkalnych, gospodarczych i innych takich jak: parkingi samochodowe, stacje benzynowe) –
znajdujących siĊ w granicach linii rozgraniczających,

•

wycinka drzew i krzewów kolidujących z trasą,

•

roboty ziemne – wykopy,

•

ułoĪenie nawierzchni dróg,

•

roboty konstrukcyjno – budowlane obiektów inĪynierskich,

•

odpady z przebudowy istniejących dróg: zrywanie nawierzchni betonowej i asfaltowej z
istniejących jezdni modernizowanych i włączanych do ciągu obwodnicy,

•

usuwanie kolizji z uzbrojeniem terenu: siecią wodną, kanalizacyjną, telefoniczną, trakcyjną,
oĞwietleniową itp.

W sumie – na terenie planowanej lokalizacji drogi znajduje siĊ 202 obiektów (w tym budynki
mieszkalne – 55 obiektów, gospodarcze – 109 obiektów, o innym budynki lub o innym przeznaczeniu
– 38 obiektów). W powyĪszych liczbach nie uwzglĊdniono budek bazarowych w iloĞci szacowanej
około 116 obiektów.
OkreĞlono rodzaje i oszacowano przybliĪone iloĞci poszczególnych rodzajów odpadów, które bĊdą
powstawaü w fazie budowy. NajwiĊkszą masowo i objĊtoĞciową grupą odpadów bĊdą gleba i ziemia –
3

ok. 2,2 mln , znaczące takĪe bĊdą odpady z rozbiórek (beton) – ok. 14000 m

3

oraz odpady

3

przebudowy istniejących dróg – ok. 8000 m .
UsuniĊcie odpadów powstających podczas budowy drogi, zgodnie z aktualnymi przepisami, bĊdzie
naleĪeü do wykonawcy tego przedsiĊwziĊcia. W dokumentacji koniecznej do wyboru wykonawcy
(specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia)

powinny

wynikaü

obowiązki

w

zakresie

gospodarowania odpadami, w tym strony formalno – prawnej. Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby
– ziemia urodzajna) bĊdzie mogła byü wykorzystywana do urządzania i zagospodarowywania skarp
nasypów. Nadmiar ziemi moĪna równieĪ zagospodarowaü na inne cele, w tym moĪliwe jest
przekazanie osobom fizycznym. Szczegółowy bilansu mas ziemnych powinien znajdowaü siĊ w
projekcie budowlanym. Specjalne wymagania dotyczą postĊpowania z odpadowym eternitem (17 06
01* - materiały izolacyjne zawierające azbest). Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien odbywa siĊ z zachowaniem
przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
Proponuje siĊ aby w decyzji, zostały okreĞlone nastĊpujące warunki i sposób zagospodarowania mas
ziemnych:
•

moĪliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do
rekultywacji terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,

•

dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

•

transport mas ziemnych prowadziü w godzinach dziennych (6

00

00

– 22 ) w rejonie obszarów

zabudowy mieszkalnej (dzielnice: Ursynów, Wilanów, Wawer, gmina Wiązowna)
•

nie dopuszczaü do pylenia podczas transportu,

•

prowadziü ewidencjĊ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym,
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•

masy ziemne mogą byü wykorzystywane do zagospodarowania terenów zielonych, niwelacji
terenu, na składowiskach odpadów jako warstwa izolująca,

•

projekt budowlany powinien zawieraü bilans mas ziemnych.
7.6.2.2.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie przewiduje siĊ powstawania znaczących iloĞci i rodzajów odpadów. BĊdą
powstawaü odpady związane z funkcjonowaniem obiektów i urządzeĔ zapewniających sprawne
funkcjonowanie

drogi

(oĞwietlenie,

urządzenia

odwadniające)

oraz

obiektów

powiązanych

technologicznie z drogą.
W fazie eksploatacji drogi wystĊpowaü bĊdą nastĊpujące rodzaje odpadów:
•

typowe odpady komunalne,

•

odpady związane z utrzymaniem jezdni (szczególnie w okresie zimowym),

•

odpady powstające z eksploatacji systemu odwadniającego takie jak:
−

wykaszanie trawy w rowach odwadniających;

−

usuwanie osadów i substancji olejowych ze studzienek kanalizacyjnych, osadników i
separatorów;

NajwiĊkszą pod wzglĊdem iloĞci grupą odpadów powstających w fazie eksploatacji bĊdzie osad
usuwany z separatorów zawierający szlam olejowy – ok. 20 ton w ciagu roku, i doda koto ok. 12 ton
piasku z osadników i separatorów. Poza tym – odpadami bĊdą zuĪyte Ĩródła Ğwiatła zawierających
rtĊü oraz oprawy oĞwietleniowe. Roczna iloĞü tej grupy odpadów odpowiednio ok. 3000 szt i ok. 2400
szt. Odpady te powinny byü gromadzone i okresowo przekazywane firmom zajmującym siĊ
unieszkodliwianiem tego typu odpadów – w szczególnoĞci obowiązek ten dotyczy odpadów
niebezpiecznych (Ğwietlówki). Szczególną grupĊ odpadów, których powstawania nie moĪna wykluczyü
są odpady naleĪące do grupy 16 – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeĔ losowych. W
wyniku awarii, których Ĩródłem mogą byü katastrofy drogowe, moĪe dojĞü do rozszczelnienia
zbiorników i instalacji samochodowych, z których mogą zostaü uwolnione i trafiü do Ğrodowiska: paliwo
(benzyna, olej napĊdowy), płyny. Oprócz tego – jeĪeli w katastrofie uczestniczyü bĊdą pojazdy
przewoĪące towary niebezpieczne, moĪe dojĞü do awaryjnych wycieków tych substancji. W wyniku
tych zdarzeĔ moĪe ulec zanieczyszczeniu warstwa gleby, która zebrana wraz z pozostałoĞciami
substancji niebezpiecznej stanowiü bĊdzie odpad podlegający obowiązkowi unieszkodliwienia. AkcjĊ
ratowniczą przeprowadzają jednostki specjalistyczne PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej – nie do nich
jednak naleĪy obowiązek zapewnienia unieszkodliwienia powstających odpadów czy rekultywacji
zdegradowanych gruntów. Kwestie odpowiedzialnoĞci za szkody w Ğrodowisku oraz ich naprawy
reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w Ğrodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493 z póĨn. zmianami). Organem ochrony Ğrodowiska właĞciwym w sprawach
zapobiegania i naprawy szkód w Ğrodowisku na analizowanym terenie jest Regionalny Dyrektor
Ochrony ĝrodowiska w Warszawie.
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7.6.3.

Podsumowanie

Faza budowy planowanego przedsiĊwziĊcia charakteryzowaü siĊ bĊdzie powstawaniem odpadów
rozbiórkowych jak równieĪ duĪej iloĞci mas ziemnych. Wytwarzającym odpady, odpowiedzialnym za
ich odzysk i unieszkodliwianie bĊdzie wykonawca, który przed rozpoczĊciem robót winien uregulowaü
stan formalno – prawny w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady powinny byü gromadzone w
wyznaczonych miejscach w sposób selektywny przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca
unieszkodliwiania lub wykorzystania. Przekazanie odpadów naleĪy dokumentowaü przy uĪyciu
obowiązujących formularzy.
Faza eksploatacji POW nie bĊdzie powodowaü powstawania znaczących iloĞci odpadów. SłuĪby
eksploatacyjne podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie drogą winny zapewniü moĪliwoĞü odbioru
wszystkich powstających odpadów, w tym równieĪ odpadów powstałych w wyniku zdarzeĔ losowych.
7.7.

DDOBRA KULTURY I ZABYTKI

Warunki Ğrodowiska kulturowego na analizowanym fragmencie POW są silnie zróĪnicowane.

7.7.1.

Stanowiska archeologiczne

W wyznaczonym pasie wg opracowania „Autostrada A-2 Warszawa (wĊzeł „Konotopa”) – Granica
z Białorusią (odcinek w województwie warszawskim)” z roku 1996 r. opracowanego przez zespół mgr
Marek Konopka, mgr inĪ. Julian Kołodziejczyk, mgr Ewa Pustoła Kozłowska, mgr inĪ. Michał Witwicki,
mgr Stefan Woyda „Ocena Oddziaływania na Ğrodowisko kulturowe autostrady A-2 na odcinku
Konotopa – Konik - wyznaczono 64 zadania. W paĞmie tym zlokalizowano 8 stanowisk
archeologicznych,

wyznaczono

równieĪ

8

punktów

osadniczych

wymagających

sondaĪy

weryfikacyjnych.
Trasa koliduje z dwoma stanowiskami archeologicznymi.
Tabela 7.7.1. Stanowiska archeologiczne w liniach rozgraniczających trasy
MiejscowoĞü

Charakterystyka obiektu

Warszawa - Wilanów

osadnictwo neolit, wczesny okres
wpływów rzymskich, wczesne
Ğredniowiecze

Warszawa - Wawer

osadnictwo okresu halsztacko lateĔskiego

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 Īadnych stanowisk archeologicznych o szczególnym
znaczeniu. WiĊkszoĞü stanowisk i punktów osadniczych wiąĪe siĊ z osadnictwem staroĪytnym (neolit,
brąz, hallstatt, ok. lateĔski i rzymski) natomiast nieliczne z wczesnym Ğredniowieczem i okresem
nowoĪytnym.
POW w analizowanym przebiegu trasy koliduje z terenem szczególnego nadzoru archeologicznego
na odcinkach:
− od km 0+680 do km 1+840,
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− 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.

7.7.2.

Zabytki

W rejonie analizowanej trasy – znajdują siĊ zarówno obiekty znajdujące siĊ w rejestrze zabytków
jak i w ewidencji konserwatorskiej. Analizowany w w/w opracowaniu z 1996 roku obszar znajduje siĊ
1000 m – czyli po 500 m od osi jezdni w kaĪdą stronĊ. Na tym obszarze znalazło siĊ 26 obiektów
kulturowych.
Rodzaj obiektu
− krzyĪe przydroĪne

liczba
8

− kapliczki przydroĪne

5

− zespoły urbanistyczne

3

− cmentarze

2

− koĞcioły

1

− obiekt przemysłowy

1

− zespół dworsko – parkowy

1

− pozostałe obiekty zabytkowe

5

RAZEM

26

Tabela 7.7.2. Zabytki wpisane do rejestru zabytków

Adres

Warszawa –
Ursynów Natolin ul.
Nowoursynowska
Warszawa -Wawer
Miedzeszyn ul
Przewodowa 112
Warszawa – Wawer
Falenica Dusznicka
64
Warszawa - Wawer
Falenica
ul. Lokalna 57/59

Rodzaj obiektu

park pałacowy

willa

willa

willa z ogrodem

Opis obiektu

fragment parku zespołu
płacowo parkowego Natolina
willa podmiejska, mur. z
dachem mansardowym
krytym dachówką, ok 1925 r.
murowany dom bliĨniaczy
przebudowany, w formie
zamku 1.90.XX w.
murowany drewniany w typie
romantyczne-go zameczku

Kwalifikacja konserwatorska
Obiekt
Obiekt wpisany
umieszczony w
do rejestru
ewidencji
zabytków
konserwatorskiej
X

nr 647/65

X

nr 1595/95

X

nr 1402/89

X

nr 1489/91

WyĪej wymienione obiekty architektoniczne, chronione rejestrem zabytków nie są bezpoĞrednio
zagroĪone przebiegiem POW.
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WartoĞü

krajobrazową,

historyczną

i

przestrzenną ma załoĪenie wsi Wolica
(nr 3). Wolica połoĪona jest na skraju
skarpy wiĞlanej wzdłuĪ drogi wiodącej z
Warszawy

do

zespołu

Natolinie.

Zachował

pałacowego
siĊ

tu

w

układ

przestrzenny odpowiadający typowej wsi
XVIII w. Składa siĊ z szeregu siedlisk
zabudowanych drewnianymi chałupami i
domami murowanymi. PomiĊdzy zabudową
wiejską

a

Natolinem

usytuowany

jest

folwark (nr 2), jako odrĊbne załoĪenie
przestrzenne. WĞród zabudowy folwarcznej
dominują budynki gospodarcze stodoła,
stajnie oraz mniejsze budynki mieszkalne –
dworek zarządy i czworaki. Z zabudową
wiejską powiązane są układy pól i kanały melioracyjne biegnące pod skarpą do Wilanowa i Powsinka.
Obiekt ten nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Drugim obiektem o duĪej wartoĞci kulturowej jest zespół – dworsko pałacowy w Zagórzu. PołoĪony
w lesie składa siĊ z małego dworku, parku oraz zabudowaĔ gospodarczych. Usytuowany na uboczu
stanowi obecnie siedzibĊ sanatorium psychiatrycznego dla dzieci.
WiĊkszoĞü obiektów stanowią małe obiekty o charakterze kultowym – krzyĪe, przydroĪne kapliczki,
bĊdące bardzo charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu. Jeden z takich obiektów – krzyĪ
przydroĪny połoĪony w Wawrze przy ul. Tawułkowej znajdzie siĊ w granicach pasa drogowego. W
zaleĪnoĞci od szczegółowych rozwiązaĔ technicznych wĊzła „Lubelska” – w granicach pasa
drogowego moĪe teĪ znaleĨü siĊ drewniany krzyĪ przydroĪny w m. Majdan nr 25.
Obiekty te naleĪy przenieĞü w miejsce uzgodnione przez WKP.

7.7.3.

Analiza moĪliwych zagroĪeĔ i szkód dla
chronionych zabytków

Pas terenu przeznaczony na lokalizacjĊ drogi jest wolny od obiektów architektury i budownictwa
wpisanych do rejestru zabytków. W analizowanym rejonie wokół projektowanej drogi wystĊpują 4
obiekty wpisane do rejestru (wymienione w rozdziale 7.7.2.).
W przypadku archeologicznych dóbr kultury – wszelkie działania inwestycyjne, ingerujące w
strukturĊ gruntu (poniĪej warstwy ornej lub współczesnej warstwy uĪytkowej) natrafiając na zabytkowe
obiekty niszczą je bezpowrotnie. W pasie drogowym znajdują sie 2 zidentyfikowane stanowiska
archeologiczne (tabela 7.7.1. w rozdz.. 7.7.1.). UwzglĊdniając powyĪsze zagroĪenia - projektowana
inwestycja w przewaĪającej wiĊkszoĞci nie niesie ryzyka uszkodzenia zabytków wpisanych do
rejestru. JednakĪe ze wzglĊdu na strefy ochronne zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych
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przy realizacji planowanej inwestycji istnieje prawdopodobieĔstwo koniecznoĞci przeprowadzania
badaĔ interwencyjnych, które bĊdą podejmowane w sposób doraĨny i niezaplanowany w związku z
niespodziewanym odkryciem zabytków archeologicznych. Na całej długoĞci budowanej obwodnicy
niezbĊdne jest prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem archeologicznym zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badaĔ konserwatorskich i architektonicznych,
a takĪe innych działaĔ przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badaĔ archeologicznych i
poszukiwaĔ ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, 1579). Natomiast w
obszarach stref (zaznaczone – rysunek 10) niezbĊdne jest prowadzenie wzmoĪonego nadzoru
archeologicznego.
W fazie eksploatacji nie zachodzi potrzeba prowadzenia działaĔ minimalizujących oddziaływania w
zakresie dóbr kultury.
ZagroĪone likwidacją są układ i obiekty wsi Wolica wraz z folwarkiem. Obwodnica przecina układ
drogowy łączący wieĞ i folwark z zespołem w Natolinie, spowoduje to równieĪ likwidacjĊ czĊĞci
zabudowy dawnej wsi Wolica. Uszczupli wartoĞci krajobrazowe tej osady. Obiekt ten nie jest wpisany
do rejestru zabytków, jednakĪe podlega ochronie konserwatorskiej, zgodnie z przepisami. Z tego
wzglĊdu likwidacja obiektu wymaga uzyskanie zezwolenia Prezydenta m.st. Warszawy. Przed
likwidacją naleĪy przeprowadziü inwentaryzacjĊ architektoniczną i fotograficzną obiektów. Zaleca siĊ
wykonaü te inwentaryzacje w ramach prac nad projektem budowlanym.
7.8.

7.8.1.

KRAJOBRAZ

Faza budowy

Wpływ na walory krajobrazowe w fazie realizacji bĊdzie krótkoterminowy i związany bĊdzie z:
•

budową nowej drogi na terenach o innym dotychczas uĪytkowaniu,

•

usuniĊciem fragmentów powierzchni leĞnych oraz drzew i krzewów wpisanych w krajobraz
otoczenia,

•

czasowym zajĊciem sąsiadujących terenów pod drogi dojazdowe i place budów,

•

wzmoĪonym ruchem pojazdów i ciĊĪkiego sprzĊtu budowlanego.

fot. Arcadis Sp. z o.o.
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fot. Arcadis Sp. z o.o.

fot. Arcadis Sp. z o.o.

fot. Arcadis Sp. z o.o.

fot. Paweł Siwek

fot. Piotr SereczyĔski

fot. Corkfon Sp. z o.o.

Fot. Mosty Katowice Sp. z o.o.

Fot. Mosty Katowice Sp. z o.o.
Faza realizacji inwestycji.

Fot. Mosty Katowice Sp. z o.o.

7.8.2.

Faza eksploatacji

Wpływ na walory krajobrazowe i rekreacyjne w fazie eksploatacji bĊdzie długotrwały i bezpoĞredni.
POW została wyznaczona nowym korytarzem drogi, dlatego jej budowa bĊdzie stanowiü nowy
element przestrzenny w okolicach. Szczególnie presja ta dotyczy terenów otwartych (Wilanów).
Odbiór drogi w krajobrazie bĊdzie zaleĪeü od typu i rodzaju krajobrazu oraz od charakteru
zagospodarowania bezpoĞredniego otoczenia planowanej drogi, zarówno istniejącego jak i
projektowanego.
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Wpływ planowanej drogi na krajobraz rozpatrzono w kontekĞcie jej postrzegania z wiĊkszej
odległoĞci, okreĞlonego typu krajobrazu oraz w ujĊciu lokalnym, czyli postrzeganie drogi z
bezpoĞredniego otoczenia - w kontekĞcie lokalnych wnĊtrz krajobrazowych.
OcenĊ

wpływu

budowy

planowanej

inwestycji

(w

tym

projektowanych

ekranów

przeciwdĨwiĊkowych) na krajobraz wykonano na podstawie analizy zrealizowanych juĪ obiektów
budowlanych o podobnym charakterze zagospodarowania terenu.
Uznano Īe elementy przestrzenne, które da siĊ wkomponowaü w otoczenie, mają znikomy wpływ na
krajobraz.
PoniĪej przedstawiono opis oddziaływania planowanej drogi na krajobraz.
Krajobraz zbliĪony do naturalnego jakim jest krajobraz leĞny, ze wzglĊdu na wystĊpujące w
podszyciu krzewy i podrosty drzew posiada doĞü ograniczone zasiĊgi widokowe. WnĊtrza
krajobrazowe tworzą ĞródleĞne łąki i polany, a takĪe drogi leĞne.

Fot. Katarzyna Łowicka
WidocznoĞü w lesie jest ograniczona do wąskich i krótkich wglądów wzdłuĪ dróg.

Ze wzglĊdu na ograniczone pole obserwacji na terenach leĞnych, planowana obwodnica bĊdzie
niewidoczna z wnĊtrza lasu jak i z terenów znajdujących siĊ poza kompleksami leĞnymi. W takim
ujĊciu bĊdzie miała znikomy wpływ na krajobraz mimo jej lokalnie znacznego wyniesienia ponad teren
(rejon Mazowieckiego Parku Krajobrazowego).
Projektowana droga widoczna bĊdzie z dróg wewnątrz lasu i na polanach ĞródleĞnych, które
bĊdzie przecinaü.
Wycinka powierzchni leĞnych niezbĊdnych do realizacji drogi, wprowadzi lokalną, ale trwałą
zmianĊ w krajobrazie zbliĪonym do naturalnego. Poprowadzenie drogi przez lasy spowoduje otwarcie
wnĊtrza lasu. MoĪe to doprowadziü do wyłomów drzew, szczególnie wysokich sosen nie
przystosowanych do działania wiatru. Krajobraz wzdłuĪ planowanej drogi przekształci siĊ w krajobraz
antropogeniczny.
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fot. Hubert BaraĔski
fot. Radosław Radziszewski
Wewnątrz lasów powstaną nowe otwarcia widokowe.

Krajobraz rolniczo - leĞny charakteryzuje siĊ licznymi wnĊtrzami krajobrazowymi opartymi o
fragmenty lasów i zadrzewieĔ Ğródpolnych. Tereny te wyróĪniają siĊ szybkim tempem sukcesji
naturalnej.

Fot. Katarzyna Łowicka
WidocznoĞü w krajobrazie rolniczo – leĞnym jest oparta o Ğciany wnĊtrz krajobrazowych.

Ze wzglĊdu na liczne zamkniĊcia widokowe, planowana droga w takim krajobrazie bĊdzie słabo
widoczna.
W przypadku przeciĊcia wnĊtrza krajobrazowego przez planowaną drogĊ, powstaną dwa mniejsze
wnĊtrza. Nie bĊdzie to miało wpływu na charakter krajobrazu.
W przypadku prowadzenia drogi na wysokim nasypie, jeĞli dopuĞci siĊ wprowadzenie krzewów na
zbocza skarp i zastosuje siĊ nasadzenia u jej podnóĪa, droga juĪ po kilku latach wtopi siĊ w krajobraz.

Krajobraz zarastających łąk charakteryzują siĊ wąskimi i dalekimi widokami opartymi o linie
zadrzewieĔ na horyzoncie.
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Fot. Katarzyna Łowicka
Krajobraz zarastających łąk.

Droga prowadzona w takim krajobrazie widoczna jest przez parawan młodych drzew. A po paru
latach wtapia siĊ w krajobraz.

Krajobraz rolniczy ma charakter otwarty, zatrzymania widokowe opierają siĊ o zadrzewienia
Ğródpolne i zieleĔ towarzyszącą zabudowie.

Szerokie otwarcia widokowe w krajobrazie rolniczym w gminie Wiązowna

Droga poprowadzona w poziomie terenu jest dobrze wkomponowana w krajobraz rolniczy.
Najbardziej widocznym elementem drogi w takim przypadku bĊdą obiekty mostowe z dojazdami do
nich, estakady, wiadukty. Wkomponowanie obiektów mostowych w krajobraz w duĪym stopniu zaleĪy
od ich kolorystyki.
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fot. Hubert BaraĔski
Przejazdy nad drogą pozwalają na obserwacjĊ krajobrazu z nowej perspektywy.

fot. Hubert BaraĔski
Droga poprowadzona w wykopie jest niewidoczna z terenów sąsiadujących z nią. Takie rozwiązanie pozwala
teĪ znacznie obniĪyü nasypy dojazdu do przejazdu nad drogą.

Ze wzglĊdu na otwarty charakter krajobrazu rolniczego obwodnica zaznaczy w nim swoją
obecnoĞü na odcinkach, gdzie poprowadzona bĊdzie na wysokich nasypach.

Fot. Katarzyna Łowicka
Przykład odbioru drogi poprowadzonej na nasypie ok. 6m. U podnóĪa rosną krzewy i drzewa.

Krajobraz osadnictwa podmiejskiego i wiejskiego tworzą zabudowania parterowe lub
dwukondygnacyjne. ZieleĔ towarzysząca tej zabudowie w znacznym stopniu wtapia ją w otoczenie i
jednoczeĞnie odgradza widokowo od terenów sąsiadujących. Otwarcia widokowe wystĊpują
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najczĊĞciej wzdłuĪ osi istniejących dróg oraz w niezabudowanych przerwach pomiĊdzy zabudową. W
terenach zabudowanych najistotniejsze jest ochronienie ludzi przed negatywnym wpływem drogi na
warunki zdrowia i Īycia człowieka. W wyniku zastosowania rozwiązaĔ ochronnych, planowana
obwodnica bĊdzie odgrodzona widokowo od terenów zabudowanych, czy to za pomocą ekranów
przeciwdĨwiĊkowych, czy wałów ziemnych czy teĪ bĊdzie całkowicie ukryta w tunelu.
Z wyjątkiem odcinka wg wariantu poprowadzenia drogi w tunelu, kaĪde przyjĊte rozwiązanie
spowoduje podział obszarów osadniczych. Komunikacja pomiĊdzy rozdzielonymi drogą terenami
odbywaü siĊ bĊdzie górą nad planowaną obwodnicą, bądĨ dołem pod obiektami w ciągu planowanej
obwodnicy. WiĊkszoĞü ulic lokalnych przebiegających prostopadle do planowanej drogi zostanie
zamkniĊte widokowo.
Zrekompensowanie strat krajobrazowych w krajobrazie kulturowym jest moĪliwe, jeĞli wzdłuĪ
planowanej inwestycji powstaną atrakcyjne tereny zieleni urządzonej. Mogą to byü np. wąskie zieleĔce
ze ĞcieĪkami pieszo-rowerowymi i elementami malej architektury lub deptaki spacerowe. Została
opracowana koncepcja parku komunikacyjnego, którego celem jest uatrakcyjnienie terenów
sąsiadujących z obwodnicą. Koncepcja ta jest pracą odrĊbną, nie wchodzącą w zakres rozwiązaĔ
drogowych.

Fot. Katarzyna Łowicka
Przykład wkomponowanie drogi szybkiego ruchu w krajobraz kulturowy (zabudowa jednorodzinna przy ulicy
Twardowskiego na Marymoncie w Warszawie, po prawej stronie, za ekranami ukrytymi w zieleni, znajduje siĊ
Trasa ToruĔska

Krajobraz kulturowy zdegradowany wystĊpuje na obszarach silnie zainwestowanych w wyniku
rozwoju urbanizacji. W takim krajobrazie naturalne warunki terenowe są całkowicie przekształcone
przez człowieka.
W otoczeniu planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy do tego typu krajobrazu zaliczają siĊ
tereny istniejących tras komunikacyjnych z towarzyszącą im zwykle zabudową usługowo – handlową i
produkcyjno – magazynową oraz zabudowĊ wielorodzinną. Budowa drogi w takim krajobrazie
spowoduje przyspieszenie przekształceĔ w kierunku dalszej urbanizacji zwłaszcza w przypadku
budowy zamkniĊtej

estakady o długoĞci ok. 1300 m – powstanie obiekt o wysokoĞci kilkunastu

metrów silnie ingerujący nawet w obecnie zdegradowany krajobraz.
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7.8.3.

Wpływ ekranów przeciwdĨwiĊkowych na
krajobraz

W sąsiedztwie planowanej POW wystĊpują tereny wymagające ochrony akustycznej. PoniĪej
przedstawiono wyniki analizy wpływu projektowanych ekranów przeciwdĨwiĊkowych na poszczególne
typy krajobrazu.
Na odcinkach drogi przebiegających przez obszary leĞne, krajobraz rolniczo – leĞny i krajobraz
zarastających łąk widocznoĞü ekranów bĊdzie znikoma. Zwłaszcza kiedy bĊdą one kolorystycznie
zbliĪone do kolorów zadrzewieĔ i bĊdą poroĞniĊte pnączami.

Przykład widocznoĞci na terenach leĞnych. Ulica Drozdów (w dzielnicy Wawer), przy której stoi szereg domów
jednorodzinnych jest niewidoczna z ulicy.

Fot. Katarzyna Łowicka
Przykład widocznoĞci ekranów przeciwdĨwiĊkowych typu „Zielona Ğciana” kiedy są one poroĞniĊte pnączami a
przed nimi rosną drzewa.

Fot. Katarzyna Łowicka
Przykład odbioru drogi z ekranem przeciwdĨwiĊkowym wysokoĞci 4m na nasypie ok. 2m - Krajobraz rolniczo leĞny
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Fot. Katarzyna Łowicka
Przykład odbioru drogi z ekranem przeciwdĨwiĊkowym wysokoĞci 4m na nasypie ok. 2m - Krajobraz
zarastających łąk

W krajobrazie rolniczym i kulturowym pełne ekrany przeciwhałasowe mogą byü elementem
wywyĪszającym drogĊ ponad teren. Problem ten pojawia siĊ na terenie gminy Wiązowna w rejonie wsi
Majdan (wĊzeł „Lubelska”) oraz w rejonie zabudowy jednorodzinnej Ursynowa - Pyry.

Fot. Katarzyna Łowicka
Przykład ekranu przezroczystego wysokoĞci 4m na nasypie wysokoĞci ok. 6m- Krajobraz rolniczy

Przykład ekranu typu „Zielona Ğciana” o wysokoĞci 3 m na nasypie wysokoĞci ok. 2m - Krajobraz osadnictwa
miejskiego wielorodzinnego

Przykład ekranu przezroczystego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
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W krajobrazie kulturowym zdegradowanym – (rejon Ursynowa) oddziaływanie drogi bĊdzie
skutecznie minimalizowane poprzez poprowadzenie jej w tunelu. W przypadku zaĞ budowy estakady
(ok. 1300 m) wyniesionej ponad Al. KEN – byłby ten obiekt elementem dominującym – stanowiącym
przeszkodĊ widokową wzdłuĪ Al. KEN.Wariant taki nie jest wariantem wnioskowanym przez
Inwestora.

7.8.4.

Podsumowanie

Wpływ na krajobraz planowanej drogi bĊdzie wystĊpowaü zarówno w fazie budowy (oddziaływania
krótko trwające, przemijające) jak i fazie eksploatacji (oddziaływania stałe, trwałe).
Faza budowy bĊdzie powodowac obecnoĞü wielu maszyn i urządzeĔ słuĪących do wybudowania
drogi. UsuniĊta warstwa ziemi urodzajnej, magazynowanie materiałów, odpadów – dawaü bĊdą
łącznie odczucie duĪego nieporządku, degradacji krajobrazu.
Oddziaływnaia fazy eksploatacji tym bardziej bĊdą one silne im bardziej naturalny krajobraz bĊdą
obejmowaü. Tak wiĊc odczuwane mogą byü najbardziej na terenie dzielnicy Wawer i gminy
Wiązowna. Najmniej dotkliwe bĊdą na terenie Ursynowa (droga w tunelu).
Projekt budowlany powinien przewidywaü projekt zieleni, w którym zostaną zaproponowane
nasadzenia towarzyszące ekranom, które wpłyną na poprawĊ odbioru tych nowych elementów
krajobrazu.
7.9.

POWAĩNE AWARIE

W wyniku kolizji drogowych czy wypadków moĪe dojĞü do wycieku paliwa ze zbiornika samochodu
do gleby. W przypadku, gdy w zdarzeniu uczestniczą pojazdy przewoĪące substancje niebezpieczne
przewidywaü moĪna wydostanie siĊ tych substancji do Ğrodowiska.
Kwestie odpowiedzialnoĞci za szkody w Ğrodowisku oraz ich naprawy reguluje ustawa z dnia 13
kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w Ğrodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z
póĨn. zmianami). Organem ochrony Ğrodowiska właĞciwym w sprawach zapobiegania i naprawy
szkód w Ğrodowisku na analizowanym terenie jest Regionalny Dyrektor Ochrony ĝrodowiska w
Warszawie.
O skali zagroĪenia dla ludzi i Ğrodowiska, do którego moĪe dojĞü w przypadku wystąpienia awarii w
związku z ruchem drogowym bĊdzie decydowaü:
•

intensywnoĞü ruchu,

•

struktura ruchu, udział pojazdów ciĊĪkich,

•

skala awarii i rodzaj i iloĞü uwolnionej substancji,

•

miejsce zdarzenia (teren zabudowany, wolny od zabudowy),

•

warunki Ğrodowiska (wystĊpowanie cieków, przepuszczalnoĞü gleby),

•

czas podjĊcia akcji ratowniczej przez specjalistyczne słuĪby,

•

wyposaĪenie słuĪb w Ğrodki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej.
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Zgodnie z literaturą tematu, ocenĊ stopnia zapewnienia bezpieczeĔstwa moĪna dokonaü na
podstawie analizy i oceny ryzyka. W analizie ryzyka dokonuje siĊ ustalenia wskaĨnika ryzyka
natomiast w ocenie ryzyka porównuje siĊ uzyskany wskaĨnik z kryteriami akceptowalnoĞci ryzyka.
Dopiero takie porównanie daje podstawy do stwierdzenia o stopniu zapewnienia bezpieczeĔstwa lub o
efektywnoĞci zastosowanego systemu bezpieczeĔstwa i ochrony. PodkreĞla to znaczenie właĞciwego
wyboru kryteriów akceptowalnoĞci ryzyka.

7.9.1.

Metodyka

Obliczenia czasów migracji zanieczyszczeĔ powstałych w wyniku katastrofy drogowej połączonej z
rozlaniem siĊ substancji chemicznej obliczono dla najbardziej wraĪliwego obszaru przebiegu
obwodnicy tj. Doliny Wisły.
Główny uĪytkowy poziom wodonoĞny wystĊpuje tu stosunkowo płytko, bo na głĊbokoĞci od 1,5 m
do 4m. NajczĊĞciej jest nieizolowany od wpływów z powierzchni terenu. PrĊdkoĞü i czas migracji
zanieczyszczeĔ z powierzchni terenu do uĪytkowego poziomu wodonoĞnego w Dolinie Wisły wyniesie
od 14 do 36 dni (wg obliczeĔ na podstawie wzoru N.N. Bindemana):
¾ czas migracji dla miąĪszoĞci m = 1,5 wyniesie 14 dni,
¾ czas migracji dla miąĪszoĞci m = 4,0 wyniesie 36 dni
Krajowe przepisy nie zawierają zasad okreĞlania ryzyka związanego z powaĪnymi awariami w tym
związanymi z transportem. Brak jest równieĪ wytycznych w tym zakresie. W literaturze dostĊpne są
omówienia metod stosowanych za granicą.
W zakresie oceny ryzyka szlaków transportowych towarów niebezpiecznych (drogowych i
kolejowych) znane i stosowane jest podejĞcie wypracowane w Szwajcarii - rozporządzenie w sprawie
ochrony przed powaĪnymi awariami (OPAM) weszło w Īycie 1 kwietnia 1991 r. ObjaĞnienia i zalecenia
wyjaĞniające rozporządzenia OPAM są opublikowane w postaci podrĊczników o charakterze
praktycznym. Dotyczą one trzech nastĊpujących obszarów zastosowaĔ:
a. przedsiĊbiorstwa, w których wytwarza siĊ, przechowuje lub przetwarza niebezpieczne substancje,
produkty lub odpady;
b. przedsiĊbiorstwa, które stosują mikroorganizmy;
c.

szlaki transportu towarów niebezpiecznych.
Korzystając z metodyki opisanej dr Mieczysława Borysewicza i mgr WandĊ Kacprzyk w

opracowaniu „Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i Ğrodowiska od szlaków transportu
niebezpiecznych substancji - M. Borysiewicz, S. Potempski, Instytut Energii Atomowej , 2001 r.”
przeprowadza siĊ ocenĊ ryzyka dla Ğrodowiska i ludzi przebiegu POW na odcinku od wĊzła
„Puławska” do wĊzła „Lubelska”.
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7.9.2.

Obliczenia poziomu ryzyka wystąpienia
powaĪnej awarii

Tabela 7.9.1. Przykład tabeli obliczeniowej:
Dane dodatkowe
IloĞü samochodów
udział pojazdów ciĊĪkich
czĊstoĞü wypadków
udział sam. z
mat.niebezpiecznymi

TJM
ASV
UR

114 000
0,127
0,0000005

AGS

0,08

zagroĪenia dla ludzi
poĪar

klasa
udział reprezentatywnego
scenariusza
udział reprezentatywnej
substancji
ocena uwolnienia
substancji
udział powaĪnych skutków
w wypadku
Prawdopodobienstwo
zagroĪenia
Prawdopodobienstwo
sumaryczne
prawdopodob.zagrozenia
ludnoĞci
prawdopodob.zagrozenia
wód podziemnych
prawdopodob.
zagrozenia wód
płynacych

wody
powierzchniowe

wody podziemne

eksplozja bliskie dalekie wĊglowodory tetrachloroetan wĊglowodory rzeki

SDR

3

2

2

2

3

6

3

6

ASK

0,7

0,07

0,07

0,07

0,7

0,07

0,7

0,07

ARS

0,4

0,25

0,15

0,15

1

0,2

1

0,2

RFZ

0,002

0,002 0,001 0,001

0,004

0,02

0,004

0,02

ASS

0,3

0,05

0,01

0,5

2,96E-05

5,92E-07

0,8

0,65
0,6
1,44E- 1,33E3,55E-05 5,91E-06
06
06

0,5
2,96E2,96E-04
05

4,42E05
3,02E05
3,26E04

ZałoĪony poziom akceptacji ryzyka:
• przyjmowany akceptowalny poziom ryzyka związany z zagroĪeniem ludzi - prawdopodobieĔstwo
-5

nie wiĊksze niĪ 10

• akceptowalny poziom ryzyka związany z zagroĪeniem Ğrodowiska - prawdopodobieĔstwo nie
-5

wiĊksze niĪ 4 x 10

Tabela 7.9.2. Obszary ryzyka związane z zagroĪeniem ludnoĞci
-3

Obszar I – nieakceptowany poziom ryzyka > 10

Obszar II – warunkowa akceptacja ryzyka (ALARP) -5
-3
pomiĊdzy 10 i 10
Obszar III –akceptacja ryzyka < 10

-5

muszą byü podjĊte działania w celu
ograniczenia poziomu ryzyka
akceptacja tylko w przypadku gdy
zostały podjĊte wszystkie racjonalne,
praktyczne Ğrodki ograniczenia ryzyka
nie jest wymagane podejmowanie
dodatkowych działaĔ w celu
ograniczenia poziomu ryzyka

Tabela 7.9.3. Obszary ryzyka związane z zagroĪeniem wód podziemnych i wód
powierzchniowych
Obszar I – nieakceptowany poziom ryzyka > 4,0*10
Obszar III –akceptacja ryzyka  4,0*10

-5

-5

muszą byü podjĊte działania w celu
ograniczenia poziomu ryzyka
nie jest wymagane podejmowanie
dodatkowych działaĔ w celu
ograniczenia poziomu ryzyka
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7.9.3.

Analiza wyników

Obliczone prawdopodobieĔstwo zagroĪenia, dla poszczególnych odcinków POW, kształtuje siĊ
nastĊpująco:
Tabela 7.9.4.

ZagroĪenie

ludnoĞci

Puławska
–
Ursynów
Zachodni
4,24x10

-5

6,24x10

-6

wód podziemnych

wód
powierzchniowych

•

-

Ursynów
Zachodni
–
Ursynów
Wschodni
2,26x10

-5

5,17x10

-6

(tunel)

zagroĪenie ludnoĞci

Ursynów
Wschodni –
Przyczółkowa
4,42x10

-5

Przyczółkowa
–
Czerniakowska
bis
4,12x10

-5

3,02x10

-5

3,26x10

-4

Czerniakowska
bis – Wał
MiedzeszyĔski
6,31x10

-5

2,81x10

-5

4,31x10

-5

1,21x10

-4

9,30x10

-5

Wał
MiedzeszyĔski
- Patriotów

-5

-5

- obszar II

-6

-5

- obszar III i I

-5

-4

- obszar III i I

- od 2,26x10 do 6,31x10
- od 6,32x10 do 2,81x10

•

zagroĪenie wód podziemnych

•

zagroĪenie wód powierzchniowych - od 9,30x10 do 1,21x10

Patriotów
Lubelska

-5

2,84x10

4,63x10
(do km
15+250)

-5

6,32x10
(od km
15+250)

-

-

4,94x10

Jak wynika z powyĪszego zagroĪenie ludnoĞci kształtuje siĊ, na całym analizowanym odcinku drogi,
w obszarze II, czyli w obszarze warunkowej akceptacji ryzyka.
ZagroĪenie wód podziemnych kształtuje siĊ w obszarze I, II i III.
Obszar I – nieakceptowalny poziom ryzyka, dla którego muszą byü podjĊte działania w celu
ograniczenia poziomu ryzyka, wystĊpuje na odcinku od wĊzła „Czerniakowska-bis” (km 8+450) do km
15+250 w Dolinie Wisły. Spowodowane jest to wysokim poziomem wód gruntowych (w zaleĪnoĞci od
ukształtowania terenu od >1 m do ponad 4 m) oraz słabą izolacją od wpływów z powierzchni terenu. O
zakwalifikowaniu tego odcinka trasy do I obszaru ma wpływ takĪe wiĊksze natĊĪenie ruchu, w tym
iloĞü samochodów ciĊĪarowych oraz odległoĞü trasy od studni ujmujących wody podziemne. Na
terenie tym moĪliwa jest lokalizacja drogi pod warunkiem uwzglĊdnienia w projekcie budowlanym
wszystkich racjonalnie uzasadnionych technicznych Ğrodków ograniczenia ryzyka.
Obszar III – akceptacji ryzyka – wystĊpuje na pozostałym odcinku obwodnicy. Jednak z uwagi na
niezbyt korzystne warunki hydrogeologiczne na odcinku Doliny Wisły od km 3+445 do km 8+450
zaleca siĊ i na tym obszarze uwzglĊdnienie w projekcie budowlanym wszystkich racjonalnie
uzasadnionych technicznych Ğrodków ograniczenia ryzyka. W dalszych zaleceniach (rozdz.16)
zawarto propozycje do uwzglĊdnienia w projekcie budowlanym. Na zakwalifikowanie tego odcinka do
III obszaru ryzyka miało wpływ mniejsze natĊĪenie ruchu samochodów poruszających siĊ na tym
odcinku drogi, w tym samochodów ciĊĪarowych. W „Koncepcji...” zaproponowano zastosowanie
zbiorników retencyjnych oraz separatorów koalescencyjnych przed zrzutem wód opadowych do
Ğrodowiska. Ich zastosowanie jest uzasadnione na odcinku od 3+455 do km 15+250. Ponadto na
wylotach do odbiorników (w urządzeniach oczyszczających) naleĪy zastosowaü zamkniĊcia odpływu
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(zasuwy), które stanowiü powinny zabezpieczenie przed migracją substancji niebezpiecznych do
Ğrodowiska.
Na pozostałym odcinku POW do km 3+455 oraz od km 15+250 zagroĪenie dla wód podziemnych
kwalifikuje siĊ do obszaru III (obszar akceptowalnego ryzyka) i nie jest wymagane podejmowanie
dodatkowych działaĔ w celu ograniczenia poziomu ryzyka.
UjĊcia wód komunalnych nie są zagroĪone zanieczyszczeniem z tytułu ryzyka spowodowanego
powaĪną awarią.
ZagroĪenie dla wód powierzchniowych analizowano dla rzeki Wisły i Wilanówki. Wilanówka
przeciĊta bĊdzie przez drogĊ w km ok. 6+990, a Wisła od km 9+100 do km 9+400. ZagroĪenie
powaĪnymi awariami dla rzeki Wisły kwalifikuje siĊ do obszaru III natomiast dla Wilanówki – do
obszaru I. Kwalifikacja zagroĪenia rzeki Wilanówki do obszaru I, czyli do nieakceptowalnego poziomu
ryzyka, dla którego muszą byü podjĊte działania w celu ograniczenia poziomu ryzyka spowodowana
jest m.in. mniejszym potencjałem tego ekosystemu wodnego do samooczyszczania. Dla ochrony wód
powierzchniowych przed skutkami powaĪnych awarii proponuje siĊ zastosowanie Ğrodków
minimalizujących (separator koalescencyjny, zbiornik retencyjny). Ponadto na wylotach do
odbiorników (w urządzeniach oczyszczających) naleĪy zastosowaü zamkniĊcia odpływu (zasuwy),
które stanowiü powinny zabezpieczenie przed zrzutem substancji niebezpiecznych.

8.

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ĝRODOWISKO
PRZYRODNICZE
8.1.

WPŁYW NA OBSZAR

NATURA 2000 PLB 140004 DOLINA ĝRODKOWEJ WISŁY
Ocena przeprowadzana jest w czterech etapach:
1) rozpoznanie,
2) ocena właĞciwa,
3) ocena rozwiązaĔ alternatywnych,
4) ocena w

przypadku, gdy brak jest rozwiązaĔ alternatywnych i utrzymują siĊ negatywne

oddziaływania.
Wyniki kaĪdego z nich decydują czy konieczne jest przejĞcie do dalszych etapów oceny.
ZaleĪnoĞci pomiĊdzy czterema etapami oceny przedstawionej w wytycznych a procedurą ustanowioną
przez Artykuł 6(3) i (4) przedstawia schemat:
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8.1.1.

¾

Etap Pierwszy - Rozpoznanie

OPIS OBSZARU NATURA 2000 PLB 140004 „DOLINA ĝRODKOWEJ WISŁY”
Analizowana trasa POW przebiega przez obszar Natura 2000 – DolinĊ ĝrodkowej Wisły

(PLB 140004) na długoĞci około 965 m w km 8+800 do km 9+765 drogi i w km 499,5 rzeki.
Powierzchnia obszaru Dolina ĝrodkowej Wisły zajmuje 30 777,9 ha, z czego w granicach woj.
mazowieckiego znajduje siĊ 91% powierzchni, pozostała czĊĞü w granicach woj. lubelskiego. Obszar
ten obejmuje Ğrodkowy odcinek Wisły od DĊblina na południu do Płocka na północy. Na tym odcinku
rzeka zachowała zbliĪony do naturalnego, roztokowy charakter. WystĊpują liczne wyspy, zarówno w
formie piaszczystych łach jak teĪ trwałych poroĞniĊtych roĞlinnoĞcią. Niemal na całej długoĞci rzeka
jest obwałowana. W miĊdzywalu wystĊpują łozowiska, lasy łĊgowe, łąki i pastwiska. Wisła Ğrodkowa
jest waĪnym szlakiem wĊdrówek brodĨców, biegusów, mew, rybitw, czajek, kaczek i innych gatunków.
Jest takĪe waĪnym obszarem zimowania wielu gatunków ptaków wodnych. W okresie zimy wystĊpuje
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co najmniej 1% populacji zimującej czapli siwej i krzyĪówki. Ptaki wodno-błotne wystĊpują zimą w
koncentracjach powyĪej 20 000 osobników.
Koryto Wisły jest zasiedlone przez wiĊkszoĞü gatunków ryb słodkowodnych Polski, a ze wzglĊdu
na wielkoĞü rzeki, wiele populacji osiąga tu wysokie liczebnoĞci. WystĊpują tu takĪe ssaki zasiedlające
koryta rzeczne, takie jak bóbr i wydra.
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rozmiary i skala,

zajĊcie terenu,

odległoĞü od obszaru Natura 2000 lub jego fragmentów o

•

•

•

Opis kaĪdego moĪliwego bezpoĞredniego, poĞredniego lub
wtórnego oddziaływania przedsiĊwziĊcia (pojedynczo lub w
powiązaniu z innymi przedsiĊwziĊciami) na obszar Natura 2000,
dającego siĊ przewidzieü jako prosta konsekwencja nastĊpujących
cech:

Opis poszczególnych elementów przedsiĊwziĊcia, które
prawdopodobnie bĊdą powodowały oddziaływanie na obszar Natura
2000

Obszar Natura 2000 „Dolina ĝrodkowej Wisły” - PLB 140004 obejmuje Ğrodkowy odcinek Wisły od
DĊblina na południu do Płocka na północy. Na tym odcinku rzeka zachowała zbliĪony do
naturalnego, roztokowy charakter. Obszar został ustanowiony w celu ochrony gatunków ptaków
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Krótki opis obszaru Natura 2000

ARCADIS Sp. z o.o.

Planuje siĊ most o długoĞci 1000 m do przejĞcia rzeki, która w tym rejonie ma ok. 600 – 610 m
szerokoĞci. Ok. 1,75 ha lustra wody znajdzie w granicach konstrukcji obiektu (szerokoĞü ok. 50 m).
ZajĊcie terenu na realizacjĊ planowanego mostu o długoĞci 1000 m (wraz z terenem przybrzeĪnym)
– ok. 5,0 ha (w tym 0,15 ha poza granicami obszaru Natura 2000 wg rozporządzenia Ministra
ĝrodowiska). OdległoĞü trasy od miejsc wystĊpowania gatunków kluczowych (rybitwy białoczelnej i
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Planowana droga przetnie obszar Natura 2000 PLB 14004 „Dolina ĝrodkowej Wisły” na odcinku o
długoĞci ok. 965 m wg granic obszaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 21
lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz.
2313).

2. PrzedsiĊwziĊcie obejmuje budowĊ mostu w granicach obszaru Natura 2000 – faza eksploatacji hałas powodowany przez ruch samochodów, moĪliwoĞü kolizji ptaków z samochodami,
przegrodzenie doliny rzecznej, powstanie przeszkody w korytarzu migracyjnym.

1. PrzedsiĊwziĊcie zakłada budowĊ drogi w obrĊbie obszaru Natura 2000 – który na opisywanym
odcinku obejmuje koryto rzeki, ponadto roboty ziemne – na terenie przybrzeĪnym, palowanie,
Ğcianki szczelinowe, przekształcenie powierzchni ziemi, zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej.

Kryteria oceny

Z grupy gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, w granicach
OSO Dolina ĝrodkowej Wisły wystĊpują co najmniej 22 gatunki ptaków, w tym 17 jako lĊgowe.
Dolina ĝrodkowej Wisły jest jedną z 10 najwaĪniejszych w Polsce ostoi rybitwy białoczelnej i rybitwy
rzecznej.

„Dolina ĝrodkowej Wisły” połoĪona jest w granicach administracyjnych Warszawy i jest przeciĊta
przez 7 istniejących przepraw mostowych łączących oba brzegi Wisły.

Planowane przedsiĊwziĊcie jest projektem polegającym na budowie nowej drogi ekspresowej o
długoĞci ok. 18,650 km na terenie m.st. Warszawy i sąsiedniej gminy Wiązowna. PrzedsiĊwziĊcie
jest elementem obwodnicy ekspresowej wchodzącej w skład docelowego układu drogowego
Warszawy. Realizacja drogi wynika ze strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego i m.st.
Warszawy zawartych w odpowiednich uchwałach Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rady m.st.
Warszawy. Droga wchodzi w skład II Transeuropejskiego Korytarza. Na odcinku w granicach
obszaru Natura 2000 droga bĊdzie mieü 2 jezdnie po 4 pasy ruchu kaĪda. Prognozowany ruch na
omawianym odcinku – ok. 161.500 w 2030 r. Brak jest w sąsiedztwie i bliskim otoczeniu
planowanego przedsiĊwziĊcia innych podobnych, których oddziaływania mogłyby kumulowaü siĊ z
omawianym.

Tabela 8.1.1. Macierz rozpoznania

Krótki opis przedsiĊwziĊcia
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emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powietrza),

wymogi związane z wydobyciem mas ziemnych,

wymogi transportowe,

czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji, itd.,

inne

•

•

•

•

•

zakłóceĔ w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunków,

fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków,

redukcji zagĊszczenia gatunków,

zmian w kluczowych wskaĨnikach wartoĞci ochronnej (jakoĞci
wody, itd.),

zmian klimatu

•

•

•

•

•

15

•

Obszar „Dolina ĝrodkowej Wisły” jest waĪną ostoją ptaków wodno – błotnych. PrzedsiĊwziĊcie nie
bĊdzie ingerowaü w strukturĊ obszaru jako całoĞci w sensie dotychczasowego uĪytkowania gruntów
15
(wg obowiązujących granic obszaru ) . Przeprawa mostowa zapewni swobodny spływ wód.
Realizacja drogi w fazie budowy i eksploatacji nie spowoduje zmiany funkcji terenów przyległych.

Nie przewiduje siĊ wpływu na jakoĞü wody w WiĞle – planowane są działania
minimalizujące.(budowa zbiorników retencyjnych i separatorów koalescencyjnych).

Poprzez moĪliwoĞü kolizji ptaków z elementami konstrukcji mostu (w tym np. mało widoczne wanty
mostu w przypadku konstrukcji wiszącej), pojazdami - planowane przedsiĊwziĊcie moĪe
spowodowaü redukcjĊ liczby osobników niektórych gatunków. Konstrukcja mostu i jego właĞciwe
oĞwietlenie mogą mieü wpływ na zachowanie populacji gatunków migrujących sezonowo i lokalnie –
dobowo..

Planowane przedsiĊwziĊcie w fazie eksploatacji - ze wzglĊdu na prognozowany zasiĊg
oddziaływania hałasu – moĪe powodowaü lokalne zakłócenia w populacji 2 gatunków ptaków
wymienionych w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej, które znajdują siĊ w wykazie gatunków, dla których
ochrony został utworzony obszar Natura 2000 „Dolina ĝrodkowej Wisły” – tj. dziĊcioł Ğredni
(Dendrocopos medius) i dziĊcioł czarny (Dryocopus martus). Realizacja przedsiĊwziĊcia spowoduje
zajĊcie terenu obecnie wolnego od zabudowy.

W fazie budowy – przy pracach ziemnych zostanie usuniĊta wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej
(ok. 30 cm) i bĊdzie przemieszczona poza teren przewidziany na budowĊ jezdni.

WartoĞci zasiĊgu hałasu obliczone dla receptora na wysokoĞci - 1,0 m powyĪej terenu.

Planowane przedsiĊwziĊcie połoĪone bĊdzie w odległoĞci ok. 7 km od najbliĪszej istniejącej
przeprawy przez WisłĊ (most Siekierkowski) i ok. 3,5 km od przewidywanej w „Studium
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy” (rozdz. XVI – „Rozwój systemu
transportowego”) przeprawy o mniejszym znaczeniu niĪ obecnie omawiana – „most na Zaporze”,
która bĊdzie połączeniem obu brzegów Wisły o znaczeniu miĊdzydzielnicowym. Ruch na moĞcie
Siekierkowskim (połoĪonym w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina ĝrodkowej Wisły” obecnie
wynosi ok. 60.000 poj./dobĊ) a szacowany zasiĊg hałasu wynosi ok. 380 m (50 dB noc), 1000 m
(50 dB dzieĔ), natomiast hałas o poziomie 60 dB – 250 m (dzieĔ), 80 m (noc).

Czas trwania budowy przeprawy mostowej – ok. 2 lata, czas trwania eksploatacji – nieoznaczony,
likwidacji nie zakłada siĊ. Okres wdroĪenia (realizacji) całego odcinka drogi 2011 – 2014.

Obszar, w którym przewiduje siĊ hałas o poziomie 50 dB – ok. 247,3 ha (dzieĔ), ok. 140,7 ha (noc).
Dla ustalenia istotnoĞci wpływu przyjĊto parametr niekorzystniejszy (247,3 ha).

ZasiĊg hałasu wg prognoz ruchu na 2030 r. – 50dB – ok. 740 m (noc) i ok. 1240 m (dzieĔ), zasiĊg
hałasu 60 dB – ok. 220 m (noc) i ok. 490 m (dzieĔ).

rybitwy rzecznej) – wyspy na WiĞle - ok. 1512 m w kierunku południowym od trasy wg przyjĊtego
wariantu (mierząc wzdłuĪ rzeki i ok. 1415 m w linii prostej w najkrótszym miejscu). W wariancie
alternatywnym, odległoĞci te wynoszą odpowiednio – 1543 m i 1380 m.
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zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313)

ingerencji w kluczowe zaleĪnoĞci kształtujące strukturĊ

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływaĔ na obszar Natura
2000 jako całoĞü z racji:

zmniejszenia powierzchni siedlisk,

•

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charakterystykach
obszaru wynikających z:

wymagania zasobowe (pobór wody, itd.),

•

kluczowym znaczeniu dla ochrony,

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

ingerencji w kluczowe zaleĪnoĞci kształtujące funkcjĊ obszaru

zmian w kluczowych elementach obszaru (np. jakoĞü wody)

•

Opis tych spoĞród powyĪszych elementów przedsiĊwziĊcia, a takĪe
kombinacji elementów, dla których przewidywane oddziaływania
bĊdą prawdopodobnie znaczące, wzglĊdnie skala lub natĊĪenie
oddziaływaĔ nie są znane

przerwania ciągłoĞci,

zakłóceĔ,

•

fragmentacji,

•

•

utraty,

•

Przedstawienie wskaĨników istotnoĞci oddziaływaĔ
zidentyfikowanych powyĪej, wyraĪone w odniesieniu do:

•

obszaru,
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Lokalnie – znaczące
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• Siedliska priorytetowe, istotne dla warunków bytowania gatunków, dla których ochrony został
powołany obszar Natura 2000 (w tym dla gatunków kluczowych) – wystĊpują w odległoĞci ok.
1550 m i znajdują siĊ poza zasiĊgiem oddziaływania planowanej trasy

• JakoĞü wody w WiĞle – bez wpływu, przewiduje siĊ urządzenia do oczyszczania o wysokiej
sprawnoĞci

• Zakłócenia – zwiĊkszenie hałasu w pasie o szerokoĞci ok. 440 m (w obie strony) do 60 dB (noc) i
ok. 980 m (w obie strony) w ciągu dnia. Hałas o poziomie 50 dB w pasie o szerokoĞci 2480 m (w
obie strony) w ciągu dnia i ok. 1480 m w nocy;

• Fragmentacja – odległoĞü do najbliĪszej istniejącej przeprawy – 7 km, do przewidywanej - 3,5 km;

• ZajĊcie powierzchni lustra wody ok. 1,75 ha - tj. ok. 0,014% powierzchni wód Ğródlądowych
(stojących i płynących) obszaru Natura 2000 według Standardowego Formularza Danych;

• ZajĊcie ok. 11,2 ha w granicach obszaru Natura 2000 przy szerokoĞci mostu – 50 m - tj. ok.
0,007% powierzchni obszaru Natura 2000; przy szerokoĞci ok. 80 m – ok. 17,3 ha, tj. 0,010%
powierzchni obszaru Natura 2000

Planowane działania minimalizujące słuĪyü bĊdą zmniejszeniu ingerencji do poziomu
akceptowalnego.
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8.1.2.
•

Wnioski 1 etapu:

Planowane przedsiĊwziĊcie nie jest bezpoĞrednio związane ani nie jest niezbĊdne do zarządzania
obszarem Natura 2000 PLB 140004 „Dolina ĝrodkowej Wisły”,.

•

PrzedsiĊwziĊcie moĪe mieü potencjalnie negatywny wpływ na obszar Natura 2000 PLB 140004
„Dolina ĝrodkowej Wisły”,

•

Konieczne jest przejĞcie do etapu drugiego oceny

8.1.3.

¾

Etap drugi – Ocena właĞciwa

NATURA 2000 DOLINA ĝRODKOWEJ WISŁY
Wisła zostanie przekroczona przeprawą o długoĞci około 1000 m w jej 499,5 km. Powierzchnia

terenu zajĊtego przez przeprawĊ wynosi zatem 11,3 ha, w tym ok. 5 ha terenu pod konstrukcją mostu,
z czego w granicach Obszaru NATURA 2000 znajduje siĊ 11,2 ha (tylko koryto Wisły). Pozostała
czĊĞü połoĪona jest w granicach niskiego tarasu zalewowego. Ze wzglĊdu na Ğcisły związek koryta
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rzeki z siedliskami przyrodniczymi wystĊpującymi na tarasie zalewowym, analizie poddano teren
znajdujący siĊ w granicach NATURY 2000 jak teĪ chronione siedliska przyrodnicze wystĊpujące w
bezpoĞrednim sąsiedztwie. Według obecnego stanu prac nad projektem wiadomo, Īe powierzchnia
obszaru Natura 2000 w granicach linii rozgraniczających POW wyniesie około 11,3 ha, w tym
powierzchnia lustra wody poniĪej mostu – 1,75 ha. Powierzchnia obszaru Natura 2000 – Dolina
ĝrodkowej Wisły wynosi 30 777,9 ha. Zatem teren zajĊty przez POW stanowi około 0,010% obszaru
Natura 2000, a sam most w granicach Natura 2000 zajmie ok. 0,007% powierzchni obszaru. W
odniesieniu do powierzchni wód stanowi to 0,014% powierzchni wód w granicach obszaru
chronionego NATURA 2000, które zajmują około 12.900 ha.
PrzĊsła planowanego mostu bĊdą rozpiĊte wysoko ponad lustrem wody. Ze wzglĊdu na
przewĊĪenie na tym odcinku koryta Wisły, co skutkuje zwiĊkszoną prĊdkoĞcią przepływu wody, nie
wystĊpują tu piaszczyste siedliska (wyspy), które mogłyby byü zasiedlane przez tzw. gatunki plaĪowe,
takie jak rybitwa rzeczna i białoczelna (gatunki kluczowe obszaru Natura 2000), sieweczka rzeczna i
obroĪna, a takĪe mewa pospolita, mewa Ğmieszka i inne rzadziej wystĊpujące gatunki. Zatem
planowany most nie bĊdzie w bezpoĞredni sposób oddziaływał na siedliska lĊgowe tych gatunków,
gdyĪ znajdują siĊ one w znacznej odległoĞci od projektowanej budowli.
Istotną kwestią jest rozwaĪenie wpływu konstrukcji mostowej na ptaki przelatujące wzdłuĪ koryta
Wisły. Aby zminimalizowaü powierzchniĊ kolizyjną, proponuje siĊ płaską konstrukcjĊ mostu, bez
wysokich pylonów lub innych elementów konstrukcyjnych ponad powierzchnią jezdni. W czasie dnia
most nie bĊdzie stanowił zagroĪenia dla przelatujących ptaków, które są bardzo dobrymi
wzrokowcami. W czasie przelotów nocnych, teoretycznie ptaki mogą siĊ rozbijaü o konstrukcjĊ mostu,
ale straty z tego powodu bĊdą prawdopodobnie niewielkie lub wrĊcz sporadyczne o ile zostaną
podjĊte proponowane Ğrodki zaradcze, tj.:
1. Płaska konstrukcja mostu.
2. OĞwietlenie jezdni, co spowoduje, Īe w godzinach nocnych bĊdzie on widoczny dla ptaków.
NaleĪy zastosowaü obudowy ukierunkowujące snop Ğwiatła. Migrujące nocą stada przelatują
najczĊĞciej na wysokoĞci kilkuset metrów lub wiĊcej. Zatem nie bĊdzie moĪliwoĞci kolizji z
mostem.
Ewentualne kolizje mogą mieü miejsce podczas przelotów wzdłuĪ rzeki na niskich wysokoĞciach –
kilkanaĞcie-kilkadziesiąt metrów. Mogą siĊ one wówczas odbywaü pod lub nad przĊsłami mostu.
Niektóre gatunki (np. brodziec piskliwy) podczas jesiennej wĊdrówki wzdłuĪ Wisły, formują o zmroku
stada lecąc wzdłuĪ rzeki na niskiej wysokoĞci. Dopiero po pewnym czasie wzbijają siĊ wyĪej
i podejmują właĞciwą wĊdrówkĊ. Teoretycznie, w czasie formowania przelotnego stada moĪe
dochodziü do kolizji z mostem, ale z wyĪej podanych powodów jest to mało prawdopodobne.
Istotną kwestią do rozwaĪenia jest ewentualne zastosowanie ekranów akustycznych na moĞcie
oraz na odcinku przechodzącym nad tarasem zalewowym Wisły. Jak wykazują obserwacje własne
(H.Kot) hałas, szczególnie jednostajny o zbliĪonym natĊĪeniu, jaki powodują pojazdy samochodowe,
nie jest odbierany przez ptaki jako zagroĪenie. Zainstalowanie ekranów spowoduje zwiĊkszenie
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płaszczyzny mostu, a tym samym zwiĊkszy powierzchniĊ poprzecznej przeszkody, którą ptaki bĊdą
pokonywaü podczas przelotów wzdłuĪ rzeki. Z tego wzglĊdu zastosowanie ekranów akustycznych na
tym odcinku jest niewskazane. W zaleceniach minimalizujących nie proponuje siĊ stosowania
ekranów na moĞcie w celu ochrony ptaków.

8.1.4.

Oddziaływanie na gatunki ptaków, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000

Siedliska na tarasie rzecznym
Na lewym brzegu rzeki znajduje siĊ piaskarnia (wydobycie piasku) zajmująca w liniach
rozgraniczających drogi 1,35 ha oraz łozowisko (0,8 ha). Ze wzglĊdu na stały ruch pojazdów i ludzi na
terenie piaskarni, siedlisko to nie jest zasiedlane przez gatunki plaĪowe. Na terenie łozowiska oraz na
jego obrzeĪu mogą wystĊpowaü takie ptaki jak potrzos, łozówka, cierniówka, sroka, piecuszek. Z
powodu niewielkiej powierzchni tego siedliska w liniach rozgraniczających drogi, straty z tego powodu
bĊdą zupełnie nieistotne. Ponadto naleĪy uwzglĊdniü, Īe w/w gatunki nie są płochliwe i przy duĪej
wysokoĞci podpór mostowych mogą wykorzystywaü takĪe siedliska znajdujące siĊ pod mostem. Na
trasie drogi, w sąsiedztwie Wału Zawadowskiego, stwierdzono wystĊpowanie dwóch rzadkich
gatunków roĞlin – komosy czerwonawej i komosy trójkątnej, a w bliskim sąsiedztwie takĪe groszka
leĞnego, rozedy Īółtej i szczawiu nadmorskiego.
UsuniĊcie szaty roĞlinnej z pasa drogowego w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 moĪe zmieniü
lokalne warunki egzystencji dla wielu gatunków ptaków i innych zwierząt zasiedlających ten teren. W
przypadku gatunków leĞnych mających stosunkowo duĪe terytoria, jak np. dziĊcioł Ğredni, dziĊcioł
zielony, moĪe spowodowaü jedynie zmianĊ wewnątrz terytorium nie wpływając na ich kształt czy
wielkoĞü. W przypadku ptaków o małych terytoriach (potrzos, trznadel, pokrzewki, kowalik, Ğwistunki,
sikory i inne), prawdopodobnie bĊdzie zachodziła koniecznoĞü zmiany terytoriów. Teren znajdujący
siĊ bezpoĞrednio pod przĊsłami mostu bĊdzie miał zmienioną szatĊ roĞlinną oraz warunki siedliskowe
i moĪe byü omijany przez gatunki mające małe terytoria lĊgowe. W konsekwencji moĪe to
spowodowaü ograniczenie siedlisk dla tych gatunków i koniecznoĞü „dogĊszczania” terytoriów na
przyległych, nie zmienionych siedliskach lub poszukiwanie terytoriów lĊgowych w innych miejscach.
Budowa nowej przeprawy przez WisłĊ nie powinna mieü wiĊkszego znaczenia dla gatunków
ptaków posiadających duĪe terytoria, takich jak ptaki drapieĪne. Gatunki te prawdopodobnie nie bĊdą
zakładaü gniazd (lub wykorzystywaü gniazd istniejących) w bliskim sąsiedztwie mostu, ale w
nadrzecznych łĊgach jest wiele potencjalnych miejsc do zakładania gniazd nawet dla duĪych
gatunków (np. jastrząb, myszołów) i ewentualne ograniczenie z powodu nowej przeprawy nie bĊdzie
istotne dla nadwiĞlaĔskich populacji.
W raporcie opisano wpływ oddziaływania Południowej Obwodnicy Warszawy na poszczególne
gatunki ptaków bĊdące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina ĝrodkowej Wisły
PLB140004. Ze wzglĊdu na objĊtoĞü tej czĊĞci nie jest zasadne jej umieszczanie w streszczeniu.
Przedstawia siĊ podsumowanie informacji zawartych w raporcie.
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Droga ma przecinaü WisłĊ w kilometrze 499,5 jej biegu. Dla kaĪdego z gatunków opisano wpływ
poszczególnych form oddziaływania przedsiĊwziĊcia (oznaczonych symbolami od

n do s) oraz

podano propozycje działaĔ ochronnych oraz monitoringowych.
W rozdziale wykorzystano wyniki pracy Kot H. BukaciĔski D. Keller M. Dombrowski A. RowiĔski P,
BłĊdowski W., 2009 „Inwentaryzacja ptaków w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000
Dolina ĝrodkowej Wisły PLB 140004”. Regionalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska w Warszawie Msc.
8.1.4.1.

Oddziaływania wystĊpujące na etapie budowy drogi

Faza budowy drogi moĪe byü Ĩródłem nastĊpujących oddziaływaĔ na awifaunĊ:

n. ZajĊcie terenu i likwidacja siedlisk gatunków (rozrodu, wystĊpowania i/lub Īerowania),
zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi oraz na pozostałych terenach zajĊtych w
związku z realizacją przedsiĊwziĊcia (systemy odwodnienia, drogi dojazdowe, drogi
technologiczne itp.) oraz degradacja siedlisk gatunków połoĪonych w bezpoĞrednim
sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych (zanieczyszczenie, wydeptywanie,
rozjeĪdĪanie, zmiany charakteru szaty roĞlinnej itp.).

o. Płoszenie gatunków wystĊpujących (a zwłaszcza rozmnaĪających siĊ) na terenach
sąsiadujących z miejscami prowadzenia prac budowlanych (hałas i ruch pojazdów
budowlanych, wzmoĪona obecnoĞü ludzi w okresie budowy).

p. Okresowe zanieczyszczenie powierzchniowych wód płynących wystĊpujące w związku
z prowadzeniem prac budowlanych w korytach lub w pobliĪu koryt cieków.
Faza budowy bĊdzie Ĩródłem oddziaływaĔ stosunkowo krótko trwających (ok. 2

- 3 lata). W

odniesieniu do niektórych gatunków bĊdzie to oddziaływanie trwałe (zimorodek, jarzĊbatka) poprzez
zajĊcie na stałe lokalnych siedlisk tych gatunków.
8.1.4.2.

Oddziaływania wystĊpujące na etapie eksploatacji drogi

Oddziaływanie fazy eksploatacji bĊdzie długotrwające, stałe. Skala oddziaływaĔ (np.s) bĊdzie
minimalizowana Ğrodkami technicznymi (oczyszczanie wód opadowych):

q. P łos ze n i e gatunków wystĊpujących (a zwłaszcza rozmnaĪających siĊ) na terenach
zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi (hałas – przyjĊto w zasiĊgu izofony 50 dB, a takĪe
ruch i oĞwietlenie pojazdów).

r. Przypadkowa Ğ m ier te l n o Ğ ü osobników w wyniku kolizji z samochodami przejeĪdĪającymi
Południową Obwodnicą Warszawy.

s. Okresowy wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych (zwłaszcza cieków) w okresach
zwiĊkszonego dopływu zanieczyszczonych wód Ğciekowych lub w nastĊpstwie wypadków,
katastrof w ruchu drogowym itp.

Ze wzglĊdu na przechodzenie trasy w granicach tarasu zalewowego na estakadzie, nie bĊdzie
istotnych ograniczeĔ dla migracji ssaków i innych krĊgowców wzdłuĪ Wisły.
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Tabela 8.1.2. Wykaz gatunków ptaków, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000 wraz z oceną skali zagroĪenia (zaznaczone – gatunki wystĊpujące w rejonie POW)
Wymagany sposób
gospodarowania i ochrony

ZagroĪenie dla gatunków ptaków w granicach
obszaru NATURA 2000

Gatunki ptaków
gniazdowisko
Bocian czarny
(Ciconia nigra)
Podgorzałka
(Aythya nyroca)
Bielaczek
(Mergus albellus)
Błotniak stawowy
(Circus aeruginosus)

ochrona strefowa,
mokradeł

zachowanie

0

0

ochrona stanowisk, zachowanie
starorzeczy,
rozlewisk
oraz
piaszczystych wysp, w nurcie rzek i
na stawach rybnych prowadzenie
gospodarki ekstensywnej

0

0

ochrona zimowisk

0

0

zachowanie
rozległych
płatów
szuwaru trzcinowego i pałkowego,
w przypadku eksploatacji trzcinypozostawienie
nie
koszonych
refugiów

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

pozostawienie urwistych brzegów
rzek i skarp w pobliĪu zbiorników
wodnych

0

1

zachowanie rozległych
niskich i przejĞciowych

0

0

JarzĊbatka
(Sylvia nisoria)
Gąsiorek

na trasie przejĞcia
POW dla lokalnych
populacji

w skali całego
obszaru

Īerowisko

zachowanie
ekstensywnego
krajobrazu rolniczego

(Lanius collurio)
Kulon
(Burhinus
oedicnemus)
Mewa czarnogłowa
(Larus
melanocephalus)
Rybitwa rzeczna

nie przegradzanie dolin rzecznych,
pozostawienie piaszczystych wysp
w nurcie rzeki

(Sterna hirundo)
Rybitwa białoczelna
(Sternula albifrons)
Zimorodek
(Alcedo atthis)
PodróĪniczek
(Luscinia svecica)

torfowisk

Oznaczenia:
0 – zagroĪenie mało prawdopodobne, nieistotne
1 – zagroĪenie moĪliwe
PODSUMOWANIE
1.

Budowa nowej przeprawy mostowej przez WisłĊ w granicach obszaru chronionego NATURA
2000 Dolina ĝrodkowej Wisły, nie spowoduje istotnych zmian w Ğrodowisku.

2.

Powierzchnia wody w liniach rozgraniczających drogi wynosi 1,75 ha, co stanowi 0,014%
powierzchni wód w granicach obszaru chronionego.
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3.

Konstrukcja mostu w granicach tarasu zalewowego, nie powinna byü istotną przeszkodą dla
ptaków w czasie ich przelotów wzdłuĪ Wisły pod warunkiem rezygnacji z wyniesionych ponad
jezdnie elementów konstrukcyjnych mostu i właĞciwego oĞwietlenia konstrukcji mostu i jezdni.

4.

Z powodu braku odpowiednich siedlisk (piaszczystych wysp i brzegów), w sąsiedztwie mostu nie
wystĊpują stanowiska lĊgowe tzw. plaĪowych gatunków ptaków, dla ochrony których utworzono
obszar NATURA 2000.

5.

Planowane przedsiĊwziĊcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na siedliska objĊte
ochroną, w tym w szczególnoĞci stanowiące naturalne miejsce wystĊpowania gatunków ptaków,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 ze szczególnym uwzglĊdnieniem
gatunków kluczowych (rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna)

6.

W granicach tarasu zalewowego na lewym brzegu rzeki w liniach rozgraniczających drogi, poza
obszarem Natura 2000 wystĊpuje piaskarnia (1,35 ha) oraz łozowisko (siedlisko objĊte ochroną)
o powierzchni 0,8 ha, co stanowi 0,06% powierzchni zaroĞli i wrzosowisk wystĊpujących w
granicach obszaru NATURA 2000.
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WyjaĞnienie, dlaczego wymienione oddziaływania nie zostały
uznane za znaczące

Opis sposobu, w jaki przedsiĊwziĊcie (pojedynczo lub w
powiązaniu) bĊdzie prawdopodobnie oddziaływało na obszar
Natura 2000

Ocena istotnoĞci oddziaływaĔ

Czy istnieją inne przedsiĊwziĊcia, które w połączeniu z
ocenianym przedsiĊwziĊciem mogą oddziaływaü na obszar
(przedstawiü szczegóły)?

ARCADIS Sp. z o.o.

ZajĊcie powierzchni terenu stanowi niewielki procent powierzchni zajmowanej przez wody
Obszaru Natura 2000. NajwaĪniejsze w rejonie planowanej drogi siedliska gatunków
kluczowych (rybitwa rzeczna Sterna hirundo i rybitwa białoczelna Sterna albifrons) znajdują
siĊ na wyspie na WiĞle wchodzącej w skład rezerwatu „Wyspy Zawadowskie”. Siedliska
waĪne dla bytowania kluczowych gatunków ptaków znajdują siĊ poza zasiĊgiem
oddziaływania planowanej trasy.

• zakłócenia – zwiĊkszenie hałasu w pasie o szerokoĞci ok. 220 m (w kaĪdą stronĊ) do 60
dB (noc) i ok. 490 m (w kaĪdą stronĊ) w ciągu dnia. Hałas o poziomie 50 dB ok. - 1240 m
(w kaĪdą stronĊ) w ciągu dnia i ok. 740 m w nocy.

• zajĊcie powierzchni lustra wody ok. 1,75 ha
- tj. ok. 0,014% powierzchni wód
Ğródlądowych (stojących i płynących) obszaru Natura 2000 według Standardowego
Formularza Danych,

Istniejąca przeprawa przez WisłĊ (most Siekierkowski) jest oddalona o ok. 7 km od
omawianej. Planowana przeprawa (most na Zaporze) – oddalona o ok. 3,5 km od
omawianej. ZasiĊgi oddziaływania akustycznego mostu Siekierkowskiego i planowanego w
ciągu POW – nie nakładają siĊ. Nie ma oddziaływania skumulowanego.

nie

Budowa nowej drogi ekspresowej o długoĞci ok. 19,5 km na terenie m.st. Warszawy i
sąsiedniej gminy Wiązowna PrzedsiĊwziĊcie jest elementem obwodnicy ekspresowej
wchodzącej w skład docelowego układu drogowego Warszawy. Realizacja drogi wynika ze
strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego i m.st. Warszawy zawartych w odpowiednich
uchwałach Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rady m.st. Warszawy. Droga wchodzi w
skład II Transeuropejskiego Korytarza. Na odcinku w granicach obszaru Natura 2000 droga
bĊdzie mieü 2 jezdnie po 4 pasy ruchu kaĪda. Prognozowany ruch na omawianym odcinku –
ok. 161.500 w 2030 r. Brak jest w sąsiedztwie i bliskim otoczeniu planowanego
przedsiĊwziĊcia innych podobnych, których oddziaływania mogłyby kumulowaü siĊ z
omawianym.

Opis przedsiĊwziĊcia

Czy przedsiĊwziĊcie jest bezpoĞrednio związane
niezbĊdne do zarządzania obszarem (poda szczegóły)?

Dolina ĝrodkowej Wisły PLB 140004

Nazwa i lokalizacja obszaru Natura 2000

Nazwa przedsiĊwziĊcia

Tabela 8.1.3.Raport ustalenia braku znaczących oddziaływaĔ
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• zaprojektowanie
konstrukcji;

mostu

o

płaskiej

• oĞwietlenie mostu z zastosowaniem
opraw
oĞwietleniowych
ukierunkowujących snop Ğwiatła na
jezdnie i minimalizujących rozsył
Ğwiatła na stronĊ zewnĊtrzną

• zastosowanie wariantu podstawowego
(tj. z przesuniĊciem osi mostu o ok.
100 m w kierunku północnym w
stosunku do alternatywnego)

Lista Ğrodków przewidywanych do
wprowadzenia
•

ograniczenie wpływu akustycznego
na rezerwat Wyspy Zawadowskie (w
granicach obszaru Natura 2000)
zasiĊg hałasu bĊdzie mniejszy niĪ
odległoĞü
pomiĊdzy
drogą
i
rezerwatem Wyspy Zawadowskie miejsce
bytowania
gatunków
kluczowych obszaru Natura 2000
"Dolina ĝrodkowej Wisły": rybitwa
rzeczna Sterna hirundo i rybitwa
białoczelna Sterna albifrons

WyjaĞnienie, w jaki sposób Ğrodki
te
zredukują
negatywne
oddziaływania na integralnoĞü
obszaru

ARCADIS Sp. z o.o.

• zmniejszenie
przypadków
ĞmiertelnoĞci ptaków – poprzez
unikniĊcie kolizji z np. wantami

• unikniĊcie zakłóceĔ w migracji ptaków

WyjaĞnienie, w jaki sposób Ğrodki
te
wyeliminują
negatywne
oddziaływania na integralnoĞü
obszaru

Tabela 8.1.4. Ocena właĞciwa: ĝrodki łagodzące
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• uwzglĊdnienie
w
decyzji
o
uwarunkowaniach Ğrodowiskowych i
decyzji o pozwoleniu na budowĊ oraz
umowie pomiĊdzy inwestorem i
wykonawcą mostu

• jw.

• uwzglĊdnione
w
dokumentacji
technicznej
(projektowej),
zatwierdzonej przez właĞciwy organ –
obowiązujące w fazie realizacji

Dostarczenie informacji, w jaki
sposób bĊdą one wdraĪane i przez
kogo

120

• wprowadzenie
zakazu
organizacji
zaplecza budowa od ul. Wał
Zawadowski do km 9+800

• zaniechanie
inicjalnych
robót
(usuwanie drzew i krzewów,
robót ziemnych) w okresie od
1.03 do 31.08

Lista Ğrodków przewidywanych do
wprowadzenia

•

ochrona siedlisk poza granicami
obszaru
Natura
2000
w
bezpoĞrednim sąsiedztwie

WyjaĞnienie, w jaki sposób Ğrodki
te
zredukują
negatywne
oddziaływania na integralnoĞü
obszaru
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• umoĪliwią spokojne przeprowadzenie
lĊgów ptaków

WyjaĞnienie, w jaki sposób Ğrodki
te
wyeliminują
negatywne
oddziaływania na integralnoĞü
obszaru
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• jw

• jw.

Dostarczenie informacji, w jaki
sposób bĊdą one wdraĪane i przez
kogo
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MONITORING
W trakcie budowy naleĪy na bieĪąco analizowaü wpływ prowadzonych prac na faunĊ dokonując
bieĪących korekt związanych z ewentualnymi działaniami minimalizującymi, o ile bĊdzie zachodziü
taka potrzeba. Wymaga to specjalistycznego nadzoru. W szczególnych przypadkach naleĪy
wprowadzaü bieĪące zabezpieczenia dla zwierząt, które mogą byü demontowane po zakoĔczeniu
budowy.
Przez kolejne trzy lata po zakoĔczeniu budowy powinno zostaü wykonane terenowe opracowanie
dotyczące populacji i ĞmiertelnoĞci chronionych ptaków (dla których ochrony został powołany obszar
Natura 2000) w odległoĞci do 1300 w kaĪdą stronĊ od osi drogi).

8.1.5.

Wnioski 2 etapu:

1. Oddziaływanie planowanej trasy bĊdzie trwałe, stałe w czasie.
2. Ubytek powierzchni obszaru Natura 2000 „Dolina ĝrodkowej Wisły” wg granicach ustalonych
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska dotyczy wód i wynosi ok. 1,75 ha lustra wody, co stanowi
ok. 0,014 % powierzchni wód obszaru Natura.
3. SpoĞród 23 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej wystĊpujących na terenie Obszaru
Natura 2000 PLB 140004 Dolina ĝrodkowej Wisły, 12 gatunków stanowi przedmiot ochrony tego
obszaru. SpoĞród tych 12 gatunków, przedstawiciele 4 z nich

zidentyfikowano w rejonie

planowanego przedsiĊwziĊcia, z czego 2 gatunki kluczowe dla obszaru (rybitwa rzeczna Sterna
hirundo i rybitwa białoczelna Sterna albifrons.
4. Planowane przedsiĊwziĊcie nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na siedliska objĊte ochroną,
w tym w szczególnoĞci stanowiące naturalne miejsce wystĊpowania gatunków ptaków, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 ze szczególnym uwzglĊdnieniem gatunków
kluczowych (rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna)
5. Oddziaływanie planowanej trasy na gatunki kluczowe nie bĊdzie miało istotnego wpływu na
zachowanie populacji pod warunkiem zastosowania Ğrodków łagodzących.
6. Proponowane Ğrodki łagodzące:
a) zastosowanie wariantu z przesuniĊciem osi mostu o ok. 100 m w kierunku północnym (tzn. wg
wariantu wnioskowanego przez Inwestora);
b)

wprowadzenie zakazu organizacji zaplecza budowa w odległoĞci do 300 m od granicy
obszaru Natura 2000 (od ok. km 8+800 do ok. km 9+710)

c) oĞwietlenie mostu z zastosowaniem opraw oĞwietleniowych ukierunkowujących snop Ğwiatła
na jezdnie i minimalizujących rozsył Ğwiatła na stronĊ zewnĊtrzną
d) zaprojektowanie mostu o płaskiej konstrukcji;
e) zaniechanie inicjalnych robót (usuwanie drzew i krzewów, robót ziemnych) w okresie od 1.03
do 31.08

ARCADIS Sp. z o.o.
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7. Konieczne jest monitorowanie fazy budowy w zakresie wpływu robót budowlanych na chronione
gatunki ptaków i fazy eksploatacji w zakresie wpływu obiektu mostu na ĞmiertelnoĞü chronionych
gatunków ptaków, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
8. Oddziaływanie drogi nie wpłynie negatywnie na integralnoĞü obszaru Natura 2000 ani na spójnoĞü
sieci.
9. Wnioskuje siĊ w sprawie przejĞcia do procedur zatwierdzających – wydania decyzji o
uwarunkowaniach Ğrodowiskowych bez koniecznoĞci prowadzenia etapu 3 i 4.
8.2. OBSZAR NATURA 2000 LAS NATOLIēSKI
W rejonie projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy znajduje siĊ rezerwat przyrody, który
został włączony do sieci Natura 2000 w 2009 r. tj. PLH 140042 Las NatoliĔski. PołoĪony jest on w
odległoĞci ok. 420 m od projektowanego przebiegu POW.
WstĊpnie rozwaĪano sprawĊ utworzenia jeszcze jednego obszaru Natura 2000 Łąki Wilanowskie,
który POW miałaby przecinaü na długoĞci ok. 760 m, w jego ok.1/3 długoĞci licząc od północy.
Aktualnie wg informacji zawartych na stronie www.gdos.gov.pl – obszar ten nie jest planowany do
utworzenia. Ze wzglĊdu na zasadĊ ostroĪnoĞci teren obszaru, który był planowany do ochrony jako
Łąki Wilanowskie został zbadany pod kątem jego zasobów przyrodniczych i dokonuje siĊ oceny
wpływu drogi na gatunki i siedliska wystĊpujące na jego terenie.
PoniĪej przedstawiono lokalizacjĊ POW wzglĊdem planowanych obszarów.

Rys. 8.2.1. Lokalizacja projektowanej POW wzglĊdem potencjalnego obszaru Natura 2000: Las
NatoliĔski, obszaru cennego przyrodniczo – Łąki Wilanowskie oraz uĪytków
ekologicznych „Powsinek”i „Powsin”
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8.2.1.

Charakterystyka obszaru – Las NatoliĔski

Obszar PLH140042 Las NatoliĔski połoĪony jest w granicach administracyjnych Warszawy,
w rejonie ulic Nowoursynowska-Przyczółkowa-Pałacowa i ma obecnie status rezerwatu przyrody.
Rezerwat przyrody na tym terenie został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony ĝrodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa z dnia 9 paĨdziernika 1991 r. Rezerwat, którego powierzchnia
wynosi 105 ha, obejmuje leĪący na pograniczu Ursynowa i Wilanowa znaczny obszar tarasu III
nadzalewowego Wisły oraz czĊĞü Skarpy Warszawskiej.
Oprócz walorów przyrodniczych odnajdujemy tu wartoĞci historyczne i architektoniczne - zabytkowy
pałac oraz inne budynki pochodzące z XVIII wieku. Rezerwat stanowi cenny obiekt badawczodydaktyczny dla warszawskich uczelni. Las NatoliĔski spełnia równieĪ rolĊ naturalnego filtra dla
rozbudowujących siĊ osiedli Natolin i Ursynów.
Praktycznie niedostĊpny dla przygodnych osób Las
NatoliĔski jest obecnie jednym z lepiej zachowanych
w Warszawie tego typu obiektów. Jego izolacja, która
wskazywana jest w SDF jako zagroĪenie, moĪe byü
jednym z powodów dobrego zachowania.
Na terenie obszaru Natura 2000 PLH140042 Las
NatoliĔski
zdjĊcie: www.um.warszawa.pl
-ePrzewodnik/ZielonaWarszawa.on-line

skupionych

jest

ponad

1000

drzew

o charakterze pomnikowym. Drzewostan tworzy kilka
gatunków drzew zróĪnicowanych pokoleniowo oraz pod

wzglĊdem wymiarów. Najstarsze dĊby, w wieku do 300-400 lat tworzą szkielet drzewostanu, który
wypełniają młodsze dĊby, jesiony, lipy i klony, nieraz sosny i olsze, których wiek szacuje siĊ na 70 180 lat. NiĪsze warstwy zbudowane są z młodszych drzew tych samych gatunków, przy nieobecnoĞci
dĊbów, z dominującymi lipami, jesionami i grabami.
Znaczenie Lasu NatoliĔskiego w skali miasta stołecznego Warszawa i regionu jest bardzo duĪe,
ze wzglĊdu na liczbĊ zachowanych tu drzew pomnikowych. Teren ten jest ostoją wielu unikalnych
w regionie gatunków owadów. WystĊpuje tu jedna z najsilniejszych na Mazowszu populacji pachnicy
dĊbowej (Osmoderma eremita) - kod 1084.
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, zagroĪeniem dla terenu Lasu NatoliĔskiego jest
przede wszystkim z postĊpujący proces urbanizacji miasta, który moĪe skutkowaü niemal całkowitą
izolacją rezerwatu rozumianą jako brak powiązaĔ przyrodniczych z ekosystemami sąsiadującymi
16

(zewnĊtrznymi). Wg (Knospe 1998, zm.i uzup. ) lasy o pow. > 40 ha stanowią siedliska bardzo
stabilne ekologicznie. Tak wiĊc Las NatoliĔski obejmujący powierzchniĊ nieco ponad 100 ha moĪna
zaliczyü do ekosystemu stabilnego. Teren rezerwatu jest ogrodzony.
Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Las NatoliĔski są:
•

9170 - grąd Ğrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – na
omawianym terenie wystĊpuje grąd subkontynentalny (9170-2)

16

Wytyczne kwalifikowania przedsiĊwziĊü do sporządzania raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko – AlinaKula, Rafał T. Kurek,
Krzysztof OkresiĔski – wyd. Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
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•

1084 - pachnica dĊbowa (Osmoderma eremita)

Wpływ planowanej drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na siedlisko grądowe:
Inwestycja jest planowana w odległoĞci 420 m od planowanego obszaru Las NatoliĔski. Trasa
POW w omawianym rejonie po wyjĞciu z tunelu przekracza teren skarpy estakadami na długoĞci ok.
315 m, a nastĊpnie schodzi prawie do poziomu terenu (nasyp ok.1 m). DziĊki estakadom zostaje
zachowana ciągłoĞü terenów otwartych (tereny zieleni naturalnej) w strefie ochrony systemu
przyrodniczego miasta (wzdłuĪ Skarpy Warszawskiej). Takie zaprojektowanie trasy przeciwdziała
izolacji przedmiotowego terenu.
Nie przewiduje siĊ odwodnieĔ omawianego terenu i zmiany stosunków wodnych, co mogłoby mieü
wpływ na stan zachowania siedliska grądowego (przedmiotu ochrony w projektowanym obszarze
Natura 200 Las NatoliĔski).
Nie przewiduje siĊ oddziaływania POW na siedlisko zarówno na etapie budowy, jaki i eksploatacji
z uwagi na:
•

oddalenie trasy o 420 m od rezerwatu, i poprowadzenie jej skrajem aktualnie realizowanej
zabudowy

(wyĪej

opisane

zainwestowanie

terenu

przyległego

do

POW

-

istniejące

i projektowane),
•

przejĞcie terenu skarpy estakadami,

•

brak prognozowanych zmian stosunków wodnych.

Ocena:
Brak istotnie negatywnego wpływu trasy na przedmiot ochrony.
Wpływ planowanej drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na pachnicĊ dĊbową:
Budowa południowej Obwodnicy Warszawy w odległoĞci ok. 420 m od Lasu NatoliĔskiego nie
wpłynie na bytującą tam populacjĊ pachnicy dĊbowej. Nie przewiduje siĊ w związku z budową trasy,
usuwania spróchniałych i zamierających drzew liĞciastych z projektowanego obszaru Natura 2000 Las
NatoliĔski. ZasiĊg aktywnoĞci gatunku – wynosi ok. 200 m od siedliska (drzew o spróchniałych
pniach). Wobec braku takich jednostek w przestrzeni pomiĊdzy rezerwatem i obszarem lokalizacji
drogi – nie bĊdzie droga wpływaü bezpoĞrednio na populacjĊ pachnicy.
Ocena:
Brak wpływu trasy na przedmiot ochrony.

8.2.2.

Wnioski z 1 etapu

1. Planowane przedsiĊwziĊcie nie jest bezpoĞrednio związane ani nie jest niezbĊdne do zarządzania
obszarem Natura 2000: PLH140042 Las NatoliĔski.
2. Trasa Południowej Obwodnicy Warszawy nie narusza obszaru PLH140042 Las NatoliĔski,
przebiega w odległoĞci ok. 420 m od niego.
3. SDF dla projektowanego obszaru PLH140042 Las NatoliĔski nie wskazuje negatywnego wpływu
tras komunikacyjnych na przedmioty ochrony.
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4. ZasiĊg oddziaływania akustycznego drogi w rejonie Lasu NatoliĔskiego wynosi ok. 130 – 150 m
od granicy pasa drogowego.

8.2.3.

Wniosek koĔcowy z oceny Obszaru Natura
2000

1. Z uwagi na brak kolizji i potencjalnego oddziaływania POW na obszar PLH140042 Las NatoliĔski
nie przechodzi siĊ do drugiego etapu oceny dla tego obszaru.
2. Ze wzglĊdu na przedmioty ochrony obszaru Las NatoliĔski nie przewiduje siĊ istotnego
negatywnego oddziaływania trasy POW i z tego wzglĊdu nie ma zastosowania art. 6.4 Dyrektywy
Siedliskowej i art. 33 ustawy o ochronie przyrody.

8.3. ODDZIAŁYWANIE NA CHRONIONE GATUNKI I SIEDLISKA
Rejon przejĞcia przez POW rzeki Wilanówki (pomiĊdzy ul. Przyczółkową i rzeką Wilanówką) był
wstĊpnie planowany do uwzglĊdnienia w sieci Natura 2000. Obecnie (kwiecieĔ 2010 wg
www.gdos.gov.pl w wykazie planowanych obszarów nie znajduje siĊ obszar Łąki Wilanowskie).
Ze wzglĊdu na zasadĊ ostroĪnoĞci oraz przepisy dotyczące ochrony gatunkowej, dokonano
waloryzacji tego obszaru (równieĪ ze wzglĊdu na siedliska) oraz oceniono skutki budowy drogi dla
chronionych gatunków. W celu scharakteryzowania terenu bezpoĞrednio w rejonie planowanej trasy
POW wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza.
Badaniami został objĊty pas terenu o szerokoĞci 2 x 250 m od osi drogi na odcinku pomiĊdzy ul.
Przyczółkową i rzeką Wilanówką. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roĞlin została
przeprowadzona lipcu i sierpniu 2009 r. przez dr Michała Falkowskiego. Autor inwentaryzacji
przyrodniczej wykorzystał równieĪ dane uzyskane w trakcie badaĔ w latach 2007-2008 w sezonie
wegetacyjnym od maja do koĔca wrzeĞnia. Wykorzystano równieĪ dane zebrane w latach 2000-2003
przez dr Marcina Sielezniewa, które stały siĊ podstawą do utworzenia dwóch uĪytków ekologicznych
„Powsin” i „Powsinek”.

8.3.1.

Charakterystyka terenu – Łąki Wilanowskie

Obszar (wstĊpnie planowany do ochrony w ramach sieci Natura 2000 ale ostatecznie nie został
zgłoszony) połoĪony jest w granicach administracyjnych Warszawy, na tarasie zalewowym Wisły
i czĊĞciowo wchodzi w skład zespołu parkowo-pałacowego w Wilanowie. Pod wzglĊdem historycznym
w całoĞci naleĪał do Dóbr Wilanowskich, w których znaczna jego czĊĞü funkcjonowała jako załoĪenie
parkowe w stylu angielskim.
Wg granic jak na rys. 8.3.1. - w centralnej i południowej czĊĞci tego terenu znajdują siĊ rozlegle,
zróĪnicowane pod wzglĊdem fitosocjologicznym łąki ĞwieĪe ekstensywnie uĪytkowane, których
charakterystyka przyrodnicza pozwala na zidentyfikowanie jako siedliska przyrodniczego, które
zostało wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Łąki te stanowią miejsce wystĊpowania
licznej populacji chronionego gatunku bezkrĊgowca - modraszka telejusa Maculinea teleius (1059).
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Celem ochrony tego gatunku są dwa uĪytki ekologiczne - "Powsin" i "Powsinek". Innym chronionym
gatunkiem wystĊpującym w sąsiedztwie planowanej trasy jest czerwoĔczyk nieparek Lycaena dispar
WyróĪniającym elementem w czĊĞci północnej obszaru, w widłach rzeki Wilanówki i Jeziorka
Wilanowskiego, są lasy łĊgowe – równieĪ stanowiące siedlisko przyrodnicze wymienione w załaczniku
I Dyrektywy Siedliskowej.
NajwiĊkszym zagroĪeniem dla zasobów przyrodniczych obszaru jest presja urbanizacyjna. Tereny te
ze wzglĊdu na połoĪenie w bezpoĞredniej okolicy Wilanowa i Powsina stanowią bardzo atrakcyjne
miejsce dla budownictwa jednorodzinnego. Ponadto obserwuje siĊ stopniowy zanik tradycyjnej
gospodarki łąkowo-pasterskiej, co jest charakterystycznym zjawiskiem w obrĊbie duĪych miast. Brak
koszenia wyeliminuje w przyszłoĞci, na drodze sukcesji, łąki ĞwieĪe i doprowadzi do zaniku populacji
modraszka telejusa Maculinea teleius. Do niepoĪądanych zjawisk na terenie obszaru, zwłaszcza w
przypadku wód powierzchniowych jest dopływ zanieczyszczeĔ i soli związanych z uĪytkowaniem
arterii komunikacyjnych miasta. NiepoĪądanym elementem szaty roĞlinnej jest klon jesionolistny Acer
negundo. Brak podjĊcia odpowiednich działaĔ moĪe spowodowaü zwiĊkszenie jego udziału w
strukturze zbiorowisk roĞlinnych oraz dalsze rozprzestrzenianie w obrĊbie lasów łĊgowych.
8.3.1.1.

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej

Na odcinku drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy przebiegającym pomiĊdzy
ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką stwierdzono dwa typy siedlisk przyrodniczych:
1) 6510 – NiĪowe i górskie ĞwieĪe łąki uĪytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - podtyp
6510.1 Łąka rajgrasowa
2) *91E0 - ŁĊgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy Ĩródliskowe)- podtyp *91E0-3 NiĪowy łĊg olszowo-jesionowy
Fraxino-Alnetum
LokalizacjĊ tych siedlisk przedstawiono na rysunku 8.3.1.
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Rysunek 8.3.1 PołoĪenie POW w rejonie Łąk Wilanowksich
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8.3.1.2.

Gatunki zwierząt chronionych

W rejonie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy
pomiĊdzy ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką stwierdzono dwa gatunki zwierząt z Załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej i objĊtych ochroną gatunkową wg przepisów krajowych: modraszek teleius i
czerwoĔczyk nieparek. Ich lokalizacjĊ i areał przedstawiono na rysunku 5.
•

Modraszek teleius Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) – kod 1059.

•

CzerwoĔczyk nieparek Lycaena dispar (Haworth, 1802) – kod 1060.
8.3.1.3.

RoĞliny chronione

Na odcinku drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy przebiegającym pomiĊdzy
ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką nie stwierdzono gatunków roĞlin wymienionych w Załącznikach II i IV
Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków roĞlin objĊtych ochroną gatunkową na terenie kraju.

8.3.2.
8.3.2.1.

Oddziaływanie POW na siedliska i gatunki

Oddziaływanie na siedliska na terenie Łąk Wilanowskich

Dwa typy siedlisk przyrodniczych zostały rozpoznane na terenie, gdzie planuje siĊ budowĊ POW, są
to:
−

6510 – NiĪowe i górskie ĞwieĪe łąki uĪytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) podtyp 6510.1 Łąka rajgrasowa

−

*91E0 - ŁĊgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy Ĩródliskowe)- podtyp *91E0-3 NiĪowy łĊg olszowo-jesionowy
Fraxino-Alnetum

6510 NiĪowe ĞwieĪe łąki uĪytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
ZagroĪeniem dla siedliska są: zmiana typu uprawy, koszenie, zanieczyszczenie gleb, drenaĪ, rozwój
gospodarstw rolnych.

Fot. Siedlisko 6510 w głĊbi za obszarem ziemi ornej – przejĞcie trasą POW
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Fot. Siedlisko 6510 w głĊbi za obszarem ziemi ornej – przejĞcie trasą POW

Siedlisko zostanie zniszczone na powierzchni 2,16 ha.
*91E0 ŁĊgi wierzbowe, topolowe,

olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,

Alnenion glutinoso-incanae, olsy Ĩródliskowe)
Głównymi zagroĪeniami tego stanu są: wyciĊcie lasów i załoĪenie łąk oraz pastwisk, usuwanie
drzewostanów utrudniających spływ wód powodziowych i tworzących zatory lodowe, a takĪe regulacje
rzek i odciĊcie wałami od wpływu powodzi. Nadmierna eutrofizacja siedlisk łĊgu, wywołana zrzutami
Ğcieków komunalnych, rolniczych i przemysłowych do rzek, zmienia skład gatunkowy roĞlinnoĞci
siedliska.
ŁĊg, który wystĊpuje na terenie planowanej POW ten jest postacią regeneracyjną odtwarzającą
siĊ na drodze sukcesji na fragmentach łąk, szuwarów turzycowych i ziołoroĞli, które zaprzestano
uĪytkowaü. Jego oĞ centralną stanowi zaroĞniĊty i zamulony rów melioracyjny. W obrĊbie całego płata
widoczne jest znaczne przesuszenie.

Widok na rów melioracyjny oraz zadrzewienia wokoło niego – 91E0 od strony wschodniej
Inwestycja przebiega przez niewielki pod wzglĊdem powierzchni fragment obszaru. Na etapie
budowy nastąpi jego fizyczne zniszczenie. Rozpatrywano moĪliwoĞü i celowoĞü poprowadzenia trasy
na estakadzie na terenie przedmiotowego siedliska (vide pkt. 2.2.2 ). Biorąc jednak pod uwagĊ małą
reprezentatywnoĞü tego płatu łĊgu, znaczne przesuszenie podłoĪa oraz jego niewielką powierzchniĊ,
ARCADIS Sp. z o.o.
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strata jest dopuszczalna i nie wpłynie istotnie na uszczuplenie zasobów tego siedliska w województwie
i kraju. Ze wzglĊdu na słaby stan zachowania siedliska oraz małą jego reprezentatywnoĞü przewiduje
siĊ brak znaczącego, negatywnego wpływu.
8.3.2.2.

Oddziaływanie na bezkrĊgowce

1059 Modraszek telejus - Maculinea telejus
ZagroĪeniem dla gatunku są zarówno melioracje i związana z nimi intensyfikacja uĪytkowania
wilgotnych łąk, jak równieĪ naturalna sukcesja, która prowadzi do zastĊpowania łąk zaroĞlami
wierzbowymi, brzozowymi i olszowymi. NajwaĪniejszym jest dbanie o utrzymanie Ğrodowisk na
odpowiednim etapie sukcesji, który umoĪliwia rozwój roĞliny pokarmowej gąsienic i sprzyja obecnoĞci
właĞciwych gatunków mrówek. W tym celu naleĪy ograniczyü koszenie łąk raz na rok. Na przebiegu
trasy (w pasie drogowym) krwiĞciąg lekarski wystĊpuje lokalnie i w rozproszeniu. Nie moĪna równieĪ –
ze wzglĊdu na brak danych wyjĞciowych, okreĞliü czy jego populacja jest istotna dla funkcjonowania
populacji modraszka teleiusa. (% okreĞlenie wielkoĞci populacji, która w danym roku zasiedla roĞliny
znajdujące siĊ w pasie drogowym).

Widok na teren uĪytku ekologicznego „Powsinek” od strony wschodniej

Wpływ planowanej drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy:
Inwestycja przebiega przez zwarty areał siedliska stanowiącego przestrzeĔ Īyciową. Na etapie
budowy nastąpi fizyczne zniszczenie runi przez ciĊĪki sprzĊt budowlany oraz moĪe dojĞü do zaburzeĔ
w systemie hydrologicznym, zwłaszcza podskórnych wód gruntowych, do którego dojdzie podczas
budowy nasypu. Potencjalne zaburzenia w systemie hydrologicznym mogą doprowadziü do zmian w
składzie gatunkowym i strukturze łąk a przez to spowodowaü zmniejszenie siĊ zasobów lub całkowite
ustąpienie roĞliny Īywicielskiej, jaką jest krwiĞciąg lekarski. Dodatkowo zmiany poziomu wód

130

ARCADIS Sp. z o.o.

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

gruntowych mogą równieĪ doprowadziü do zaniku populacji mrówek z rodzaju wĞcieklica (których
obecnoĞü warunkuje wystepowanie modraszka). Obszar lokalizacji drogi w rejonie pomiĊdzy ul.
Przyczólkową i rzeką Wilanówką jest zmeliorowany – poprzecinany licznymi rowami odwadniającymi.
Głównym czynnikiem kształtującym obecne stosunki wodne jest istniejąca sieü rowów melioracyjnych
oraz rzeka Wilanówka. W zaleĪnoĞci od poziomu wody w tych ciekach kształtuje siĊ poziom wody w
gruncie.
MoĪna przewidywaü wpływ negatywny drogi na cchroniony gatunek. MoĪliwe jest minimalizowanie
wpływu poprzez ochronĊ i zachowanie istniejących stosunków wodnych, ochronĊ siedliska gatunku w
fazie budowy – minimalizowanie zajĊcia powierzchni, kierowanie dostaw materiałów siecią dróg
istniejących a w pasie drogowym od strony południowej. MoĪliwe jest równieĪ aktywne zapobieganie
zniszczeniu populacji modraszka poprzez niedopuszczenie w roku budowy do rozwoju tej populacji
(usuniĊcie potencjalnych roĞlin Īywicielskich – kriwĞciąga z terenu przeznaczonego na cele budowy
drogi).
1060 CzerwoĔczyk nieparek - Lycaena dispar
W Polsce jest to gatunek prawnie chroniony, populacja gatunku jest w Polsce stabilna, a w
ostatnich latach obserwuje siĊ nawet jej wzrost i ekspansjĊ. W naszym kraju jest jednym z
pospolitszych gatunków czerwoĔczyków, w ciągu ostatnich 20 lat stwierdzony na przeszło 400
stanowiskach. WystĊpuje jednak w niewielkim zagĊszczeniu, jednorazowo na stanowisku obserwuje
siĊ kilka lub kilkanaĞcie osobników. W Europie gatunek jest powaĪnie zagroĪony wymieraniem w
zachodniej czĊĞci swego zasiĊgu. Gatunek związany z terenami podmokłymi, bardzo naraĪonymi na
przekształcenia i degradacjĊ. Pewnym zagroĪeniem dla niego są melioracje i osuszanie terenów
podmokłych, gdzie gatunek wystĊpuje najliczniej. Utrzymaniu obecnego stanu populacji sprzyjaü
bĊdzie ekstensywna gospodarka na podmokłych łąkach, która nie dopuĞci do ich zarastania. NaleĪy
unikaü wykaszania obrzeĪy rowów melioracyjnych, gdzie rosną gatunki szczawiu bĊdące roĞlinami
pokarmowymi gąsienic.
PoniĪej przedstawiono teren bytowania czerwoĔczyka nieparka (uĪytek ekologiczny Powsinek).
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Widok na teren uĪytku ekologicznego „Powsinek” od strony wschodniej

Wpływ planowanej drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy:
Inwestycja przebiega przez zwarty areał siedliska stanowiącego przestrzeĔ Īyciową czerwoĔczyka
nieparka. Na etapie budowy nastąpi fizyczne zniszczenie runi przez ciĊĪki sprzĊt budowlany oraz
moĪe dojĞü do zaburzeĔ w systemie hydrologicznym, zwłaszcza podskórnych wód gruntowych,
podczas budowy nasypu. Ewentualne zaburzenia w systemie hydrologicznym mogą doprowadziü do
zmian w składzie gatunkowym i strukturze łąk, a przez to spowodowaü zmniejszenie siĊ zasobów lub
całkowite ustąpienie roĞlin Īywicielskich. Obszar lokalizacji drogi w rejonie pomiĊdzy ul. Przyczólkową
i rzeką Wilanówką jest zmeliorowany – poprzecinany licznymi rowami odwadniającymi. Głównym
czynnikiem kształtującym obecne stosunki wodne jest istniejąca sieü rowów melioracyjnych oraz rzeka
Wilanówka. W zaleĪnoĞci od poziomu wody w tych ciekach kształtuje siĊ poziom wody w gruncie.
Wpływ negatywny, moĪliwe jest minimalizowanie wpływu poprzez ochronĊ i zachowanie
istniejących stosunków wodnych.

8.3.3.

Podsumowanie

1. Na odcinku drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy przebiegającym pomiĊdzy
ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką stwierdzono dwa typy siedlisk przyrodniczych:
a)

6510 – NiĪowe i górskie ĞwieĪe łąki uĪytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) podtyp 6510.1 Łąka rajgrasowa,
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b)

*91E0 - ŁĊgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy Ĩródliskowe)- podtyp *91E0-3 NiĪowy łĊg olszowo-jesionowy
Fraxino-Alnetum
oraz dwa gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i objĊtych ochroną gatunkową
wg przepisów krajowych: modraszek teleius (kod 1059) i czerwoĔczyk nieparek (kod 1060).

2. Na odcinku drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy przebiegającym pomiĊdzy
ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką nie stwierdzono gatunków roĞlin wymienionych w Załącznikach II
i IV Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków roĞlin objĊtych ochroną gatunkową na terenie kraju.
3. Zniszczeniu ulegnie ok. 2,16 ha siedliska 6510 – niĪowe i górskie ĞwieĪe łąki uĪytkowane
ekstensywnie oraz ok. 1,2 ha siedliska 91E0* - ŁĊgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.
Jednak ze wzglĊdu na słaby stan zachowania siedliska 91E0* oraz małą jego reprezentatywnoĞü
przewiduje siĊ brak znaczącego, negatywnego wpływu.
4. Oceniono, Īe trasa POW moĪe mieü negatywny wpływ na modraszka teleiusa. MoĪliwe jest
minimalizowanie tego wpływu poprzez ochronĊ i zachowanie istniejących stosunków wodnych,
ochronĊ siedliska gatunku w fazie budowy – minimalizowanie zajĊcia powierzchni, kierowanie
dostaw materiałów siecią dróg istniejących a w pasie drogowym od strony południowej.
5. Trasa POW moĪe mieü takĪe negatywny wpływ na siedlisko czerwoĔczyka nieparka, przy czym
oddziaływanie to moĪliwe jest do zminimalizowania poprzez ochronĊ i zachowanie istniejących
stosunków wodnych.

9.

ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
9.1.

METODYKA

Według wytycznych Komisji Europejskiej „Guidelines for the Assesssment of Indirect and
Cumulative Impacts as well as Impact Interactions” z 1999 r. moĪna wyróĪniü trzy rodzaje oddziaływaĔ
powodujących kumulacjĊ negatywnych skutków w Ğrodowisku:
1.

Oddziaływanie poĞrednie – oddziaływanie na Ğrodowisko nie bĊdące bezpoĞrednim rezultatem
realizacji lub eksploatacji inwestycji, czĊsto wystĊpujące w znacznej odległoĞci od Ĩródła.
BezpoĞrednie oddziaływanie na jeden z elementów Ğrodowiska moĪe mieü poĞredni wpływ na
jego inny element.
PrzedsiĊwziĊcie

2.

Oddziaływanie B

Oddziaływanie A

Oddziaływanie skumulowane – nasilenie zmian w Ğrodowisku spowodowane poprzez nałoĪenie
tego

samego

rodzaju

oddziaływaĔ

planowanej

inwestycji

z

oddziaływaniami

innych

przedsiĊwziĊü, równieĪ tych działających w przeszłoĞci jak i planowanych.
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PrzedsiĊwziĊcie
Oddziaływanie A
Oddziaływanie A

Oddziaływanie A
PrzedsiĊwziĊcie
3.

Interakcje oddziaływaĔ – reakcje pomiĊdzy róĪnymi rodzajami oddziaływaĔ pochodzącymi z tej
samej lub róĪnych inwestycji, prowadzące do powstania nowego rodzaju negatywnego
oddziaływania na Ğrodowisko.
PrzedsiĊwziĊcie

Interakcja
Oddziaływanie A
Oddziaływanie C

PrzedsiĊwziĊcie

Oddziaływanie B

Do oceny potencjalnych oddziaływaĔ poĞrednich, skumulowanych i interakcji oddziaływaĔ
planowanego przebiegu trasy POW w Warszawie wykorzystano:
•

charakterystykĊ oddziaływaĔ projektowanej drogi (przewidywane emisje i skutki budowy drogi),

•

zakres przestrzenny oddziaływaĔ planowanej inwestycji w tym oddziaływaĔ poĞrednich,
skumulowanych i interakcji oddziaływaĔ,

•

identyfikacjĊ oddziaływaĔ pochodzących od innych obiektów, w tym oddziaływaĔ historycznych,
obecnych i przewidywanych w przyszłoĞci,

•

diagnozĊ obecnego stanu Ğrodowiska,

•

matryce do identyfikacji, oceny wielkoĞci oddziaływaĔ poĞrednich, skumulowanych i interakcji
oddziaływaĔ dla planowanej POW (jednej z oĞmiu metod zaproponowanych przez KomisjĊ
Europejską w opracowaniu ww opracowaniu „Guidelines for the Assesssment of Indirect and
Cumulative Impacts as well as Impact Interactions” 1999 r. )
9.2.

ANALIZA ODDZIAŁYWAē SKUMULOWANYCH

9.2.1.

Zakres przestrzenny oddziaływaĔ
poĞrednich, skumulowanych i interakcji
oddziaływaĔ

ZasiĊg oddziaływaĔ skumulowanych pochodzących od dróg zaleĪy od charakteru Ğrodowiska. ĩadne
z oddziaływaĔ Ğrodowiskowych nie powinno byü rozwaĪane w odizolowaniu. Geograficzne zasiĊg
oddziaływaĔ skumulowanych przyjĊto w oparciu o nałoĪenie zasiĊgów poszczególnych oddziaływaĔ.
Przyjmuje siĊ, Īe zasiĊg tych oddziaływaĔ jest wiĊkszy od oddziaływaĔ bezpoĞrednich, a przy ich
wytyczeniu uwzglĊdniono

naturalne granice terenu. PoniĪej

przedstawiono nakładanie siĊ

oddziaływaĔ akustycznych istniejących ulic i projektowanej drogi (np. ul. Przyczółkowej i projektowanej
trasy POW). PodkreĞliü naleĪy, Īe ul. Puławska i ul. Przyczółkowa są drogami wyprowadzającymi ruch
z miasta w kierunku Piaseczna, Konstancina i Góry Kalwarii. W kontekĞcie planowanej obwodnicy
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Konstancina ul. Przyczółkowa stanie siĊ chĊtniej wykorzystywaną ulicą przez kierowców
podąĪających w kierunku południowym.
PoniĪej

przedstawiono

ilustracjĊ

oddziaływania

skumulowanego

hałasu

i

zanieczyszczeĔ

emitowanych do powietrza (dwutlenek azotu) od istniejących dróg i projektowanej POW: wĊzeł
Puławska, wĊzeł Przyczółkowa, wĊzeł Wał MiedzeszyĔski, wĊzeł Patriotów, wĊzeł Lubelska.
Z analizy rozprzestrzeniania siĊ zanieczyszczeĔ do powietrza wynika, Īe kumulacja emisji z
istniejących dróg i planowanej POW nie bĊdzie powodowaü przekroczeĔ stĊĪeĔ dopuszczalnych poza
pasem drogowym.
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Rys. 9.2.1. ZasiĊg hałasu – 50 dB (pora nocna) od ul. Przyczółkowej bez realizacji POW – rok 2030
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Rys. 9.2.2. ZasiĊg hałasu – 50 dB (pora nocna) od trasy POW – rok 2030 z zaplanowanymi zabezpieczeniami akustycznymi
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Rys. 9.2.3. ZasiĊg hałasu – 50 dB (pora nocna) od istniejącej ul. Przyczółkowej i trasy POW z zaplanowanymi zabezpieczeniami akustycznymi
– rok 2030
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Rys. 9.2.5. ZasiĊg hałasu – 50 dB (pora nocna) od istniejącej ul. Wał MiedzeszyĔski i trasy POW z zaplanowanymi zabezpieczeniami akustycznymi
– rok 2030
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Rys. 9.2.7. ZasiĊg hałasu – 50 dB (pora nocna) od istniejącej DK-17 i trasy POW z zaplanowanymi zabezpieczeniami akustycznymi
– rok 2030
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Rys. 9.2.8. ZasiĊg stĊĪeĔ jednogodzinnych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Puławskiej i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dopuszczalne 200 µg/m
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Rys. 9.2.9. ZasiĊg stĊĪeĔ Ğredniorocznych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Puławskiej i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dyspozycyjne 14 µg/m
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Rys. 9.2.11. ZasiĊg stĊĪeĔ Ğredniorocznych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Przyczółkowej i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dyspozycyjne
3
14 µg/m

Rys. 9.2.10. ZasiĊg stĊĪeĔ jednogodzinnych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Przyczółkowej i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dopuszczalne
3
200 µg/m
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Rys. 9.2.12. ZasiĊg stĊĪeĔ jednogodzinnych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Wał MiedzeszyĔski i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dopuszczalne
3
200 µg/m
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Rys. 9.2.13. ZasiĊg stĊĪeĔ Ğredniorocznych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Wał MiedzeszyĔski i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dyspozycyjne
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Rys. 9.2.14. ZasiĊg stĊĪeĔ jednogodzinnych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Patriotów i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dopuszczalne 200 µg/m
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Rys. 9.2.15. ZasiĊg stĊĪeĔ Ğredniorocznych dwutlenku azotu od istniejącej ul. Patriotów i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dyspozycyjne 14 µg/m
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Rys. 9.2.16. ZasiĊg stĊĪeĔ jednogodzinnych dwutlenku azotu od istniejącej DK17 i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dopuszczalne 200 µg/m
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Rys. 9.2.17. ZasiĊg stĊĪeĔ Ğredniorocznych dwutlenku azotu od istniejącej DK17 i trasy POW – rok 2030. StĊĪenie dyspozycyjne 14 µg/m
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KumulacjĊ oddziaływaĔ drogi moĪna teĪ prognozowaü w rejonie przeprawy przez WisłĊ w aspekcie
obszaru Natura 2000 PLB 140004 Dolina ĝrodkowej Wisły. ĩródłem tej kumulacji bĊdzie synergiczne
oddziaływanie łącznie z eksploatacją piasku, którą osobno wskazuje siĊ

17

jako jedno z zagroĪeĔ dla

ptaków i ich siedlisk a takĪe (w mniejszym stopniu) wystĊpujące miejsca „ujeĪdĪania” quadów. Droga
łącznie z w/w zagroĪeniami powiĊkszy pole zagroĪenia wskazane na rysunku poniĪej poprzez:
niszczenie pokrywy roĞlinnej, hałas. Eliminacja tej kumulacji moĪe byü zrealizowana poprzez
ograniczenie zagroĪeĔ punktowych.

Rys. 9.2.18. ZagroĪenia obszaru Natura 2000
17
Kot. H. BukaciĔski D. Keller M. Dombrowski A. RowiĔski P, BłĊdowski W., 2009 „Inwentaryzacja ptaków w granicach Obszaru
Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina ĝrodkowej Wisły PLB 140004”. Regionalna Dyrekcja Ochrony ĝrodowiska w
Warszawie Msc.
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9.2.2.

Wpływ oddziaływaĔ skumulowanych na
parametry i zasoby Ğrodowiska

Do oceny oddziaływaĔ skumulowanych na parametry i zasoby Ğrodowiska wykorzystano matrycĊ
pozwalająca na ocenĊ wpływu wszystkich oddziaływaĔ związanych z realizacją i eksploatacją drogi na
poszczególne elementy Ğrodowiska. Zastosowano uproszczony system klasyfikacji oddziaływaĔ,
przyjmując dwie kategorie: oddziaływania istotne i mniej istotne. Graficzna analiza matrycy pozwoliła
na ustalenie, Īe elementy Ğrodowiska w których kumulowaü siĊ bĊdą najwiĊksze iloĞci oddziaływaĔ
planowanej drogi to naturalne systemy ekologiczne, siedliska oraz zmiany krajobrazu. Oddziaływania,
które wpływają niekorzystnie na najwiĊkszą liczĊ elementów Ğrodowiska to w wiĊkszoĞci prace fazy
konstrukcyjnej, a w fazie eksploatacji zanieczyszczenia i hałas.
Tabela 9.2.1.Oddziaływanie skumulowane na zasoby Ğrodowiska
Faza budowy
Roboty ziemne
Grunt do zagospodarowania
ZajĊcie terenu pod inwestycjĊ
Trwała utrata gleby
Zakłócenia przepływu wody podziemnej
Wpływ na wody powierzchniowe
Fragmentacja siedlisk
Zmiany ukształtowania powierzchni
Oddziaływanie na walory krajobrazowe
Faza eksploatacji
Zanieczyszczenia
Hałas
Utrzymanie
Ryzyko awarii
Wody opadowe
Wibracje
Efekt barierowy

Kategorie receptorów
Człowiek
ZwierzĊta / RoĞliny
Gleba
Woda
Powietrze
Krajobraz
Krajobraz kulturowy
Istotne oddziaływanie
Mniej istotne oddziaływanie
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Zabytki archeologiczne

Tereny o waĪnej funkcji
kulturalnej

Naturalne tereny
rekreacyjne

JakoĞü krajobrazu

ZdolnoĞü
samooczyszczania siĊ
powietrza

JakoĞü powietrza

Wody objĊte ochroną
istniejące/ planowane

Woda w krajobrazie

Naturalna retencja wody
w Ğrodowisku

DostĊpnoĞü wód
gruntowych

Tereny chronione
istniejące/ planowane

Siedliska

Systemy ekologiczne

Tereny rekreacyjne

Tereny zamieszkałe

Receptory WraĪliwe ĝrodowiskowo
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9.2.3.

Obiekty, których działalnoĞü moĪe
potencjalnie przyczyniü siĊ do kumulacji
oddziaływaĔ

Inne obiekty, które mogą powodowaü kumulacjĊ oddziaływaĔ na skutek przeciĊcia, równoległego
przebiegu czy sąsiedztwa z planowanym POW przedstawia poniĪsza tabela. Są to zarówno obiekty
istniejące współczeĞnie jak i planowane.
Tabela 9.2.2. Obiekty, których działalnoĞü moĪe potencjalnie przyczyniü siĊ do kumulacji
oddziaływaĔ
Obiekty istniejące
Kolej otwocka – przeciĊcie
Bocznica kolejowa EC Siekierki –przeciĊcie
Drogi dochodzące do planowanej POW i drogi
równoległe do planowanej POW

Rodzaj oddziaływania na Ğrodowisko






Istniejąca zabudowa



Obiekt zabytkowy Wolica





Miejsca wydobycia piasku (na prawym i lewym brzegu
Wisły)

Hałas
Hałas
Zanieczyszczenie powietrza
Wzmocnienie efektu bariery dla migracji zwierząt na
terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
KoniecznoĞü ochrony przed hałasem- bariery
akustyczne
Zmniejszenie zasiĊgu oddziaływania hałasu
MoĪliwoĞü likwidacji obiektu
Hałas, płoszenie ptaków, ograniczenie przestrzeni
Īyciowej ptaków

Obiekty planowane
Teren zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Uprawnej
(Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
Teren zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Uprawnej
(Wilanów) – tereny usług oĞwiaty
Teren zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Vogla
(Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Teren zabudowy mieszkaniowej w rejonie Zawad i KĊpy
Zawadowskiej (Wilanów) – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na gruntach
leĞnych pomiĊdzy ulicą Tawułową







Teren zabudowy mieszkaniowej w rejonie wału Wisły
(Wawer) – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Linia elektroenergetyczna 400kV Julianów – Piaseczno







Wzmocnienie efektu bariery dla migracji małych
zwierząt
KoniecznoĞü ochrony przed hałasem- bariery
akustyczne
Niekorzystne oddziaływanie na etapie
konstrukcyjnym
Zmniejszenie zasiĊgu oddziaływania hałasu

Wzmocnienie efektu bariery dla migracji małych
zwierząt
KoniecznoĞü ochrony przed hałasem - bariery
akustyczne
Niekorzystne oddziaływanie na etapie
konstrukcyjnym
Zmniejszenie zasiĊgu oddziaływania hałasu
Hałas związany z emisją pola
elektromagnetycznego,
Zakłócenia radioelektryczne

Projektowany gazociąg wysokiego ciĞnienia PN 2,5 MPa
Nowy niekorzystny element krajobrazu
ze stacją redukcyjną I-go stopnia
Przebudowa elementów systemu melioracyjnego
Zakłócenie szlaków migracji drobnych i małych zwierząt
kolidujących z planowaną POW
Projektowane wĊzły: „Przyczółkowa"; „Wał
 Kumulacja hałasu
MiedzeszyĔski”; „Patriotów”; „Ursynów Wschód”
 Kumulacja zanieczyszczeĔ powietrza,
„Ursynów Zachód”, wĊzeł na przeciĊciu z projektowaną
 Efekt przeciĊcia - niedogodnoĞci dla społecznoĞci
ulicą Czerniakowską, który usytuowany bĊdzie na
lokalnej
odcinku pomiĊdzy wĊzłem „Przyczółkowa” a wĊzłem
 Niekorzystne oddziaływania na krajobraz
„Wał MiedzeszyĔski”; wĊzeł na przeciĊciu z
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Obiekty istniejące
projektowaną trasą Olszynki Grochowskiej, który
usytuowany bĊdzie pomiĊdzy wĊzłem „Wał
MiedzeszyĔski” a wĊzłem „Patriotów”

Rodzaj oddziaływania na Ğrodowisko

9.2.4.

Oddziaływania skumulowane na róĪnych
etapach projektu

W przypadku przedmiotowej inwestycji nieistotna jest kumulacja z oddziaływaĔ planowanej
inwestycji z inwestycjami działającymi w przeszłoĞci, poniewaĪ teren nie był uĪytkowany przemysłowo.
Kumulacji oddziaływaĔ w Ğrodowisku moĪna spodziewaü siĊ natomiast po zrealizowaniu planowanych
inwestycji, którymi są przede wszystkim osiedla mieszkaniowe oraz infrastruktura liniowa. Kumulacja
oddziaływaĔ w Ğrodowisku związana bĊdzie przede wszystkim ze zmianami w krajobrazie
i zakłóceniami niektórych funkcji ekologicznych Ğrodowiska.
Tabela 9.2.3.Oddziaływania skumulowane na róĪnych etapach projektu
Elementy
Ğrodowiska
naraĪone na
potencjalne
oddziaływanie
inwestycji
Krajobraz
Funkcje ekologiczne
Ğrodowiska
Przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000
JakoĞü wody
Wykorzystanie
terenu
Dziedzictwo
kulturowe

Oddziaływanie planowanej inwestycji

Oddziaływania innych
inwestycji

Fazy
budowy

Fazy
eksploatacji

ĝrodków
minimalizujące
negatywne
oddziaływania

Współ
czesne

***
**
**
*
**
*

**
**
**
*
**
*

*
+
+
+
*
*

*
*
**
*
*
*

Przyszłe

Kumulacja
oddziaływaĔ

**
**
**
*
**
*

**
**
*
**
*

+ pozytywne oddziaływanie
* nieznaczny niekorzystny efekt oddziaływania
** Ğredni niekorzystny efekt oddziaływania
*** bardzo niekorzystny efekt oddziaływania
9.2.5.

WyodrĊbnione rodzaje oddziaływaĔ
skumulowanych

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływaĔ skumulowanych wyodrĊbniono nastĊpujące
rodzaje najwaĪniejszych potencjalnych oddziaływaĔ skumulowanych planowanej POW:
Tabela 9.2.4. Rodzaje oddziaływaĔ skumulowanych.
Rodzaj oddziaływania skumulowanego
Kumulacja hałasu w punktach kolizji z drogami i liniami
kolejowymi

Uwagi
ZwiĊkszenie oddziaływania hałasu, poniewaĪ do
istniejących Ĩródeł emisji dodana zostanie emisja
z nowoprojektowanej
drogi.
Kumulacja
hałasu
Przyczyniü siĊ to moĪe do usuniĊcia siĊ z siedlisk
niektórych gatunków zwierząt wystĊpujących w pobliĪu
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Rodzaj oddziaływania skumulowanego

Uwagi
planowanej trasy, np. ptaków wolnych przestrzeni,
płazów, niektórych ssaków. Efekt ten moĪe byü jedynie
czasowy, gdyĪ jak wynika z obserwacji i danych
literaturowych, zwierzĊta posiadają zdolnoĞci adaptacji
do nowych warunków (w tym akustycznych).

Kumulacja zanieczyszczeĔ powietrza w punktach kolizji
z drogami

ZwiĊkszenie siĊ zanieczyszczenia powietrza, poniewaĪ
do istniejących Ĩródeł emisji dodana zostanie emisja
z nowoprojektowanej drogi

PoĞredni wpływ POW na poprawĊ klimatu akustycznego
centralnej czĊĞci Warszawy

Zmniejszenie poziomu hałasu w centralnych czĊĞciach
miasta charakteryzujących siĊ najwyĪszą gĊstoĞcią
zabudowy wielorodzinnej. Dotyczy to w szczególnoĞci
obszarów naraĪanych na wysokie poziomy zagroĪenia
hałasem, przekraczającego 60 dB w porze nocnej.

PoĞredni wpływ POW na jakoĞü powietrza w centralnej
czĊĞci Warszawy

OdciąĪenie dróg w centrum miasta przyczyni siĊ do
poprawy jakoĞci powietrza

PoĞredni wpływ zieleni ochronnej na krajobraz

Oddziaływanie pozytywne na krajobraz

PoĞredni wpływ barier dĨwiĊkowych na krajobraz i
drobną faunĊ

Oddziaływanie negatywne na krajobraz oraz dodatkowa
bariera w przemieszczaniu drobnej fauny

Oddziaływanie na gatunki ptaków – przedmioty ochrony
Obszaru Natura 2000

ZwiĊkszenie obszaru zagroĪenia, poniewaĪ do
istniejących
obszarowych
zagroĪeĔ
(piaskarnie)
zostanie dodana powierzchnia zajĊta na cele drogowe a
hałas z drogi spowoduje postanie nowych warunków
klimatu akustycznego. Paradoksalnie – stały poziom
hałasu drogowego moĪe „zagłuszyü” przemysłowe
Ĩródła hałasu z piaskarni.

PoĞredni wpływ na krajobraz planowanej estakady

Oddziaływanie negatywne na krajobraz

PoĞredni wpływ na warunki bytowe roĞlin w wyniku
Stosowanie monitoringu poziomu zwierciadła wody
odwadniania wykopu tunelu na etapie prac budowlanych
i w czasie eksploatacji
PoĞredni na jakoĞü wody gruntowej i powierzchniowej
w wyniku odsalania dróg i zanieczyszczeĔ

ĝrodkiem minimalizujący jest właĞciwa gospodarka
wodami opadowymi.

Interakcja oddziaływaĔ kadmu i jonów chlorkowych ĝrodkiem minimalizujący jest właĞciwa gospodarka
prowadząca do zwiĊkszenia mobilnoĞü Cd w Ğrodowisku wodami opadowymi.
w postaci CdCl+. Kadm pochodzi ze Ğcieru opon,
klocków hamulcowych i tarcz, a Ĩródłem jonów
chlorkowych jest sól słuĪąca do zimowego utrzymania
dróg.

9.3.

PODSUMOWANIE

Skumulowane oddziaływania planowanej drogi ekspresowej POW nie powinny powodowaü
znaczących niekorzystnych oddziaływaĔ w Ğrodowisku. Główne niekorzystne oddziaływanie
skumulowane bĊdzie związane ze zmianami w krajobrazie spowodowane wprowadzeniem nowego
elementu, kumulacją hałasu i zanieczyszczenia powietrza na przeciĊciu z innymi szlakami
komunikacyjnymi oraz wzmocnieniem efektu barierowego dla przemieszczających siĊ zwierząt np. w
rejonie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Nasilenie kumulacji niekorzystnych oddziaływaĔ moĪna spodziewaü siĊ lokalnie w rejonie piaskarni
przy WiĞle (w odniesieniu do przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000) oraz po zrealizowaniu
planowanych nowych inwestycji, którymi, obok planowanej drogi, bĊdą m.in. osiedla mieszkaniowe
oraz infrastruktura liniowa. Kumulacja oddziaływaĔ w Ğrodowisku związana bĊdzie przede wszystkim
ze zmianami w krajobrazie i zakłóceniach niektórych funkcji ekologicznych Ğrodowiska.
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Obok niekorzystnych oddziaływaĔ skumulowanych moĪna spodziewaü siĊ równieĪ poĞrednich
oddziaływaĔ

korzystnych

realizacji

POW.

BĊdzie

to

około

1,7

krotne

zmniejszenie

ekspozycji/zagroĪenia hałasem oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centralnej czĊĞci
miasta. Spowoduje to poprawĊ warunków higieniczno-zdrowotnych w Ğrodowisku, pod warunkiem
wykonania pełnego zabezpieczenia POW w zakresie oddziaływania na Ğrodowisko, zgodnie z
zaleceniami raportu.

10.

WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI
10.1.

FAZA BUDOWY

Faza budowy jest związana z wystąpieniem emisji i oddziaływaĔ charakterystycznych dla
prowadzenia budowy, tj. transportu, robót ziemnych i robót budowlanych przy obiektach drogi.
Oddziaływanie fazy budowy wynikaü bĊdzie ze skutków zastosowania maszyn i urządzeĔ
koniecznych do sprawnego i zgodnego z harmonogramem postĊpu robót budowlanych (głównie
hałas, pylenie) oraz utrudnieĔ związanych z koniecznymi zmianami organizacji ruchu w rejonie
czynnego placu budowy (objazdy, ograniczenia ruchu etc).
Wykonanie robót nawierzchniowych (układarki, walce) powodowaü bĊdzie emisjĊ hałasu o
poziomie natĊĪenia dĨwiĊku rzĊdu 85 – 100 dB(A). ĝrodki transportu (samochody ciĊĪarowe i
dostawcze) wytwarzaü bĊdą hałas rzĊdu 80 – 88 dB(A). W trakcie wykonania robót nawierzchniowych
wystĊpują Ĩródła hałasu zmieniające swoje połoĪenie wraz z postĊpem robót. Na działanie hałasu
naraĪeni bĊdą mieszkaĔcy terenów sąsiednich.
Faza budowy – zakłada siĊ, Īe bĊdzie trwaü około 3 lat. Zatem niekorzystne oddziaływanie hałasu
na zdrowie ludzi bĊdą stosunkowo krótkie (front robót bĊdzie prowadzony odcinkami).
10.2.

FAZA EKSPLOATACJI

Wpływ na zdrowe ludzi w fazie eksploatacji drogi moĪna rozpatrywaü w kliku aspektach:
•

BezpoĞredniego oddziaływania na mieszkaĔców terenów sąsiadujących z drogą,

•

PoĞredniego oddziaływania poprzez pola migracji: gleba – woda, roĞliny;

•

PoĞredniego oddziaływania na mieszkaĔców obszarów, na których ruch samochodowy zostanie
zmniejszony.
Pola migracji: gleba - roĞliny – ma zastosowanie w przypadku wschodniej czĊĞci trasy – na terenie

gminy Wiązowna.
JeĪeli rozpatrywaü skalĊ oddziaływania na zdrowie – to moĪna wyróĪniü:
•

Oddziaływanie negatywne na zdrowie – uznaje siĊ za takie, gdy poziom zanieczyszczenia na
terenach zabudowy mieszkaniowej przekracza wartoĞci dopuszczalne (standard Ğrodowiska);

•

Oddziaływanie umiarkowanie negatywne – gdy wprawdzie dopuszczalne normy nie są
przekraczane ale nastĊpuje pogorszenie parametrów stanu Ğrodowiska (np. warunków
akustycznych, stanu powietrza) w czasie po uruchomieniu drogi w porównaniu z okresem przed
jej budową; moĪna w takim przypadku mówiü o pogorszeniu komfortu warunków Īycia,
ARCADIS Sp. z o.o.
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•

Oddziaływanie pozytywne – gdy w wyniku realizacji przedsiĊwziĊcia poprawi siĊ na pewnym
obszarze stan Ğrodowiska.

Tabela 10.2.1 Zestawienie analizy oddziaływaĔ na zdrowie
Oddziaływanie umiarkowanie
negatywne

Oddziaływanie negatywne

• ze wzglĊdu na emisjĊ do
powietrza przewiduje siĊ tylko
dla wariantu 2 budowy tunelu
(tunel głĊboki z otworami), dla
pozostałych wariantów oraz
trasy biegnącej po terenie
otwartym nie przewiduje siĊ
takiego oddziaływania ,

•

ze wzglĊdu na emisjĊ
zanieczyszczeĔ do powietrza w
pasie o szerokoĞci 200 - 300 m w
odniesieniu do aktualnego stanu,

•

zasiĊg około 70 - 150 m na
terenach chronionych akustycznie.
Bez ekranów zasiĊg około 400 500 m

Oddziaływanie pozytywne

• poĞrednio - udział w poprawie
warunków akustycznych na
obszarze ok. 7,7 km2 – liczba
mieszkaĔców 33.300 osób –
centralna czĊĞü Warszawy

• ze wzglĊdu na hałas –- obszar
o powierzchni ok. 916 - 936 ha
(w zaleĪnoĞci od wariantu : W1
– ok. 916 ha, W2 – 926 ha,
W3, 4, 5 – 936 ha) (wg
obliczeĔ hałasu na wysokoĞci
h=4 m)
(najkorzystniejszy jest wariant
1 – podstawowy z tunelem na
Ursynowie)

10.2.1.

Hałas

Głównym Ĩródłem uciąĪliwoĞci dla mieszkaĔców terenów sąsiadujących z planowaną drogą bĊdzie
hałas powodowany ruchem pojazdów. Zgodnie z prognozą ruchu przyjĊtą do opracowania, w roku
2030 moĪna spodziewaü siĊ strumienia ruchu na poszczególnych odcinkach miĊdzywĊzłowych od ok.
82.000 – 161.000 poj./dobĊ.
Na podstawie prognozy ruchu obliczono zasiĊg uciąĪliwoĞci akustycznej oraz zaproponowano
lokalizacjĊ zabezpieczeĔ akustycznych. Przez zasiĊg uciąĪliwoĞci rozumie siĊ odległoĞü, w której
przewiduje siĊ wystĊpowanie izofony 50[dB] - pora nocna. Maksymalne zasiĊgi

wystĊpują dla

przebiegów południowej obwodnicy Warszawy na odcinku "Czerniakowska-bis" - "Wał MiedzeszyĔski"
i wynosi ok. 500m. Po przeanalizowaniu otrzymanych zasiĊgów oddziaływania ponadnormatywnego
południowej obwodnicy Warszawy moĪna stwierdziü, Īe grupą osób najbardziej naraĪoną na
uciąĪliwoĞci drogi są osoby mieszkające w okolicy wĊzła „Lubelska” gdzie projektowana trasa krzyĪuje
siĊ ze wschodnią obwodnicą Warszawy. NajwiĊksza iloĞü osób naraĪonych na hałas spodziewana
jest na terenach Ursynowa przy przebiegu trasy dla wariantów alternatywnych, z których Inwestor
zrezygnował.
W celu utrzymania wymaganych standardów jakoĞci Ğrodowiska na terenach chronionych
akustycznie zaproponowano wybudowanie ekranów akustycznych.
NiezaleĪnie jednak od zastosowania tych Ğrodków technicznych naleĪy spodziewaü siĊ zmiany
klimatu akustycznego, który bĊdzie miał charakter trwały, a wartoĞci poziomu dĨwiĊku mogą
wykazywaü tendencjĊ wzrostową.
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Na podstawie badaĔ statystycznych uciąĪliwoĞci hałasu przyjmuje siĊ nastĊpującą subiektywną
skalĊ oceny uciąĪliwoĞci:
•

mała uciąĪliwoĞü

< 50 dB

•

Ğrednia uciąĪliwoĞü

50 - 60 dB

•

duĪa uciąĪliwoĞü

60 - 70 dB

•

bardzo duĪa uciąĪliwoĞü

> 70 dB.

Dla zapewnienia prawidłowego snu (regeneracja organizmu i wypoczynek) poziom hałasu nie
powinien przekraczaü 45 dB. Z drugiej strony poziomy hałasu przekraczające 65 dB powodują
statystycznie zauwaĪalne zakłócenia czynnoĞci dnia codziennego oraz zwiĊkszenie czĊstoĞci
wystĊpowania objawów (szybkiego mĊczenia siĊ, bólów miĊĞni i stawów, kołatania serca, dusznoĞci i
zawrotów głowy, „uderzeĔ” krwi do głowy, bólów i łzawienia oczu, marzniĊcia koĔczyn, niskiej
samooceny zdrowia). Powoduje to stany dekoncentracji, małej efektywnoĞci pracy, wystĊpuje
zwiĊkszone ryzyko wypadków przy pracy oraz wypadków drogowych. Hałas o poziomach
równowaĪnych przekraczających 65 dB jest niedopuszczalny w Ğrodowisku - tj. na terenach
chronionych akustycznie.
Odnosząc dane dotyczące sposobu odbioru hałasu przez mieszkaĔców (dla innych analizowanych
ocinkach dróg) do prognozowanych wartoĞci hałasu w rejonie projektowanego odcinka południowej
obwodnicy Warszawy z uwzglĊdnieniem zastosowanych zabezpieczeĔ, moĪna wnioskowaü, Īe
potencjalnie moĪe wystąpiü obniĪenie standardu Īycia dla mieszkaĔców terenów znajdujących siĊ w
odległoĞciach do max ok. 500 m od planowanej drogi, a z uwzglĊdnieniem ekranów na terenach
zabudowanych do około 70 m.

10.2.2.

Powietrze

Eksploatacja planowanej drogi bĊdzie Ĩródłem emisji substancji do powietrza, przede wszystkim
produktów spalania paliw silnikowych. W wyniku spalania do powietrza emitowane są przede
wszystkim: tlenki azotu, wĊglowodory, benzen, tlenek wĊgla i dwutlenek wĊgla, tlenki siarki, pył
zawieszony PM10. Zanieczyszczeniem powstającym poĞrednio jest ozon.
Tlenki azotu NOx
Tlenki azotu zaliczane są do szczególnie toksycznych substancji wystĊpujących w spalinach
silnikowych. Z upływem czasu, w atmosferze NO utleniany jest do NO2. W warunkach miejskich,
stosunek stĊĪeĔ NO do NO2 zmienia siĊ wraz z oddalaniem od Ĩródła emisji. Badania prowadzone
przez Europejską AgencjĊ Ochrony ĝrodowiska na stacjach przeznaczonych do pomiarów
zanieczyszczeĔ komunikacyjnych wykazują (w warunkach miejskich), Īe stosunek stĊĪeĔ NO2 do
NO waha siĊ od 0,18 do 0,45, a w warunkach pozamiejskich od 0,10 do 0,30.
Tlenek azotu wchłoniĊty do organizmu ludzkiego szybko reaguje z hemoglobiną. Wewnątrz tkanek
tlenek azotu szybko utlenia siĊ do dwutlenku azotu, zmniejszając swoje właĞciwoĞci toksyczne.
Zatrucie tlenkiem azotu objawia siĊ ogólnym osłabieniem, zawrotami głowy i odrĊtwieniem dolnych
koĔczyn.
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Dwutlenek azotu prawie nigdy nie wystĊpuje jako związek odosobniony ale zawsze w mieszaninie
innych tlenków azotu – nitrogenów. Jego działanie na organizm ludzki jest zaleĪne od rodzaju i składu
chemicznego związków towarzyszących. W małych stĊĪeniach wywołuje podraĪnienie dróg
oddechowych i oczu, w duĪych osłabienie tĊtna, zwyrodnienie miĊĞnia sercowego i działanie
narkotyczne na układ nerwowy. Za niebezpieczne uwaĪa siĊ przebywanie w atmosferze NO2 o
3

stĊĪeniu 190 – 290 mg/m w ciągu 0,5 do 1 godziny. Przewidywane stĊĪenia (maksymalne) NO2
spowodowane emisją z POW wystąpią w rejonie tunelu (do analizy przyjĊto wariant z wyrzutniami) i
mogą wynosiü – stĊĪenie jednogodzinne 262 µg/m3 przy czĊstoĞci przekroczeĔ 0,0077% (portal
wschodni) - standard jakoĞci powietrza nie jest przekroczony – stĊĪenie Ğrednioroczne – 7,17 µg/m3 –
standard jakoĞci powietrza nie jest przekroczony. WartoĞci te stanowią ok. 0,14 – 0,09 % (wartoĞci
jednogodzinne) poziomu niebezpiecznego dla zdrowia.
Tlenek wĊgla
Tlenek wĊgla działa toksycznie na człowieka co wynika z jego wysokiego powinowactwa do
hemoglobiny, z którą wiąĪe siĊ od około 200 do 300-stu razy szybciej niĪ tlen, tworząc
karboksyhemoglobinĊ. Krew staje siĊ niezdolna do przenoszenia dostatecznej iloĞci tlenu z płuc do
tkanek. Ostatecznym efektem zatrucia jest uduszenie. Przy stĊĪeniu CO w powietrzu rzĊdu 1 mg/dm

3

wystĊpuje juĪ ból czoła i skroni (uczucie Ğciskania obrĊczą), szum i dzwonienie w uszach, migotanie w
oczach i zawroty głowy. WraĪliwoĞü na działanie CO jest podwyĪszona w wyĪszej temperaturze i
wilgotnoĞci oraz przy niskim ciĞnieniu powietrza. Przewlekłe zatrucia mniejszymi dawkami CO
prowadzą do zmian w układzie nerwowym i czynnoĞciach serca oraz sprzyjają zachorowaniom na
chorobĊ wieĔcową.
Przewidywane stĊĪenia (maksymalne) CO spowodowane emisją z POW wystąpią w rejonie tunelu
(do analizy przyjĊto preferowany wariant z wyrzutniami) i mogą wynosiü – stĊĪenie jednogodzinne
3

2313 µg/m (portal wschodni) - standard jakoĞci powietrza nie jest przekroczony (30 000 µg/m3).
WĊglowodory
WĊglowodory

aromatyczne

jednopierĞcieniowe:

benzen

C6H6

i

jego

pochodne

toluen

(metylobenzen) C6H5CH3 i ksylen (dimetylobenzen) C6H4(CH3)2 mają silne działanie toksyczne.
Benzen jest bardzo lotną, łatwopalną, bezbarwną cieczą o aromatycznym zapachu. WĊglowodory
aromatyczne wielopierĞcieniowe, o skondensowanych układach pierĞcieni, są uwaĪane za
rakotwórcze (benzo/α/piren).
Przewidywane stĊĪenie maksymalne wĊglowodorów alifatycznych wystąpią na w rejonie tunelu
mogą wynieĞü ok. 323,6 µg/m3 (stĊĪenie jednogodzinne), co stanowi ok. 10,8 % stĊĪenia
dopuszczalnego, natomiast stĊĪenie Ğrednioroczne moĪe wynieĞü ok. 3,52 µg/m3, co stanowi ok. 0,35
% stĊĪenia dopuszczalnego.
Podobnie

jak

dla

wĊglowodorów

alifatycznych

stĊĪenia

maksymalne

wĊglowodorów

aromatycznych bĊdą wystĊpowaü w rejonie tunelu (portal wschodni – wyrzutnie). Przewidywane
stĊĪenie maksymalne wĊglowodorów aromatycznych mogą wynieĞü ok. 52,4 µg/m3 (stĊĪenie
jednogodzinne), co stanowi ok. 5,2 % stĊĪenia dopuszczalnego, natomiast stĊĪenie Ğrednioroczne
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moĪe wynieĞü ok. 0,58 µg/m3, co stanowi ok. 1,3 % stĊĪenia dopuszczalnego.
Benzen
Ekspozycja ludzi na wysokie stĊĪenia benzenu wpływa głównie na centralny układ nerwowy. W
niĪszych stĊĪeniach benzen jest toksyczny dla systemu krwiotwórczego, powodując wiele zmian
hematologicznych, łącznie z białaczką. Benzen został zakwalifikowany przez IARC do Grupy l,
poniewaĪ jest on kancerogenny dla ludzi. Zaburzenia hematologiczne podobne do obserwowanych u
ludzi wystĊpują równieĪ u zwierząt poddanych działaniu benzenu.
Prognozowane maksymalne stĊĪenia benzenu w wyniku emisji z POW (rejon tunelu – portal wschodni
– wyrzutnie) wynoszą 10,7 µg/m3 – stĊĪenie jednogodzinne – ok. 0,12 µg/m3 – stĊĪenie
Ğrednioroczne i stanowią odpowiednio ok. 35,7 % wartoĞci dopuszczalnej jednogodzinnej i ok. 2,4 %
wartoĞci dopuszczalnej Ğredniorocznej.
Tlenki siarki
PrzyjĊto, ze negatywny wpływ na zdrowie ludzi ze wzglĊdu na stan zanieczyszczenia powietrza
moĪe

wystąpiü

w

przypadku

ponadnormatywnego

stĊĪenia

zanieczyszczeĔ

w

powietrzu.

Przeprowadzone obliczenia rozkładu stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ w wyniku emisji substancji do powietrza
wykazały, Īe nie bĊdzie wystĊpowaü ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza
dla preferowanego wariantu budowy tunelu (tunel z wentylacją poprzeczną i wzdłuĪną – usuwanie
zanieczyszczeĔ przez wyrzutnie), w związku z tym budowa POW nie spowoduje negatywnych
skutków dla zdrowia ludzi w aspekcie emisji substancji do powietrza atmosferycznego.

10.2.3.

ĝrodowisko gruntowo- wodne

Przeprowadzone dotychczas badania stĊĪenia zanieczyszczeĔ w spływach z dróg na terenie
województwa mazowieckiego wskazują na zachowanie dopuszczalnych stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ. Ta
droga migracji nie stanowi zatem powaĪnego zagroĪenia dla zdrowia ludzi.
Wody spływające z POW nie zagroĪą ujĊciom wody zlokalizowanym w sąsiedztwie drogi.
Gospodarka Ğciekowa (odwodnienie drogi) nie bĊdzie wywieraü szkodliwego wpływu na zdrowie
ludzi. Przedstawione propozycje koniecznych do uwzglĊdnienia w projekcie działaĔ minimalizujących
negatywne oddziaływanie są zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisów oraz uwzglĊdniają
stanowisko wyraĪone przez zarządzającego urządzeniami melioracji wodnych podstawowych.
ZagroĪenie dla zdrowia ludzi moĪe zaistnieü jedynie w przypadku przedostania siĊ do Ğrodowiska
gruntowo-wodnego znaczących iloĞci substancji szkodliwych, co byłoby moĪliwe w przypadku
powaĪnej awarii.

10.2.4.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarka odpadami nie bĊdzie wywierała wpływu na zdrowie ludzi.
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10.3.

PODSUMOWANIE

Główną uciąĪliwoĞcią mającą wpływ na komfort Īycia mieszkaĔców terenów sąsiadujących z
planowaną drogą bĊdzie emisja hałasu. Przy uwzglĊdnieniu proponowanych zabezpieczeĔ moĪna
wnioskowaü, Īe potencjalnie moĪe wystąpiü obniĪenie standardu Īycia (przy zachowaniu
dopuszczalnych poziomów) dla mieszkaĔców terenów znajdujących siĊ w odległoĞciach do max ok.
500 m od planowanej drogi na terenie otwartym, a z uwzglĊdnieniem ekranów na terenach
zabudowanych do około 70 m. Beneficjenami korzyĞci (prognozowane obniĪenie uciąĪliwoĞci – co
wynika równieĪ z opracowanego w Biurze Ochrony ĝrodowiska projektu „Programu ochrony
Ğrodowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy”) bĊdą mieszkaĔcy dzielnic w rejonie Ğródmiejskim.
Emisja zanieczyszczeĔ powietrza nie bĊdzie powodowaü przekroczenia wartoĞci dopuszczalnych.
Poziom ryzyka związany z moĪliwoĞcia wystąpienia awarii i ich skutków mieĞci siĊ w granicach
akceptowalnych wartoĞci.
Jak wynika z prognozy stĊĪenia zanieczyszczeĔ w wodach spływającyh z drogi, wartoĞci tych
stĊĪeĔ – pod warunkiem zastosowania urządzeĔ oczyszczających te wody – nie bĊdą przekraczaü
wartoĞci

dopuszczalnych.

Dowodem

są

przeprowadzone

dotychczas

badania

zanieczyszczeĔ w spływach z dróg na terenie województwa mazowieckiego, które

stĊĪenia

wskazują na

zachowanie dopuszczalnych stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ. Ta droga migracji nie stanowi zatem powaĪnego
zagroĪenia dla zdrowia ludzi. Wody spływające z POW nie zagroĪą ujĊciom wody zlokalizowanym w
sąsiedztwie drogi.

11.

ANALIZA MOĩLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Planowana droga stanowi Ĩródło konfliktów społecznych wystĊpujących z róĪnym nasileniem,
zwiĊkszającym siĊ w okresie prowadzenia procedur formalnych. W dotychczasowych pracach
przygotowawczych ujawniło siĊ kilka zainteresowanych grup:
1. instytucje – organy samorządowe i inne publiczne;
2. organizacje pozarządowe;
3. mieszkaĔcy indywidualni.
Stosunek społeczeĔstwa oraz samorządów do planowanej inwestycji wyraĪany jest zazwyczaj w
fomie pism, uchwał organów gmin, postulatów zgłaszanych bezpoĞrednio do inwestora lub znacznie
czĊĞciej do organu prowadzącego postĊpowanie formalne. W ramach procedury oceny oddziaływania
na Ğrodowisko Wojewoda Mazowiecki zgodnie z art. 53 POĝ w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 PoĞ na
wniosek Inwestora, biorąc pod uwagĊ szerokie zainteresowanie społeczne i koniecznoĞü
uwzglĊdnienia

sprzecznych

interesów

stron

postĊpowania

oraz

organizacji

ekologicznych

przeprowadził w dniu 31 sierpnia 2007 r. rozprawĊ administracyjną otwartą dla społeczeĔstwa. W
rozprawie wziĊli udział przedstawiciele organu, wnioskodawcy, autora raportu o oddziaływaniu na
Ğrodowisko, projektanta drogi, zainteresowane osoby i przedstawiciele organizacji społecznych.
Podczas rozprawy zgłaszane były kolejne wnioski krytyczne odnoĞnie celowoĞci budowy POW, obawy
związane z przyszłym negatywnym oddziaływaniem drogi wg ich autorów. Zdarzyły siĊ jedynie 2
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postulaty od osób prywatnych aby szybko podjąü decyzjĊ i rozpocząü realizacjĊ drogi. Atmosfera
rozprawy była burzliwa.
Prowadzone były równieĪ w 2004 r. badania opinii publicznej na zlecenie dwóch podmiotów:
1) Miasta Stołecznego Warszawy
a) badania dot. lokalizacji POW na próbie mieszkaĔców Ursynowa (2004r.) wykonane przez
OBOP,
b) badania tła społecznego w związku z lokalizacją dróg szybkiego ruchu na terenie Warszawy
na reprezentatywnej próbie mieszkaĔców Warszawy (2004) wykonane przez TNS OBOP,
2) Ligi Ochrony Przyrody
a) badania zrealizowane przez firmĊ SMG/KRC na reprezentatywnej próbie mieszkaĔców
Ursynowa dot. poprowadzenia przez dzielnicĊ Ursynów obwodnicy warszawskiej bĊdącej
czĊĞcią autostrady A2 ĝwiecko-Terespol.
Badanie prowadzone przez róĪne oĞrodki badawcze i na zlecenie dwóch podmiotów odnotowały
istotną róĪnicĊ w ocenie planów budowy POW.
1) Badania SMG/KRC przeprowadzone wĞród mieszkaĔców Ursynowa pokazały Īe:
− 67% ankietowanych było przeciwnych planom lokalizacji POW na terenie Ursynowa,
− 29% było za jej lokalizacją,
− 7% badanych było obojĊtne, czy przez teren Ursynowa bĊdzie przebiegaü trasa POW czy nie,
2) Badania zrealizowane przez CBOS wykazały, Īe:
− 54% opowiedziało siĊ za obwodnicą na południu miasta,
− 21% było temu przeciwnych,
− 25% ankietowanych wstrzymało siĊ od odpowiedzi.
Planowane przedsiĊwziĊcie jest przedmiotem duĪego zainteresowania społecznego, zarówno
organów samorządowych, instytucji publicznych, organizacji społecznych jak i indywidualnie
wystĊpujących osób. WyraĪane opinie są zazwyczaj negatywne. Niektóre z nich (głównie pochodzące
od organizacji społecznych) dotyczą zagadnieĔ fundamentalnych (polityka transportowa paĔstwa,
strategia rozwoju komunikacji w regionie i w mieĞcie). Inne

dotyczą zagadnieĔ szczegółowych

właĞciwych do rozwiązania w projekcie budowlanym. CzĊĞü z nich jest moĪliwa do uwzglĊdnienia w
ramach inwestycji a inne nie znajdują uzasadnienia na obecnej fazie prac nad projektem. NaleĪy
liczyü siĊ z dalszym oporem społecznym w kolejnych etapach przygotowania inwestycji.

12.

TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĉWZIĉCIA
NA ĝRODOWISKO

Jak wynika z obliczeĔ oddziaływania drogi, w zakresie emisji zanieczyszczeĔ i energii, najwiĊkszy
zasiĊg ma oddziaływanie akustyczne. Potencjalny zasiĊg dopuszczalnego poziomu hałasu na
terenach chronionych akustycznie dotyczy pasu terenu o szerokoĞci od ok. 100 m do ok. 1000 m tj.
po od ok. 50 m do ok. 500 m z kaĪdej strony drogi mierząc od jej osi. W rejonie zabudowy
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mieszkaniowej planuje siĊ zastosowanie ekranów akustycznych w celu dotrzymania obowiązujących
standardów Ğrodowiska. OdległoĞü drogi od najbliĪej połoĪonej granicy PaĔstwa wynosi ok. 200 km i
jest wiĊksza niĪ zasiĊg oddziaływania drogi. Z tego wzglĊdu nie przewiduje siĊ transgranicznego
oddziaływania przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko pod wzglĊdem emisji powodowanych przez ruch
samochodów (hałas, emisja do powietrza).
Wody opadowe i roztopowe z planowanej trasy POW odprowadzane bĊdą do rzeki Wisły, Kanału
Grabowskiego, Rowu ZagoĨdziaĔskiego, rowu melioracyjnego oraz do ziemi. Przewidywane
oddziaływanie planowanej trasy POW na wody powierzchniowe uwaĪa siĊ za niewielkie.
Zaproponowany sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z trasy oraz urządzenia
oczyszczające zapewnią dotrzymanie stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ w wodach opadowych i roztopowych
zgodnych z przepisami prawa. Zlewnia, w granicach której połoĪona jest trasa POW nie ma
bezpoĞredniego wpływu na wody powierzchniowe poza granicami Polski. W związku z powyĪszym nie
przewiduje siĊ oddziaływania transgranicznego na wody powierzchniowe w przypadku budowy
i eksploatacji planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy.

13.

OBSZAR OGRANICZONEGO UĩYTKOWANIA

Obowiązujące przepisy dopuszczają moĪliwoĞü ustalenia obszaru ograniczonego uĪytkowania
(OOU) wzdłuĪ tras komunikacyjnych. W przypadku obiektów nowych – w decyzji o Ğrodowiskowych
uwarunkowaniach wskazuje siĊ potrzebĊ sporządzenia analizy porealizacyjnej, która stanowi
podstawĊ postĊpowania w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uĪytkowania.
Istotnym oddziaływaniem planowanej trasy POW, które moĪe byü przyczyną złoĪenia wniosku
w sprawie potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uĪytkowania jest jej oddziaływanie na klimat
akustyczny.
Poza oddziaływaniem na klimat akustyczny – nie przewiduje siĊ innych negatywnych oddziaływaĔ
mogących mieü wpływ na zachowanie standardów w Ğrodowisku i uzasadniaü potrzebĊ wprowadzania
obszaru ograniczonego uĪytkowania. Emisja zanieczyszczeĔ do powietrza nie bĊdzie powodowaü
przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ w powietrzu wg wariantu preferowanego.
UwzglĊdniając powyĪsze wnioskuje siĊ o zawarcie zapisu w decyzji o Ğrodowiskowych
uwarunkowaniach o obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej i jej przedstawienia w terminie 18
miesiĊcy od daty przekazania drogi ekspresowej POW na odcinku wĊzeł Puławska – wĊzeł Lubelska
do uĪytkowania.
Po

wykonaniu

analizy

porealizacyjnej

moĪe

zaistnieü

koniecznoĞü

ograniczonego uĪytkowania dla trasy POW na analizowanym odcinku.
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14.

PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA

Ustawa Prawo Ochrony ĝrodowiska (art. 52 ust. 1 pkt. 12) nakazuje w ramach oceny
oddziaływania przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko okreĞliü, przeanalizowaü i oceniü wymagany zakres
monitoringu oraz przedstawiü go w raporcie oddziaływaniu na Ğrodowisko.
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz uwzglĊdniając przepisy prawa proponuje siĊ monitoring:
•

hałasu,

•

emisji z tunelu – pomiary emisji substancji do powietrza (ewentualnie - w przypadku
koniecznoĞci budowy wyrzutni – co nie jest obecnie przesądzone ze wzglĊdu na brak projektu
wentylacji),

•

jakoĞci powietrza.

•

gleb

•

monitoring przyrodniczy dotyczący ptaków.

W związku z wejĞciem w Īycie rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 2 paĨdziernika 2007 r.
w sprawie wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, odstĊpuje siĊ od propozycji
prowadzenia

monitoringu zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych

i roztopowych.
14.1.

FAZA BUDOWY

Budowa drogi powodowaü bĊdzie powstawanie hałasu i emisji niezorganizowanej, których Ĩródłem
bĊdą prace budowlane (praca sprzĊtu, maszyn budowlanych). Emitowane w ten sposób
zanieczyszczenia i energie nie są objĊte pozwoleniami wymaganymi przez Prawo ochrony
Ğrodowiska.
¾

ODPADY

NaleĪy monitorowaü wszelkie wycieki zanieczyszczeĔ ropopochodnych, które mogą wystąpiü w
trakcie prowadzenia prac budowlanych jako zdarzenia awaryjne. Zanieczyszczoną w ten sposób
glebĊ naleĪy usuwaü. Koszty usuniĊcia lub/i rekultywacji winien ponosiü wykonawca robót
budowlanych. Warunek ten równieĪ winien byü zapisany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
¾

WODY PODZIEMNE

PoniewaĪ w pobliĪu projektowanych prac znajdują siĊ tereny wraĪliwe, m.in. Rezerwat Las Kabacki
oraz ze wzglĊdu na wystĊpowanie w podłoĪu gruntów słabonoĞnych, w okresie budowy tunelu zaleca
siĊ stworzenie sieci monitoringowej słuĪącej do obserwacji poziomu zwierciadła wody w pierwszej
(przypowierzchniowej) i w drugiej (główny poziom uĪytkowy) warstwie wodonoĞnej, w obszarze
objĊtym oddziaływaniem pompowania (lej depresji) oraz na zewnątrz leja. Monitoring naleĪy utworzyü
w oparciu o opracowany projekt.
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¾

ĝRODOWISKO PRZYRODNICZE

W trakcie budowy naleĪy na bieĪąco analizowaü wpływ prowadzonych prac na faunĊ i florĊ
dokonując bieĪących korekt w organizacji placu budowy, o ile bĊdzie zachodziü taka potrzeba.
Wymaga to specjalistycznego nadzoru przyrodniczego. W szczególnych przypadkach naleĪy
wprowadzaü bieĪące zabezpieczenia dla zwierząt, które mogą byü demontowane po zakoĔczeniu
budowy.
¾

HAŁAS

W fazie budowy nie proponuje siĊ monitoringu hałasu.
¾

POWIETRZE

W fazie budowy nie proponuje siĊ monitoringu emisji jak i jakoĞci powietrza.
¾

WODY POWIERZCHNIOWE

W fazie budowy nie proponuje siĊ monitoringu spływających wód opadowych, roztopowych oraz
wód powierzchniowych w rejonie analizowanej drogi.
14.2. FAZA EKSPLOATACJI
Monitoring emisji z tunelu
W przypadku koniecznoĞci wybudowania wyrzutni z tunelu, stanowiü one bĊdą osobne Ĩródło
punktowe emisji, podlegające m.in. obowiązkowi uzyskania pozwolenia na emisje pyłów i gazów.
Emisja substancji z wyrzutni bĊdzie wymagała pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza, w związku z powyĪszym wydaje siĊ byü niezbĊdne przeprowadzenie pomiarów emisji z
wyrzutni w zakresie: tlenków azotu, w tym dwutlenku azotu, benzenu, pyłu, wĊglowodorów
alifatycznych i aromatycznych, tlenku wĊgla. W decyzji o dopuszczalnej emisji moĪe zostaü nałoĪony
obowiązek realizacji okresowych pomiarów emisji z wyrzutni.
Monitoring Ğrodowiska
Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu Ğrodowiska oraz zmian tego stanu
zachodzących pod wpływem emisji do Ğrodowiska, których Ĩródłem bĊdzie eksploatacja drogi. W
wyniku analizy uzyskanych w ten sposób danych i informacji moĪliwe jest planowanie i podejmowanie
przedsiĊwziĊü organizacyjnych lub technicznych zmniejszających negatywne oddziaływanie.
Okresowe pomiary poziomów substancji lub energii w Ğrodowisku nowo oddanych do eksploatacji
dróg ekspresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi siĊ w zakresie hałasu dwa razy
w roku kalendarzowym w okresie pierwszych 3 lat, począwszy od roku oddania do eksploatacji .
Pomiary powinny byü wykonywane po zakoĔczeniu robót nad realizacją zabezpieczeĔ
akustycznych oraz okresowo w trakcie normalnej eksploatacji. Proponuje siĊ pomiar hałasu w 5
wyznaczonych punktach:
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Tabela 14.2.1. Proponowane punkty monitoringu hałasu
Nr punktu

Pikieta (strona)

OdległoĞü
od osi jezdni

Opis lokalizacji

1

3+450(L)

110m

ul. Kokosowa nr 7

2

10+600(P)

280m

ul. Ogórkowa nr 61B

3

13+600(P)

95m

ul. Arniki nr 4

4

16+200(L)

200m

ul. Podmokła nr 4

90m

Majdan nr 21, gm.
Wiązowna

5

19+900(P)

Po zakoĔczeniu robót budowlanych i rozpoczĊciu eksploatacji obwodnicy wraz ze wszystkimi
urządzeniami towarzyszącymi naleĪy przeprowadziü – zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony
Ğrodowiska – wstĊpne pomiary. WstĊpne pomiary wód opadowych odprowadzanych do Ğrodowiska
(pomiar stĊĪenia zawiesiny ogólnej, substancji ropo chodnych i natĊĪenia przepływu) proponuje siĊ
przeprowadziü w ramach oceny porealizacyjnej. Termin wykonania analizy porealizacyjnej zostanie
wskazany przez właĞciwy organ.
¾

POWIETRZE

W rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 2 paĨdziernika 2007 r. w sprawie wymagaĔ w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą,
linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem nie nałoĪono obowiązku monitorowania jakoĞci powietrza
wokół drogi. Proponuje siĊ opcjonalnie rozwaĪenie lokalizacji w porozumieniu z Mazowieckim
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony ĝrodowiska stacji ciągłego monitoringu jakoĞci powietrza
(podobnie jak stacja tzw. komunikacyjna przy Al. NiepodległoĞci). Proponowany zakres prowadzonych
pomiarów:
− Dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek azotu, tlenek wĊgla, o-Ksylen, benzen,
toluen, m,p-Ksylen, etylobenzen, pył zawieszony PM10, temperatura powietrza, wilgotnoĞü
wzglĊdna, temperatura stacji.
¾

GLEBY
Dotychczasowe badania stanu zanieczyszczenia gleb w rejonie dróg wskazują na wystepowanie

podwyĪszonych zawartoĞci np. metali ciĊĪkich – nie przekraczających jednak zazwyczaj wartoĞci
dopuszczalnych. W celu uzyskania informacji o rzeczywistym oddziaływaniu POW na gleby wskazane
jest okresowe prowadzenie badania stanu gleb. Badania wstepne proponuje siĊ przeprowadzic w
ramach analizy porealizacyjnej. Wyniki badaĔ wstĊpnych zobrazują aktualne warunki glebowe, czyli
stan istniejący. NastĊpnie badania monitoringu naleĪy przeprowadzaü cyklicznie co 10 lat, stosując
ujednolicone metody: zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. Proponuje siĊ wyznaczenie 1
lokalizacji punktu – na odcinku obejmującym teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zakres
badaĔ: zawartoĞü metali ciĊĪkich: ołów, kadm, chrom, miedĨ, nikiel, rtĊü, cynk.
¾

ĝRODOWISKO PRZYRODNICZE
Na etapie eksploatacji wpływ drogi dla Ğrodowiska, szczególnie na zwierzĊta, bĊdzie zachodziü w

sposób ciągły, zatem niezbĊdne jest bieĪące monitorowanie tych zjawisk, szczególnie funkcjonowania
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zabezpieczeĔ dla zwierząt. W granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazu powinien byü prowadzony
przez 3 lata po zakoĔczeniu budowy monitoring wykorzystania estakady dla celów migracji zwierząt.
Propozycje dotyczące monitoringu przyrodniczego w rejonie obszaru Natura 2000 PLB 140004
Dolina ĝrodowej Wisły wskazano w pk. 8 w odniesieniu do wskazanych gatunków ptaków.
14.3. KONKLUZJA
W związku z aktualnymi wymaganiami prawa, wnioski w zakresie monitoringu są nastĊpujące:
1) przepisy prawa stanowią o obowiązku prowadzenia okresowego pomiaru hałasu w Ğrodowisku dla
dróg krajowych dwa razy w roku kalendarzowym w okresie pierwszych 3 lat, począwszy od roku
oddania do eksploatacji, a póĪniej z czĊstotliwoĞcią co 5 lat w okresie wykonywania generalnego
pomiaru ruchu,
2) pomiary hałasu naleĪy wykonywaü zgodnie z normą PN-ISO 1996 „Opis i pomiary hałasu
Ğrodowiskowego” oraz procedur opisanych w rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z 23 stycznia
2003 roku w sprawie wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem,
portem – Dz. U. Nr 35, poz. 308),
3) wyniki pomiarów naleĪy dokumentowaü i przechowywaü przez okres 5 lat od koĔca roku, którego
dotyczą,
4) ze wzglĊdu na zastosowane rozwiązania techniczne związane z odwodnieniem drogi –
zarządzający drogą bĊdzie miał obowiązek prowadzenia oznaczania zawiesiny ogólnej i
substancji ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych zgodnie z wymogami prawa,
5) ze wzglĊdu na wystĊpowanie w sąsiedztwie prac odwodnieniowych Rezerwatu Las Kabacki,
którego północny skraj oddalony jest od planowanych prac o około 150 m proponuje siĊ
uruchomienie systemu monitorowania poziomu wód pierwszej i drugiej warstwy wodonoĞnej w
obszarze pomiĊdzy rezerwatem i projektowanym odwodnieniem. Monitoring naleĪy utworzyü w
oparciu o opracowany projekt. Monitoring powinien byü kontynuowany przez 1 rok po przekazaniu
drogi do eksploatacji,
6) Proponuje siĊ rozwaĪenie lokalizacji, w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony ĝrodowiska, stałej stacji monitoringu automatycznego jakoĞci powietrza na odcinku
miĊdzywĊzłowym „Przyczółkowa” – „Czerniakowska-bis” (odcinek o najwyĪszej prognozie ruchu),
7) W przypadku potrzeby budowy POW wyrzutni powietrza z tunelu powinny byü przeprowadzone
pomiary emisji substancji emitowanych z wyrzutni,
8) Zaleca siĊ badania gleb w 1 punkcie, obejmującym głĊbokoĞü 0-0,5 m,
9) W granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazu powinien byü prowadzony przez 3 lata po
zakoĔczeniu budowy monitoring wykorzystania estakady dla celów migracji zwierząt,

10) Szczegółową lokalizacjĊ punktów poboru prób i pomiarów badaĔ okresowych, jak miejsc poboru
prób naleĪy okreĞliü w ramach analizy porealizacyjnej.
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15.

PODSUMOWANIE

1) Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko
planowanej południowej obwodnicy Warszawy (POW) na odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła
„Lubelska”.
2) Inwestorem planowanej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie, ul. MiĔska 25, 03-808 Warszawa.
3) Planowane przedsiĊwziĊcie - Południowa Obwodnica Warszawy (POW) na odcinku od wĊzła
„Puławska” do wĊzła „Lubelska” ma długoĞü – ok. 18,65 km. Omawiany odcinek Południowej
Obwodnicy Warszawy zaczyna siĊ w km 0+300,00 i koĔczy w km 18+950. PrzedsiĊwziĊcie
obejmuje 5 wĊzłów: Ursynów Zachód, Ursynów Wschód, Przyczółkowa, Wał MiedzeszyĔski,
Patriotów.
4) Podstawą do prowadzonych analiz Ğrodowiskowych w Raporcie była opracowana w 2004 r. przez
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy BPRW S.A. „Koncepcja programowa budowy drogi
ekspresowej na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy od wĊzła „Puławska” do wĊzła
„Lubelska”. W Raporcie poddano analizie drogĊ według trasy zaproponowanej w „Koncepcji…”
z uwzglĊdnieniem „Studium Projektu Budowlanego Budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na
odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła „Lubelska” opracowanym w listopadzie 2008 przez Arcadis
Sp. z o.o. Obecne opracowanie uwzglĊdnia aktualne dane i informacje dotyczące rozwiązan
technicznych POW.
5) W niniejszej pracy odniesiono siĊ do zmienionego systemu odwodnienia planowanej drogi,
propozycji przejĞcia tunelem Wisły, rozwiązaĔ alternatywnych przejĞcia przez teren wczeĞniej
planowanego obszaru Natura 2000 – Łąki Wilanowskie, zmian w zagospodarowaniu terenu w
rejonie trasy, ustaleĔ dokumentów urbanistycznych oraz nowego obszaru Natura 2000

PLH

140042 Las NatoliĔski.
6) Planowana droga (wraz z innymi jej odcinkami tworzącymi zamkniĊty ciąg pn. ekspresowa
obwodnica Warszawy) umoĪliwi: usprawnienie komunikacji pomiĊdzy dzielnicami miasta,
zapewnienie spójnoĞci obszaru metropolitarnego Warszawy oraz powiązanie docelowego układu
drogowego Warszawy z siecią dróg zewnĊtrznych (krajowych) w tym z autostradą A2 w wĊĨle
„Konotopa” (na zachodzie) i „Lubelska” (na wschodzie).
7) Zrealizowane w ostatnich latach oraz kontynuowane inwestycje w zakresie przebudowy i
rozbudowy dróg krajowych nr 50 i nr 62 w ramach tzw. DuĪej Obwodnicy Warszawy spowodowały
zmniejszenie ruchu samochodów ciĊĪarowych przez miasto stołeczne. Tranzyt stanowi obecnie wg pomiaru ruch w 2005 r. - ok. 10% ruchu na wjazdach do Warszawy.
8) Efektem i korzyĞcią budowy obwodnicy ekspresowej – pod warunkiem wykonania jej pełnego
zabezpieczenia w zakresie oddziaływania na Ğrodowisko - bĊdą wyraĨne zmiany (zmniejszenie)
zasiĊgów hałasu w centralnych czĊĞciach miasta charakteryzujących siĊ najwyĪszą gĊstoĞcią

ARCADIS Sp. z o.o.

169

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

zabudowy wielorodzinnej. Dotyczy to w szczególnoĞci obszarów naraĪanych na wysokie poziomy
zagroĪenia hałasem, przekraczającego 60 dB w porze nocnej.
9) Omawiana droga jest kontynuacją odcinka zachodniego Południowej Obwodnicy Warszawy, który
jest w fazie realizacji (po uzyskaniu koniecznych pozwoleĔ). W wĊĨle Lubelska omawiana trasa
bĊdzie łączyü siĊ z Wschodnią Obwodnicą Warszawy.
10) Prezentowane granice pasa drogowego (linie rozgraniczające) mogą ulec zmianie w dalszym
etapie projektowania wobec uszczegółowienia rozwiązaĔ technicznych drogi oraz obiektów
inĪynierskich i koniecznoĞci zapewnienia obsługi ruchu lokalnego. Zmiany te spowodowaü mogą
wiĊksze zapotrzebowanie na teren. Nie mają one znaczenia dla przedstawionych form i Ğrodków
minimalizujących oddziaływanie (np. ekranów, które proponowane są dla drogi głównej) o ile nie
nastąpią istotne zmiany niwelety drogi.
11) Dotychczas nie było zrealizowane szczegółowe rozpoznanie warunków geologiczno –
inĪynierskich dla całej trasy. Rozpoznanie tych warunków moĪe mieü wpływ na ostateczne
rozwiązanie wysokoĞciowe drogi. W przypadku istotnych zmian niwelety drogi głównej w wyniku
np. szczegółowego rozpoznania warunków geotechnicznych, w fazie prac nad projektem
budowlanym naleĪy opracowaü ponownie projekt akustyczny, w którym zostaną zweryfikowane
propozycje minimalizowania hałasu.
¾ PRZEJĝCIE PRZEZ WISŁĉ
12) PrzejĞcie przez WisłĊ naleĪy realizowaü jako przeprawĊ mostową a nie tunelową. Rozwiązanie
tunelowe jest niekorzystne i nie stanowi racjonalnego wariantu alternatywnego m.in. ze wzglĊdu
na niemoĪnoĞü powiązania w przyszłoĞci ul. Czerniakowskiej z trasą POW oraz ze wzglĊdu na
znacznie wyĪsze koszty. Korytarz drogi w rejonie przeprawy przez WisłĊ został wybrany
optymalnie równieĪ uwzglĊdniając rozmieszczenie siedlisk chronionych gatunków ptaków.
¾ ANALIZA USTALEē DOKUMENTÓW URBANISTYCZNYCH
13) Ustalenia dokumentów planistycznych dla miasta stołecznego Warszawy oraz gminy Wiązowna
uwzglĊdniają planowaną realizacjĊ Południowej Obwodnicy Warszawy oraz uciąĪliwoĞü związaną
z budową i eksploatacją POW. JednakĪe sposób uwzglĊdnienia POW, jej linii rozgraniczających
oraz strefy uciąĪliwoĞci jest zróĪnicowany.
14) Jako tereny chronione w myĞl Prawa ochrony Ğrodowiska przyjĊto tereny mieszkaniowe,
mieszkaniowo-usługowe,
wypoczynkowe

usług

wyznaczone

w

oĞwiaty,

domy

miejscowych

dziecka,

planach

szpitale,

tereny

zagospodarowania

rekreacyjno-

przestrzennego

i znajdujące siĊ poza zasiĊgiem stref uciąĪliwoĞci POW wyznaczonych w tych planach oraz
istniejące, adaptowane w Studiach uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy i gminy Wiązowna.
15) W obszarze analizy zidentyfikowano nastĊpujące tereny chronione:
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•

Warszawa - Ursynów
a) w rejonie ulicy Puławskiej (Ursynów), na północ od POW, pomiĊdzy linią metra a ul.
2

Gruchacza – tereny zabudowy mieszkaniowej o pow. ok. 9000 m , według Studium dla m.st.
Warszawy;
b) w rejonie ulicy Puławskiej (Ursynów), na południe od POW, pomiĊdzy linią metra a ul. Jerzyka
2

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 1700 m , według projektu mpzp Pyr
LeĞnych, który jest przygotowywany do uchwalenia przez radĊ Miasta;
c) w rejonie Skarpy Warszawskiej (Ursynów), na północ od POW, przy ul. Kokosowej planowane
2

są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 800 m – według
obowiązującego planu os. Wolica,
•

Warszawa -Wilanów
d) w rejonie pomiĊdzy Skarpą Warszawską w ul. Przyczółkową (Wilanów) - tereny zabudowy
2

mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 4300 m oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej
2

o pow. ok. 800 m , według mpzp Wilanowa Zachodniego;
e) w rejonie ul. Uprawnej (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o pow.
2

ok. 4300 m – według projektu planu w rejonie ul. Uprawnej;
f)

2

w rejonie ul. Uprawnej (Wilanów) – tereny usług oĞwiaty o pow. ok. 600 m – według projektu
planu w rejonie ul. Uprawnej;

g) w rejonie ul. Ruczaj (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow.
2

ok. 108 000 m , według projektu planu ulicy Ruczaj;
h) w rejonie ul. Ruczaj (Wilanów) – tereny zieleni urządzonej (rekreacyjno-wypoczynkowe) –
2

pow. ok. 60 000 m ; według projektu planu Ruczaj;
i)

w rejonie ul. Vogla (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow.
2

ok. 18 000 m , według projektu planu Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj;
j)

w rejonie Wilanówki (Wilanów) -

tereny zieleni urządzonej (rekreacyjno-wypoczynkowe)

2

o pow. ok. 75 000 m , według projektu planu Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj;
k) w rejonie Zawad i KĊpy Zawadowskiej (Wilanów) – tereny zabudowy mieszkaniowej
2

jednorodzinnej o pow. ok. 13 700 m , według planu dla Zawad i KĊpy Zawadowskiej,
•

Warszawa-Wawer
l)

w rejonie ul. Sztygarów – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 80 000
2

m , według projektu planu Zbójnej Góry rejon ulicy Sztygarów;
2

m) w rejonie ul. Fromborskiej -: tereny zabudowy mieszkaniowej o pow. 39 000 m oraz tereny
2

usług celu publicznego (dom dziecka) o powierzchni – 19 500 m ; według projektu planu
Zbójnej Góry rejon ulicy Fromborskiej;
n) w rejonie ul. PrzełĊczy, CygaĔskiej, Drohobyckiej - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o pow. ok. 14 000 m2; według projektu planu os. Aleksandrów;
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•

Wiązowna
2

o) w gminie Wiązowna usługi publiczne (szpital) – ok. 18 000 m , adaptowany w Studium
uwarunkowaĔ i projekcie jego zmiany.
16) Dla czĊĞci ww. obszarów planowany sposób zagospodarowania terenów pomiĊdzy POW a tymi
obszarami spowoduje ograniczenie uciąĪliwoĞci poniewaĪ izofona 50 dB, która stanowi granice
obszaru analizy została obliczona na obecnego rolnego lub leĞnego zagospodarowania terenu. W
sytuacji, gdy pomiĊdzy POW a terenami chronionymi powstanie zabudowa to działaü bĊdzie ona
jak ekran ograniczając negatywne oddziaływania POW.
17) ZasiĊg wskazanych w planach stref uciąĪliwoĞci POW, wynoszących od 0 m do 165 m obejmuje
tereny, dla których zgodnie z obliczeniami. nie wystĊpują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu. Dotyczy to:
•

projekty planu Pyr LeĞnych,

•

obowiązującego planu Natolina Zachodniego czĊĞü ĩołny,

•

obowiązującego planu Wilanowa Zachodniego i Wilanowa Zachodniego cz. II,

•

obowiązującego planu Falenica Wschód cz. I.

18) Ustalenia projektów planów ul. Ruczaj oraz rejonu ulic Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj
jednoznacznie wskazują, Īe uciąĪliwoĞü POW nie powinna przekraczaü linii rozgraniczających
POW.
19) PowyĪsze konflikty obejmują jedynie problematykĊ przeznaczenia terenów, natomiast w szeregu
planów i projektach planów wystĊpują róĪnice pomiĊdzy przebiegiem linii rozgraniczających POW
z 2006 r. a ustaleniami planów. Szczególnie róĪnice te mogą budziü konflikty w obszarach
objĊtych nastĊpującymi planami lub projektami planów:
•

obowiązujący plan Wilanowa Zachodniego oraz Wilanowa Zachodniego cz. II,

•

projekt planu terenów po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej,

•

projekt planu w rejonie ul. Ruczaj,

•

projekt planu rejonu ulic: Vogla, Rosy, PrĊtowej i Ruczaj,

•

obowiązujący plan Zawad i KĊpy Zawadowskiej.

20) Nie uznaje siĊ za obszary chronione w myĞl Prawa ochrony Ğrodowiska, terenów mieszkaniowych
i mieszkaniowo-usługowych,

które

zostały

wyznaczone

w

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego w zasiĊgu uciąĪliwoĞci POW. Tereny te zostały umieszczone
tam warunkowo, z nakazem wyposaĪenia budynków w odnoĞne zabezpieczenia akustyczne. Są
to nastĊpujące obszary:
•

obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 1600 m

2

wyznaczone w planie

os. Wolica,
•

2

obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 90 000 m wyznaczone w planach
Wilanowa Zachodniego i Wilanowa Zachodniego cz. II,

•

172

2

obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej o pow. ok. 9300 m .

ARCADIS Sp. z o.o.

Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od wĊzła Puławska” do wĊzła „Lubelska”
Raport o oddziaływaniu na Ğrodowisko. Tekst scalony. Streszczenie

21) Nie uznaje siĊ za obszary chronione w myĞl Prawa ochrony Ğrodowiska, terenów
mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych oraz zieleni publicznej wskazanych w studiach
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, poniewaĪ dokumenty te nie
okreĞlają przeznaczenia terenu, a jedynie dominujące na danych terenie funkcje uĪytkowe.
•

w rejonie wału Wisły (Wawer) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni
2

ok. 70 000 m ; według Studium dla m.st. Warszawy,
•

w rejonie pomiĊdzy ul. Tawułkową a koleją otwocką – tereny zabudowy mieszkaniowej
2

jednorodzinnej o pow. około 138 000 m ; według Studium dla m.st. Warszawy,
•

2

w gminie Wiązowna, według zmiany Studium, tereny mieszkaniowo-usługowe – 130 000 m ,
przy czym wiĊkszoĞü tych obszarów połoĪona jest w rejonie wĊzła „Lubelska”, gdzie
przeznaczenie tych obszarów pod funkcje zabudowy mieszkaniowo-usługowej warunkowane
jest ustaleniem ostatecznym linii rozgraniczających POW i drogi krajowej nr 17 po
modernizacji.

¾

HAŁAS

22) Realizacja planowanej drogi POW wpłynie na zmianĊ klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji w
pasie o szerokoĞci od 50 m do 500 m (wartoĞci wyĪsze dotyczą terenów otwartych bez
zabezpieczeĔ akustycznych nie podlegających ochronie akustycznej).
23) Istotne róĪnice pomiĊdzy analizowanymi wariantami technicznymi dotyczą sposobu przejĞcia w
rejonie

zwartej

zabudowy

mieszkaniowej

Ursynowa

i

związanego

z

tymi

wariantami

zróĪnicowanego oddziaływania akustycznego.
24) Najlepszym Ğrodkiem minimalizującym oddziaływanie akustyczne projektowanej trasy, w rejonie
Ursynowa, jest poprowadzenie jej w tunelu od km 0+800 do km 3+455. Rozwiązanie takie było
proponowane we wszystkich dokumentach planistycznych i innych opracowaniach dotyczących
POW. Rozwiązanie takie jest uwzglĊdnione w dokumentacji technicznej POW bĊdącej w fazie
prac.
25) W celu obniĪenia poziomu hałasu w projekcie budowlanym naleĪy zaprojektowaü ekrany
akustyczne. Szczegółową lokalizacjĊ i usytuowanie ekranów w przekroju drogi naleĪy okreĞliü w
projekcie budowlanym. Proponuje siĊ budowĊ ekranów charakteryzujących siĊ izolacyjnoĞcią
akustyczną właĞciwą co najmniej Rw≥ 26[dB] oraz pochłanialnoĞcią akustyczną DLĮ≥13[dB]. Na
obiektach oraz w miejscach zjazdu w celu poprawienia widocznoĞci proponuje siĊ zastosowanie
ekranów akustycznych przeĨroczystych wykonanych np. z płyt akrylowych. Ekrany przeĨroczyste
nie posiadają właĞciwoĞci pochłaniających dĨwiĊku, dlatego powinny one wystĊpowaü, w miarĊ
moĪliwoĞci, w połączeniu z ekranami pochłaniającymi.
26) Zaproponowane ekrany akustyczne zapewniają w wiĊkszoĞci przypadków skuteczną ochronĊ
akustyczną obecnie istniejącej zabudowy w sąsiedztwie trasy.
27) W fazie prac nad projektem budowlanym zaleca siĊ wykonanie opracowania akustycznego
uwzglĊdniającego wszystkie czynniki mogące znacząco wpłynąü na zmianĊ oddziaływania
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akustycznego projektowanej POW. NaleĪy przeanalizowaü docelowe rozwiązania trasy głównej w
powiązaniu z projektowanymi wĊzłami drogowymi.
28) WysokoĞci ekranów dotyczą barier akustycznych prostych i mierzone są od najwyĪszego punktu
jezdni do górnej krawĊdzi ekranu (wysokoĞü efektywna). WartoĞci te mogą byü niĪsze w
przypadku stosowania ekranów o kształcie parabolicznym pod warunkiem zapewnienia nie
mniejszego stopnia ochrony jak dla ekranów prostych.
MoĪliwa jest zamiana paneli akustycznych na wały ziemne, pod warunkiem zachowania ich
efektywnej wysokoĞci oraz odpowiedniej lokalizacji – zgodnej z lokalizacją ekranu wzglĊdem drogi
ekspresowej.
29) Odcinek od km -0+500 do km 0+300 jest objĊty decyzją o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S2
(POW) od wĊzła Lotnisko do wĊzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej
N-S (S79) od wĊzła Lotnisko do wĊzła Marynarska w Warszawie znak: WĝR.I.SM.6613/1/121/06
z dnia 30.05.2008 r. wydaną przez WojewodĊ Mazowieckiego. W związku z czym ekrany
zaproponowane na tym odcinku w Raporcie z 2006 r. są bezprzedmiotowe.
30) Wobec braku odpowiednich danych na obecnym etapie prac, w fazie prac nad projektem
budowlanym zaleca siĊ przeanalizowanie i ewentualne zastosowanie Ğrodków minimalizujących
niekorzystne oddziaływanie akustyczne w lokalizacjach:
•

wĊzeł Przyczółkowa – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 6+250 do km 7+400 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

wĊzeł Czerniakowska-Bis – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 8+440 do km 9+000 w przypadku, gdy tereny te w fazie realizacji inwestycji bĊdą
chronione pod wzglĊdem akustycznym wg wymagaĔ prawa,

•

wĊzeł Wał MiedzeszyĔski – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

wĊzeł Olszynka Grochowska – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

wĊzeł Patriotów – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 14+910 do km 15+415 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

od km 16+305 do km 16+650 dla ochrony nowy terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

wĊzeł Lubelska – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 19+935 do km 20+550 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

od km 19+985 do km 20+550 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

od km 16+200 do km 16+900 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej (kilometraĪ w
ciągu DK17).

31) W celu obniĪenia hałasu powstałego w fazie budowy naleĪy:
00

00

•

wykonywaü prace budowlane w godzinach 6 -22 ,

•

stosowaü odpowiednie technologie budowy, przykładowo technologia budowy tunelu –
stropowa, polegająca na wykonaniu w pierwszej kolejnoĞci stropu tunelu, a nastĊpnie
wybieraniu urobku gruntowego z przestrzeni tunelowej poniĪej stropu,
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•

stosowanie nowoczesnych maszyn wyposaĪonych w elementy zmniejszające emisjĊ hałasu
do Ğrodowiska,

•
¾

odpowiednie usytuowanie maszyn na placu budowy.

POWIETRZE

32) Dla projektowanej trasy POW dla odcinków przebiegających w przestrzeni otwartej (po terenie, w
wykopie, nasypie bądĨ estakadzie) nie stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ i wartoĞci
odniesienia poza liniami rozgraniczającymi drogi. TakĪe dla zabudowy mieszkaniowej nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ na tych odcinkach. Nie wystąpią takĪe
przekroczenia

stĊĪeĔ

dopuszczalnych

czy

wartoĞci

odniesienia

w

rejonie

powiązania

projektowanej POW z głównymi istniejącymi trasami (wĊzły Puławska, Przyczółkowa, Wał
MiedzeszyĔski, Patriotów, Lubelska).
33) Na odcinku obejmującym tunel w zaleĪnoĞci od przyjĊtego wariantu mogą wystąpiü przekroczenia
stĊĪeĔ dopuszczalnych. Z przedstawionej analizy przedstawionej w Raporcie wynika, Īe ze
wzglĊdu na jakoĞü powietrza najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie i
wybudowanie tunelu zamkniĊtego (lub tunelu zabudowanej estakady) z wentylacją poprzeczną i
wzdłuĪną z wyrzutem zanieczyszczeĔ do powietrza poprzez wyrzutnie o wysokoĞci , która
pozwoliłaby na nieprzekraczalnie dopuszczalnych stĊĪeĔ w powietrzu –(odpowiednia wysokoĞü
punktu emisji).
34) W przypadku wentylacji tunelu z zastosowaniem wyrzutni, dla wyrzutni powietrza – jako
zorganizowanego Ĩródła emisji - naleĪy uzyskaü pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza. ħródło to jest technologicznie powiązane z drogą ekspresową – organem właĞciwym
do wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
35) W przypadku budowy wyrzutni, których zadaniem bĊdzie wyprowadzenie powietrza z tunelu,
naleĪy wykonaü pomiary emisji z wyrzutni po oddaniu trasy do eksploatacji. Pomiary powinny
obejmowaü substancje: tlenki azotu, w tym dwutlenek azotu, pył, tlenek wĊgla, wĊglowodory
alifatyczne i aromatyczne, w tym benzen.
36) Działaniem minimalizującym, które moĪna podjąü na etapie projektowania są nasadzenia roĞlin
odpornych na działanie zanieczyszczeĔ komunikacyjnych, które bĊdą stanowiü takĪe barierĊ
utrudniającą przemieszczanie siĊ zanieczyszczeĔ na tereny sąsiednie. Nasadzenia te powinny
byü realizowane tam, gdzie jest to moĪliwe i nie wpłynie niekorzystnie na bezpieczeĔstwo ruchu
(brak widocznoĞci).
¾ WODY POWIERZCHNIOWE
37) Według „Koncepcji programowej ...” wody opadowe z jezdni Południowej Obwodnicy Warszawy
odprowadzane bĊdą do kanalizacji deszczowej lub poprzez skarpy lub wpusty i kanały deszczowe
do rowów trawiastych a nastĊpnie do zbiorników infiltracyjnych lub zbiorników retencyjnoinfiltracyjnych a dalej do Ğrodowiska, tj. do ziemi lub do cieków (Wisła, Kanał Grabowski, Rów
ZagoĨdziaĔski, rów melioracyjny). Wody technologiczne z tunelu przewiduje siĊ odprowadzaü do
kanalizacji deszczowej w ul. Płaskowickiej.
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38) W toku prac projektowych, w związku z postulatami zgłaszanymi w czasie procedury oceny
oddziaływania na Ğrodowisko z udziałem społeczeĔstwa, wprowadzono modyfikacje rozwiązaĔ
technicznych dotyczących odwodnienia drogi Zmiana polega na tym, Īe zrezygnowano z
odprowadzania wód opadowych do rowu „B”, Kanału NatoliĔskiego i rowu PowsiĔskiego a
poĞrednio do Jeziora Powsinkowskiego i rzeki Wilanówki. Konieczne było jednoczeĞnie
zaprojektowanie dodatkowych (37) zbiorników. W ten sposób odbiornikiem wód z odwodnienia
drogi na odcinku od wyjĞcia z tunelu do Wisły bĊdzie rzeka Wisła, a system odwodnie drogi
bĊdzie obejmowaü łącznie 48 zbiorników retencyjnych. Separatory koalescencyjne (7 szt.)
przewiduje siĊ zainstalowaü przy wprowadzeniu wody opadowej ze zbiorników retencyjnoinfiltracyjnych do pompowni. Pozostałe dwa separatory zainstalowane bĊdą przy odprowadzeniu
wód opadowych z mostu i terenów sąsiednich. Rezygnacja z odprowadzania wód opadowych do
Kanału NatoliĔskiego i rowu PowsiĔskiego spowodowała koniecznoĞü przepompowywania wód
opadowych za pomocą pompowni do rzeki Wisły. W sumie przewiduje siĊ budowĊ 13 pompowni.
39) Wybudowanie drogi, uszczelnienie znacznej powierzchni spowoduje wzrost spływu wód
opadowych w porównaniu ze stanem obecnym. Spływy te zwłaszcza w pierwszej fazie deszczu
mogą byü zanieczyszczone. Ze wzglĊdu na wielkoĞü spływów jednostkowych (Ğrednio z odcinka o
długoĞci drogi ok. 100 m) od ok. 69,6 do ok. 100,3 l/s niezbĊdne jest zaprojektowanie systemu
zbiorników retencyjnych przyjmujących falĊ deszczu przed wprowadzeniem tych wód do
Ğrodowiska.
40) Jak wynika z obliczeĔ wody opadowe z trasy Południowej Obwodnicy Warszawy bĊdą spełniały
wymagania rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków,
jakie naleĪy spełniü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póĨn. zmianami) w
zakresie – stĊĪenia zawiesiny ogólnej i wĊglowodorów ropopochodnych, po zastosowaniu
planowanego

systemu

odprowadzania

(rów

trawiasty)

oraz

planowanych

urządzeĔ

oczyszczających (osadnik, zbiornik retencyjno-infiltracyjny, zbiornik infiltracyjny, separator).
41) Ze wzglĊdu na lokalizacjĊ zbiorników infiltracyjnych ZB38 – ZB43 w granicach Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego naleĪy zaprojektowaü go tak aby wkomponował siĊ w otaczający
krajobraz, tj. w nieregularnych kształtach, obsadziü roĞlinnoĞcią odpowiednią do siedliska oraz
unikaü stosowania elementów z betonu, zwłaszcza z betonu lanego.
42) Zbiorniki retencyjne winny zapewniaü moĪliwoĞü zamkniĊcia odpływu na wypadek wystąpienia
powaĪnej awarii z udziałem pojazdów przewoĪących substancje niebezpieczne.
43) PojemnoĞü zbiorników retencyjno-infiltracyjnych powinna zapewniaü ochronĊ cieków, tak aby w
czasie deszczów nawalnych odpływ do Ğrodowiska

był zachowany jak dla zlewni naturalnej

przed jej zabudową planowanym przedsiĊwziĊciem.
44) W celu uzyskania zakładanej redukcji zanieczyszczeĔ niezbĊdna jest prawidłowa eksploatacja
systemu odwadniającego, tj.:
•

wykaszanie trawy w rowach odwadniających;

•

usuwanie osadów i substancji olejowych ze studzienek kanalizacyjnych, osadników, zbiorników
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retencyjno-infiltracyjnych, zbiorników infiltracyjnych i separatorów;
•

kontrola stanu technicznego rowów odwadniających, wylotów do odbiorników, przepustów,
osadników, zbiorników retencyjnych, zbiorników infiltracyjnych i separatorów.

45) W projekcie naleĪy uwzglĊdniü przebudowĊ urządzeĔ melioracji wodnych podstawowych i
szczegółowych wystĊpujących w rejonie planowanej lokalizacji drogi dla zapewnienia ciągłoĞci
tych urządzeĔ oraz w sposób umoĪliwiający migracjĊ gatunków zwierząt bytujących w rejonie
cieków.
46) PrzyjĊte rozwiązania trasy i obiektu mostowego nie powodują koniecznoĞci regulacji koryta Wisły
i z punktu widzenia realizacji trasy jest taka regulacja zbĊdna. W związku z powyĪszym nie
podlegają te działania ocenie o oddziaływaniu na Ğrodowisko Południowej Obwodnicy Warszawy.
47) NaleĪy przewidzieü umocnienia skarp rzeki Wilanówki metodami naturalnymi, np. faszyną,
zamiast umacniania skarp rzeki płytami prefabrykowanymi.
¾ ĝRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
48) Projektowana obwodnica zlokalizowana zostanie w obrĊbie 3 jednostek geomorfologicznych, na
których wystĊpują zróĪnicowane warunki hydrogeologiczne i gruntowe oraz związane z nimi
rozmaite warunki posadowienia obiektu budowlanego.
49) Cały odcinek omawianej trasy połoĪony jest w obszarze GZWP nr 215A Subniecka Warszawska,
dobrze izolowanym od powierzchni.
50) Na Równinie Warszawskiej (do km 3+455) i Równinie WołomiĔskiej (od km 15+250) główny
poziom wodonoĞny wystĊpuje pod nadkładem osadów słabo przepuszczalnych a w dolinie Wisły
poziom ten wystĊpuje bez izolacji. W obrĊbie osadów czwartorzĊdowych wypełniających dolinĊ
Wisły wydzielono GZWP nr 222 Dolina ĝrodkowej Wisły (Warszawa-Puławy). Z racji swej
zasobnoĞci zbiornik ten podlega ochronie. Trasa obwodnicy znajduje siĊ w obszarze ochrony
zwykłej wód tego zbiornika (od km 3+355 do km 15+250).
51) WzdłuĪ odcinków POW zlokalizowanych na wysoczyznach (Równina Warszawska i Równina
WołomiĔska) konflikty ze Ğrodowiskiem wód podziemnych sklasyfikowano jako słabe i niewielkie,
natomiast w dolinie Wisły jako silne.
52) Projektowana

POW

nie

koliduje

z

ujĊciami

komunalnymi

bazującymi

na

wodach

czwartorzĊdowych zlokalizowanymi w Falenicy i Majdanie. Trasa zlokalizowana jest poza
kierunkiem dopływu wód podziemnych do ujĊü. UjĊcie w Majdanie eksploatuje II podglinowy
poziom wodonoĞny, a czas przesączania siĊ wód opadowych przez osady izolujące wynosi ponad
30 lat.
53) ZasiĊg i głĊbokoĞü ingerencji w Ğrodowisko gruntowo-wodne związana bĊdzie z wykonywaniem:
tunelu, nasypów i wykopów oraz pali fundamentowych (wierconych lub wbijanych), na których
posadowione zostaną estakady i mosty. W przypowierzchniowych warstwach stanowiących
podłoĪe projektowanej POW w niektórych miejscach wystĊpują grunty słabe. Wynika stąd
koniecznoĞü stosowania fundamentów poĞrednich dla podpór estakad i mostów. W zaleĪnoĞci od
przyjĊtych rozwiązaĔ projektowych grunty słabonoĞne powinny zostaü wymienione całkowicie lub
ARCADIS Sp. z o.o.
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czĊĞciowo.
54) Wymiana lub ulepszanie gruntów wystĊpujących w podłoĪu wymagaü mogą prowadzenia
odwodnieĔ wykopów. Prace odwodnieniowe powinny byü poprzedzone wykonaniem projektu tych
prac i operatu wodnoprawnego.Brak jest obecnie danych szczegółowych pozwalających na
bliĪsze rozpoznanie tego zagadnienia (zakres prac polegających na wymianie lub ulepszaniu
podłoĪa).
55) W trakcie budowy tunelu poniĪej linii metra konieczne bĊdzie prowadzenie odwodnieĔ na odcinku
od 2+000 do 3+000 km. ZasiĊg odwodnienia drugiej warstwy wodonoĞnej (w wariancie 1 –
podstawowym) wynosiü bĊdzie od 40 do 300 m, w zaleĪnoĞci od wymaganej wielkoĞci obniĪenia
zwierciadła wody. NajwiĊksze obniĪenie zwierciadła wody wymagane bĊdzie pod tunelem metra i
w związku z tym, zasiĊg odwodnienia na tym odcinku bĊdzie najwiĊkszy.
56) Ze wzglĊdu na wystĊpowanie w sąsiedztwie prac odwodnieniowych rezerwatu Las Kabacki
(najbliĪej połoĪony skraj rezerwatu znajduje siĊ w rejonie ok. km 0+980 ), którego północny skraj
oddalony jest od planowanych prac o około 150 m proponuje siĊ uruchomienie systemu
monitorowania poziomu wód pierwszej i drugiej warstwy wodonoĞnej w obszarze pomiĊdzy
rezerwatem i projektowanym odwodnieniem. Monitoring naleĪy utworzyü w oparciu o opracowany
projekt.
57) Prowadzenie prac wykonawczych zgodnie z obowiązującymi normami i przy poszanowaniu zasad
ochrony Ğrodowiska (uĪywanie sprawnego technicznie sprzĊtu, ograniczenie terenu placu budowy
do niezbĊdnego minimum, właĞciwa organizacja prac) powinno zminimalizowaü negatywny wpływ
inwestycji na Ğrodowisko gruntowo-wodne.
58) Obiekty takie jak np.: magazyny materiałów, place postojowe maszyn zlokalizowane wzdłuĪ
obwodnicy

powinny

byü

wyposaĪone

w

infrastrukturĊ

uniemoĪliwiającą

przenikanie

zanieczyszczeĔ do warstw wodonoĞnych.
¾ ĝRODOWISKO PRZYRODNICZE
59) Trasa POW przecina obszary objĊte ochroną:
a) uĪytek ekologiczny „Powsinek” (od km 6+190 do km 6+270) - długoĞü kolizji ok. 80 m,
b) obszar Natura 2000 „Dolina ĝrodkowej Wisły” (od km 8+800 do km 9+750) - długoĞü kolizji ok.
965 m,
c) Mazowiecki Park Krajobrazowy (od km 16+050 do km 18+770) – długoĞü kolizji ok. 2,7 km, w
tym obszar projektowanego rezerwatu „Biały Ług” (od km 16+540 do km 17+ 680) - kolizja o
długoĞci ok. 1,1 km,
d) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – kolizja w 9 miejscach (odcinkach) o długoĞci
od ok. 180 m do ok. 1900 m – łączna długoĞü kolizji ok. 8,3 km,
60) Trasa POW przebiegaü bĊdzie w sąsiedztwie (do 500 m) obszarów chronionych:
a) rezerwat przyrody „Las Kabacki” połoĪony ukoĞne wzdłuĪ trasy na długoĞci ok. 1000 m w
odległoĞci 150 – 480 m; najbliĪej połoĪony fragment rezerwatu – w rejonie ok. 0+980 km
drogi;
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b) rezerwat przyrody „Las NatoliĔski” - Obszar Natura 2000 PLH 140024 rozciągający siĊ na
odcinku ok. 1,7 km (od km 3+500 do km 5+200), połoĪony w odległoĞci ok. 420 m od drogi.
61) Jeden z pomników przyrody – dąb szypułkowy (ul. Wał MiedzeszyĔski 130) znajduje siĊ w miejscu
pomiĊdzy łącznicami planowanego wĊzła „Wał MiedzeszyĔski”.
62) Analizowana południowa obwodnica Warszawy przetnie tereny leĞne lasów paĔstwowych
zarządzane przez NadleĞnictwo Celestynów i od 2005 r. wchodzące w skład LeĞnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.
63) Na podstawie analizy zebranych materiałów sporządzono waloryzacjĊ przyrodniczą obszaru
2

opracowania (łącznie 40 km ) wyróĪniając 7 kategorii obszarów od bardzo cennych pod wzglĊdem
przyrodniczym (dolina Wisły, Mazowiecki Park Krajobrazowy) do zabudowy wielkomiejskiej o
niewielkich walorach przyrodniczych.
64) Koryto Wisły z licznymi wyspami i piaszczystymi ławicami, ze wzglĊdu na zachowanie naturalnych
walorów, jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych tego typu w skali Polski i
Europy, objĊtym róĪnymi formami ochrony, w tym (od roku 2004) jako obszar Natura 2000 Dolina
ĝrodkowej Wisły PLB140004.
65) W

granicach

obszaru

objĊtego

analizą

stwierdzono

wystĊpowanie

17

typów

siedlisk

przyrodniczych objĊtych ochroną, z których do najbardziej cennych naleĪą łĊgi nadrzeczne w
dolinie Wisły i Wilanówki, zbiorniki wodne oraz bory i lasy bagienne na terenie Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego.
66) Stwierdzono wystĊpowanie 5 gatunków roĞlin chronionych całkowicie, 13 gatunków chronionych
czĊĞciowo, 58 gatunków rzadkich dla regionu, w tym 1 gatunek zagroĪony dla Polski. Pod
wzglĊdem zagroĪenia gatunków roĞlin stwierdzono 2 gatunki zagroĪone wyginiĊciem, 9 gatunków
naraĪonych i 6 gatunków niĪszego ryzyka.
67) Na trasie obwodnicy oraz w jej otoczeniu moĪe wystĊpowaü co najmniej 26 gatunków ssaków,
106 gatunków ptaków lĊgowych, 5 gatunków gadów i 10 gatunków płazów.
68) Planowane przedsiĊwziĊcie naleĪy oceniaü jako ingerujące w Ğrodowisko przyrodnicze i otoczenie
społeczne. Trasa bĊdzie powodowaü skutki długotrwające w miejscu lokalizacji: zajĊcie terenu,
przeciĊcie ekosystemów (zwłaszcza leĞnych w LeĞnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy
Warszawskie”), przeciĊcie szlaków migracji zwierząt, likwidacjĊ niektórych terenów rekreacyjnych.
69) Negatywne

skutki

dla

Ğrodowiska

przyrodniczego

mogą

byü

przynajmniej

czĊĞciowo

rekompensowane poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązaĔ technicznych i przestrzeganie
zasad ochrony i poszanowania Ğrodowiska w fazie budowy.
70) Projektowana trasa przetnie projektowany rezerwat przyrody „Biały Ług” – torfowiskowy – na
długoĞci ok. 1,1 km. Rezerwat znajduje siĊ na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W
planie ochrony Parku Krajobrazowego jest uwzglĊdniona trasa południowej obwodnicy Warszawy.
W rejonie przejĞcia przez projektowany rezerwat trasa POW poprowadzona bĊdzie na estakadzie
o wysokoĞci od 6 do 15 m ponad poziom terenu. Takie rozwiązanie bĊdzie w mniejszym stopniu
ingerowało w zasoby przyrodnicze tego terenu oraz umoĪliwi swobodną migracjĊ zwierząt.
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71) Straty w odniesieniu do obszaru Natura 2000 – Dolina ĝrodkowej Wisły uznaje siĊ za mało
znaczące, nie posiadające znaczenia dla zachowania integralnoĞci obszaru oraz spójnoĞci sieci
Natura 2000, pod warunkiem uwzglĊdnienia działaĔ minimalizujących, wĞród których na
pierwszym miejscu naleĪy uznaü poprawną z punktu widzenia ochrony populacji ptaków
konstrukcjĊ mostu – bez elementów nadmiernie ingerujących w przestrzeĔ (w szczególnoĞci
towarzyszące konstrukcjom mostów podwieszanych).
72) Trasa Południowej Obwodnicy Warszawy nie narusza projektowanego obszaru PLH140042 Las
NatoliĔski, przebiega w odległoĞci ok. 420 m od niego.
73) Z uwagi na brak kolizji i potencjalnego oddziaływania POW z obszarem PLH140042Las NatoliĔski
nie przewiduje siĊ prowadzenia specjalnych działaĔ minimalizujących oddziaływanie obwodnicy.
74) W celu ochrony siedlisk chronionych gatunków motyli dziennych (czerwoĔczyk nieparek i
modraszek teleius) w rejonie uĪytku ekologicznego „Powsinek” naleĪy zapewniü ochronĊ
istniejących stosunków wodnych (zachowanie systemy hydrologicznego a ewentualna jego
przebudowa nie powinna spowodowaü obniĪenia poziomu wód). W fazie budowy naleĪy
minimalizowaü zajĊcie powierzchni, kierowaü dostawy materiałów siecią dróg istniejących a w
pasie drogowym od strony południowej.
75) W celu ochrony siedlisk chronionych gatunków motyli dziennych (czerwoĔczyk nieparek i
modraszek teleius) na terenie uĪytku ekologicznego „Powsinek” zaleca siĊ w celu unikniĊcia
nadmiernego i przypadkowego, nieumyĞlnego uszkodzenia powierzchni uĪytku wykonanie w fazie
budowy czasowego ogrodzenia wzdłuĪ linii rozgraniczającej – dotychczasowa działka nr 4 obrĊb
geod. 1-06-37.
¾ ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
76) Główne niekorzystne oddziaływanie skumulowane bĊdzie związane ze zmianami w krajobrazie
spowodowane wprowadzeniem nowego elementu, kumulacją hałasu i zanieczyszczenia powietrza
na przeciĊciu z innymi szlakami komunikacyjnymi oraz wzmocnieniem efektu barierowego dla
przemieszczających siĊ zwierząt np. w rejonie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
77) Nasilenie kumulacji niekorzystnych oddziaływaĔ moĪna spodziewaü siĊ po zrealizowaniu
planowanych

nowych

inwestycji, którymi,

obok

planowanej

drogi, bĊdą m.in. osiedla

mieszkaniowe oraz infrastruktura liniowa. Kumulacja oddziaływaĔ w Ğrodowisku związana bĊdzie
przede wszystkim ze zmianami w krajobrazie i zakłóceniach niektórych funkcji ekologicznych
Ğrodowiska.
78) ĩródłem oddziaływania skumulowanego obszaru Natura 2000 PLB 140004 Dolina ĝrodkowej
Wisły są istniejące piaskarnie ulokowane na prawym i lewym brzegu Wisły.
79) Obok niekorzystnych oddziaływaĔ skumulowanych moĪna spodziewaü siĊ równieĪ poĞrednich
oddziaływaĔ

korzystnych

realizacji

POW.

BĊdzie

to

około

1,7

krotne

zmniejszenie

ekspozycji/zagroĪenia hałasem oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centralnej czĊĞci
miasta. Spowoduje to poprawĊ warunków higieniczno-zdrowotnych w Ğrodowisku, pod warunkiem
wykonania pełnego zabezpieczenia POW w zakresie oddziaływania na Ğrodowisko.
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80) W celu unikniĊcia nowych oddziaływaĔ skumulowanych zalecane jest unikniĊcie regulacji koryta
Wisły (usuwanie zaroĞli, umacnianie brzegów koryta rzeki).

¾ MONITORING
81) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 2 paĨdziernika 2007 r.
w sprawie wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub
energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, konieczne jest
monitorowanie hałasu przez 3 kolejne lata po rozpoczĊciu uĪytkowania drogi.

16.

PROPOZYCJA ZALECEē

1) Projekt budowlany południowej obwodnicy Warszawy na odcinku od wĊzła „Puławska” do wĊzła
„Lubelska” naleĪy sporządziü zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony Ğrodowiska w sposób
zapewniający ograniczenie oddziaływania drogi na Ğrodowisko, w tym:
a) dąĪenie do zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych
akustycznie,
b) zachowanie standardów jakoĞci powietrza w związku z planowaną wentylacją tunelu,
c) ochronĊ Ğrodowiska gruntowo – wodnego przed gwałtownym odpływem wód oraz przed
zanieczyszczeniami,
d) ochronĊ walorów krajobrazowych,
e) moĪliwoĞü przemieszczania siĊ dziko Īyjących zwierząt;
2) W celu obniĪenia poziomu hałasu, w projekcie budowlanym naleĪy zaprojektowaü ekrany
akustyczne. W projekcie budowlanym dostosowaü długoĞü i wysokoĞü ekranów do ostatecznego
rozwiązania niwelety drogi
3) Konstrukcja drogi i obiektów powinna umoĪliwiaü posadowienie ekranów o wysokoĞci 8,0 m (w
celu umoĪliwienia ewentualnego podwyĪszenia ekranów w przyszłoĞci),
4) Ekrany akustyczne zaprojektowaü zapewniając im estetyczny wygląd, wkomponowaü w krajobraz,
zapewniü zieleĔ osłaniającą od strony zewnĊtrznej;
5) Zaleca siĊ jako zasadĊ stosowanie ekranów akustycznych pochłaniających (nieprzezroczystych),
wskazane jest stosowanie ekranów o wysokiej pochłanialnoĞci akustycznej DLĮ=13[dB].
Dopuszcza siĊ zastosowanie ekranów odbijających (np. na obiektach) o izolacyjnoĞci akustycznej
właĞciwej tych ekranów Rw=30[dB];
6) W fazie prac nad projektem budowlanym zaleca siĊ wykonanie opracowania akustycznego
uwzglĊdniającego wszystkie czynniki mogące znacząco wpłynąü na zmianĊ oddziaływania
akustycznego projektowanej POW. NaleĪy przeanalizowaü docelowe rozwiązania trasy głównej w
powiązaniu z projektowanymi wĊzłami drogowymi.
7) Propozycja zastosowania zabezpieczeĔ akustycznych została przedstawiona w Tabela 7.1.2
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8) Zaleca siĊ dodatkowo przeanalizowanie i ewentualne zastosowanie Ğrodków minimalizujących
niekorzystne oddziaływanie akustyczne w lokalizacjach:
•

wĊzeł Przyczółkowa – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 6+250 do km 7+400 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

wĊzeł Czerniakowska-Bis – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 8+440 do km 9+000 w przypadku, gdy tereny te w fazie realizacji inwestycji bĊdą
chronione pod wzglĊdem akustycznym wg wymagaĔ prawa,

•

wĊzeł Wał MiedzeszyĔski – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

wĊzeł Olszynka Grochowska –zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

wĊzeł Patriotów – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 14+910 do km 15+415 dla ochrony nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

od km 16+305 do km 16+650 dla ochrony nowy terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

wĊzeł Lubelska – zjazdy wjazdy zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej,

•

od km 19+935 do km 20+550 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

od km 19+985 do km 20+550 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,

•

od km 16+200 do km 16+900 dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej (kilometraĪ w
ciągu DK17).

9) WysokoĞci ekranów dotyczą barier akustycznych prostych i mierzone są od najwyĪszego punktu
jezdni do górnej krawĊdzi ekranu (wysokoĞü efektywna). WartoĞci te mogą byü niĪsze w
przypadku stosowania ekranów o kształcie parabolicznym pod warunkiem zapewnienia nie
mniejszego stopnia ochrony jak dla ekranów prostych.
10) MoĪliwa jest zamiana paneli akustycznych na wały ziemne, pod warunkiem zachowania ich
efektywnej wysokoĞci oraz odpowiedniej lokalizacji – zgodnej z lokalizacją ekranu wzglĊdem drogi
ekspresowej.
11) W projekcie naleĪy przewidzieü przejĞcia dla zwierząt dziko Īyjących w miejscach migracji
tj. w km:
•

około 7+000

•

około 17+450

•

około 18+700

- nad rzeką Wilanówką,
- na terenie projektowanego rezerwatu „Biały Ług” – trasa na estakadzie
- na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – trasa na estakadzie

12) Przy projektowaniu estakady na terenie projektowanego rezerwatu Biały Ług zaleca siĊ zachowaü
w co najmniej jednym miejscu (na odcinku od 15+800 do 17+700) - odległoĞü w osi podpór
estakady ok. 40 - 50 m i swobodną wysokoĞü pod estakadą – wyniesienie spodu konstrukcji
ponad teren - co najmniej 5,0 m (zalecana 6,0 m). Przy projektowaniu estakady naleĪy zapewniü
jej doĞwietlenie np. przez pozostawienie wolnej przestrzeni pomiĊdzy jezdniami.
13) Sposób budowy w/w estakady powinien zapewniü maksymalną ochronĊ powierzchni ziemi terenu
znajdującego siĊ pod estakadą.
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14) Strefa przejĞcia dla zwierząt duĪych (pod estakadą) powinna byü odpowiednio urządzona tak, aby
stwarzała moĪliwoĞü bezpiecznego ukrycia siĊ przechodzących zwierząt, tzn. zachowaü
naturalne, ziemne podłoĪe i urządziü je zielenią;
15) PrzejĞcie dolne wzdłuĪ rzeki Wilanówki – zapewniające moĪliwoĞü przemieszczania siĊ na obu
brzegach rzeki – zalecana szerokoĞü co najmniej 6 m i wysokoĞü poĪądana nie mniejsza niĪ 2,5
m – współczynnik ciasnoty min 0,7).
16) Na odcinku trasy od km około 5+600 do km 6+200 zaleca siĊ ze wzglĊdu na charakter krajobrazu
wybudowanie 3 przepustów dla małych zwierząt oraz. płazów. PrzejĞcia dla płazów i innych
małych zwierząt powinny mieü wymiary: szerokoĞü >1,5m, wysokoĞü >1,0 m.
17) Przy projektowaniu systemu odwodnienia drogi zaleca siĊ:
a) na odcinkach POW zlokalizowanych w Dolinie Wisły (3+455-15+250 km) i na WysoczyĨnie
WołomiĔskiej (>15+250 km), gdzie trasa obwodnicy prowadzi przez tereny chronione, zaleca
siĊ indywidualne projektowanie systemów odwodnienia poszczególnych odcinków trasy i
obiektów inĪynierskich. Przy projektowaniu systemów odwadniania, naleĪy przyjąü zasadĊ
zatrzymania jak najwiĊkszej iloĞci wody na danym terenie, co wpłynie korzystnie na bilans
wody i zminimalizuje naruszenie stosunków wodnych,
b) na odcinkach zlokalizowanych na WysoczyĨnie Warszawskiej (od km 0+300 – do km 3+455)
w miarĊ moĪliwoĞci, jak najwiĊkszą iloĞü wody naleĪy zatrzymaü w rejonie projektowanych
prac w rowach i zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych zapewniających takĪe oczyszczanie
wód opadowych. Na obszarach, gdzie jest to moĪliwe zaleca siĊ stosowanie systemów
rozsączających wodĊ w gruncie. KanalizacjĊ deszczową proponuje siĊ wykonywaü tylko
wtedy, gdy nie ma moĪliwoĞci odprowadzenia wody deszczowej do gruntu lub wód
powierzchniowych lub gdy wymagają tego wzglĊdy ochrony Ğrodowiska np. na terenach
chronionych, gdzie płytko wystĊpują wody gruntowe i nie mogą byü zastosowane naturalne
sposoby oczyszczania spływów z powierzchni drogi;
18) Zbiorniki retencyjne winny zapewniaü moĪliwoĞü zamkniĊcia odpływu na wypadek wystąpienia
powaĪnej awarii z udziałem pojazdów przewoĪących substancje niebezpieczne;
19) NaleĪy zaprojektowaü odwodnienie trasy z zastosowaniem niezbĊdnych technologii chroniących
Ğrodowisko, przy ĞwiadomoĞci moĪliwego wpływu przyjĊtych rozwiązaĔ na wody powierzchniowe
i gruntowe. Wskazane jest dwustopniowe oczyszczanie wód opadowych i roztopowych poprzez
wytrącanie zawiesin w osadnikach piaskowych oraz redukcjĊ wĊglowodorów ropopochodnych
w separatorach w rejonie od km 3+455 do km 15+250 drogi;
20) Wszelkie zaplanowane prace związane z realizacją inwestycji nie powinny doprowadziü do zmian
stosunków wodnych (obniĪenia zwierciadła wody gruntowej lub podtopienia terenu), które
spowodowałyby znaczące zmiany warunków siedliskowych otaczających terenów.
21) Zaleca siĊ nadawanie zbiornikom retencyjnym kształtów nieregularnych, obsadzanie roĞlinnoĞcią
odpowiednią do siedliska w celu ich wkomponowania w krajobraz. Zalecenie to dotyczy w
szczególnoĞci rejonu zbiorników infiltracyjnych zlokalizowanych granicach Mazowieckiego Parku
ARCADIS Sp. z o.o.
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Krajobrazowego. Zbiorniki (robocze oznaczenia wg aktualnego opracowania: ZB38 – ZB43)
naleĪy zaprojektowaü tak aby wkomponowały siĊ w otaczający krajobraz, tj. zaprojektowaü w
nieregularnych kształtach, obsadziü roĞlinnoĞcią odpowiednią do siedliska oraz unikaü stosowania
elementów z betonu, zwłaszcza z betonu lanego;
22) W przypadku koniecznoĞci umocnienia skarp rzeki Wilanówki, zaleca siĊ je zrealizowaü
metodami naturalnymi, np. faszyną.
23) Projekt budowlany powinien zapewniü ochronĊ pomnika przyrody

– dąb szypułkowy –

połoĪonego w obrĊbie projektowanego wĊzła „Wał MiedzeszyĔski” (rosnący na działce przy ul.
Wał MiedzeszyĔski 130 w rejonie km 10+970). W tym celu łącznice wĊzła odsunąü od pnia
drzewa na odległoĞü co najmniej 20 - 25 m, w miarĊ moĪliwoĞci wskazane jest zachowanie
wiĊkszych odległoĞci. Odwodnienie wĊzła „Wał MiedzeszyĔski zaprojektowaü w taki sposób aby
spływy zanieczyszczone substancjami słuĪącymi zimowemu utrzymaniu drogi nie zasilały
bezpoĞrednio systemu korzeniowego drzewa;
24) W przypadku koniecznoĞci planowania wyrzutni z tunelu,

naleĪy je tak zaprojektowaü aby

wysokoĞü wyniesienia emisji zapewniała zachowanie standardów jakoĞci powietrza. Dla wyrzutni
powietrza z tunelu naleĪy uzyskaü decyzjĊ na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – Ĩródło
zorganizowane emisji;
25) W rejonie uĪytku ekologicznego „Powsinek” (od km 6+190 do km 6+270 drogi) - na długoĞci kolizji
z uĪytkiem (ok. 80 m) - nie lokalizowaü zbiornika retencyjnego ani nie wprowadzaü wód do rowu
melioracyjnego oznaczonego jako P12;
26) W celu ochrony siedlisk chronionych gatunków motyli dziennych (czerwoĔczyk nieparek i
modraszek teleius) w rejonie uĪytku ekologicznego „Powsinek” naleĪy zapewniü ochronĊ
istniejących stosunków wodnych (zachowanie systemu hydrologicznego a ewentualna jego
przebudowa nie powinna spowodowaü obniĪenia poziomu wód).
27) W celu ochrony siedlisk chronionych gatunków motyli dziennych (czerwoĔczyk nieparek i
modraszek teleius) na terenie uĪytku ekologicznego „Powsinek” zaleca siĊ w celu unikniecia
nadmiernego i przypadkowego, nieumyĞlnego uszkodzenia powierzchni uĪytku wykonanie w fazie
budowy czasowego ogrodzenia wzdłuĪ linii rozgraniczającej – dotyczasowa działka nr 4 obrĊb
geod. 1-06-37.
28) Zachowaü ciągłoĞü istniejących ĞcieĪek rowerowych i szlaków turystycznych przeciĊtych drogą;
29) WzdłuĪ trasy POW (łącznie z mostem) przewidzieü naleĪy moĪliwoĞü lokalizacji ĞcieĪki rowerowej
jako element Parku Komunikacyjnego realizowanego jako odrĊbne przedsiĊwziĊcie;
30) W projekcie naleĪy przewidzieü oĞwietlenie mostu z zastosowaniem opraw oĞwietleniowych
ukierunkowujących snop Ğwiatła na jezdnie i minimalizujących rozsył Ğwiatła na stronĊ
zewnĊtrzną;
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31) Zaleca siĊ w miarĊ moĪliwoĞci rezygnacjĊ z oĞwietlenia od km 16+050 do km 17+770, tj. w
obszarze leĞnym Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – dopuszcza siĊ na tym terenie strefy
przejĞciowe (o długoĞci max. po 200 m ) oĞwietlenia dla zapewnienia bezpieczeĔstwa ruchu;
32) Zaleca siĊ zaprojektowanie mostu o strukturze płaskiej (tzn. bez elementów konstrukcyjnych
wyniesionych ponad jezdnie), bez ekranów akustycznych, które mogłyby spowodowaü wzrost
ĞmiertelnoĞci ptaków przelatujących nad Wisłą;
33) W projekcie przewidzieü naleĪy nasadzenia zieleni z uwzglĊdnieniem w doborze gatunków
rodzimych wystĊpujących w danym zbiorowisku, biorąc takĪe pod uwagĊ uwarunkowania
siedliskowe wystĊpujące w sąsiedztwie, techniczne, wskazania związane z architekturą
krajobrazu oraz wymogi bezpieczeĔstwa;
34) Nasadzenia naleĪy projektowaü i zrealizowaü na poziomie terenu, tzn. nie wprowadzaü nasadzeĔ
na skarpy nasypów aby uniknąü gniazdowania ptaków w tych miejscach, co mogłoby naraziü je na
zderzenia z samochodami. W projekcie zagospodarowania zieleni w pasie drogi naleĪy w miarĊ
moĪliwoĞci rezygnowaü z gatunków drzew i krzewów z owocami spoĪywanymi przez ptaki (np.
jarząb szwedzki, bez czarny, rokitnik, Ğnieguliczka, głóg, dzika róĪa, dzika jabłoĔ, cis, wszelkie
drzewa owocowe, tarnina, Ğliwa ałycza);
35) W projekcie przewidzieü, Īe wykonywane rowy trawiaste naleĪy obsiaü gatunkami traw
wykazującymi odpornoĞü na zasolenie;
36) W celu ograniczenia wpływu projektowanych prac m.in. na Ğrodowisko gruntowo-wodne, naleĪy
wykonaü projekty organizacji i technologii prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych w
obszarze objĊtym odwodnieniami;
37) W projekcie budowlanym naleĪy przedstawiü zakres wymiany gruntów i potrzeby prowadzenia
odwodnieĔ wykopów związanych z ich wymianą, bilans mas ziemnych i sposób ich
zagospodarowania. JeĪeli projekt budowlany bĊdzie zawierał bilans mas ziemnych oraz okreĞliü
warunki i sposób ich zagospodarowania wówczas do tych mas nie mają zastosowania przepisy
ustawy o odpadach;
38) PoniewaĪ trasa projektowanej POW prowadzi przez obszary chronione lub przebiega w ich
sąsiedztwie oraz ze wzglĊdu na skalĊ problemów związanych z budową trasy, na etapie
projektowania

naleĪy

hydrogeologiczne

w

wykonaü
rejonie

dokumentacjĊ

projektowanych

hydrogeologiczną

okreĞlającą

prac. Szczegółowe rozpoznanie

warunki
warunków

hydrogeologicznych pozwoli na właĞciwe zaprojektowanie poszczególnych obiektów, w tym
rozwiązaĔ technicznych i organizacyjnych eliminujących zagroĪenia dla Ğrodowiska gruntowowodnego, zarówno na etapie eksploatacji jak i budowy drogi.
39) Ewentualna likwidacja obiektu zabytkowego (Wolica) wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta
m.st. Warszawy. Przed likwidacją naleĪy przeprowadziü inwentaryzacjĊ architektoniczną i
fotograficzną obiektów. Zaleca siĊ wykonaü te inwentaryzacje w ramach prac nad projektem
budowlanym.
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•

ZALECENIA DOTYCZĄCE FAZY BUDOWY:

40) Prowadzenie odwodnieĔ budowlanych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
obniĪenie zwierciadła wody, którego uzyskanie w zaleĪnoĞci od przyjĊtej metody odwadniania
wymaga

wykonania

operatu

wodnoprawnego:

dokumentacji

okreĞlającej

warunki

hydrogeologiczne w związku wykonywaniem odwodnieĔ budowlanych otworami wiertniczymi;
41) Obszar uĪytku ekologicznego „Powsinek” (wzdłuĪ działki nr 4 obrĊb geod. 1-06-37) na czas
budowy ogrodziü tymczasowym ogrodzeniem aby zapewniü ochronĊ tego terenu przed
przypadkową ingerencją, postojem maszyn, składowaniem urządzeĔ i materiałów oraz innych
działaĔ, które mogą uszkodziü siedlisko.
42) W celu minimalizacji oddziaływania inwestycji na hronione gatunki bezkrĊgowców (modraszek
telejus) przed rozpoczĊciem prac ziemnych naleĪy Na przełomie maja – czerwca naleĪy dokonaü
inwentaryzacji terenu przeznaczonego pod inwestycjĊ i usunąü z niego wszystkie rosnące
krwiĞciągi.. Zabieg naleĪy powtórzyü około 20 czerwca. Pozbawi siĊ tym samym moĪliwoĞci
składania jaj przez wylĊgające siĊ imago. Z cyklu rozwojowego gatunku wiadomo, iĪ około 1 lipca
zaczynają siĊ pojawiaü samce, a około 10 –15 lipca samice. Korelacja – braku roĞliny
pokarmowej oraz dyspersji alokacji gąsienic praktycznie w 100% wyklucza, iĪ mrówki bĊdą w
stanie przenieĞü gąsienice do mrowiska znajdującego siĊ w pasie drogowym. Osobniki dorosłe
bez problemu znajdą roĞliny krwiĞciąga rosnące poza pasem inwestycji i złoĪą na nie jajka. Od
10 sierpnia naleĪy codziennie przy słonecznej pogodzie w godzinach 10-12 lub 14 – 16
penetrowaü teren pod kątem obecnoĞci imago. NaleĪy przyjąü, iĪ jeĞli przez 7 kolejnych dni nie
zostaną zaobserwowane osobniki dorosłe to lot imago ustał. Kolejnym etapem jest usuniĊcie
warstwy ziemi z mrowiskami z pasa inwestycji. Metoda ta praktycznie w 100% uchroni larwy i
poczwarki modraszka teleiusa przed zniszczeniem.
43) NiezaleĪnie od tego naleĪy dokonaü wykoszenia i usuniĊcia krzewów oraz zaroĞli na uĪytku
ekologicznym . Termin prac – wrzesieĔ. Optymalny termin wycinki – zima z pokrywą ĞnieĪną.
44) W rejonie uĪytku ekologicznego „Powsinek” naleĪy minimalizowaü zajĊcie powierzchni, kierowaü
dostaw materiałów siecią dróg istniejących a w pasie drogowym od strony południowej.
45) Prowadzenie robót budowlanych zaleca siĊ aby było prowadzone pod inwestorskim nadzorem
przyrodniczym (w szczególnoĞci: rejon pomiĊdzy ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką, przeprawa
przez WisłĊ, teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (tj.od km 16+050 do km 18+770).
46) Na tym terenie (pomiĊdzy ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką,

terenie Mazowieckiego Parku

Krajobrazowego - tj.od km 16+050 do km 18+770) naleĪy dąĪyü do moĪliwie całkowitego
wykluczenia odwodnieĔ okresowych. Praca ciĊĪkiego sprzĊtu budowlanego na terenach
wilgotnych nie moĪe odbywaü siĊ w okresie najwiĊkszego uwilgotnienia gleby – od ustąpienia
Ğniegów do maja.
47) Na terenie pomiĊdzy ul. Przyczółkową i rz. Wilanówką oraz w rejonie obszaru PLB140004 Dolina
ĝrodkowej Wisły, tj. od ul. Wał Zawadowski do km 9+800 oraz na terenie Mazowieckiego Parku
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Krajobrazowego - tj.od km 16+050 do km 18+770) prace związane z usuwaniem roĞlinnoĞci i
humusu naleĪy przeprowadziü poza sezonem lĊgowym ptaków (01.03-31.08).
48) W celu zminimalizowania oddziaływania drogi na ptaki na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego proponuje siĊ rozmieszczenie budek lĊgowych w iloĞci co najmniej 200 szt.
Szczegółowe rozmieszczenie budek powinno byü skonsultowane ze specjalistą ornitologiem lub
organizacją ekologiczną, której celem statutowym jest ochrona ptaków.
49) NaleĪy zaprojektowaü odwodnienie drogi jako kanalizacjĊ z odprowadzeniem do zbiorników z
systemem

zastawek

awaryjnych

odcinających

spływ

ewentualnych

zanieczyszczeĔ

do

odbiorników.
50) NaleĪy zabezpieczyü dąb szypułkowy – pomnik przyrody – połoĪny przy ul. Wał MiedzeszyĔski
130 (pieĔ drzewa, gałĊzie i system korzeniowy) przed ewentualnym uszkodzeniem w fazie
budowy.
51) Plac budowy i jego zaplecza naleĪy lokalizowaü z uwzglĊdnieniem zasady minimalizacji zajĊcia
terenu i przekształcania jego powierzchni, a po zakoĔczeniu prac naleĪy przeprowadziü jego
rekultywacjĊ.
52) Tereny zaplecza budowy ani miejsca składowanie materiałów czy magazynowania odpadów nie
powinny byü lokalizowane na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (tj.od km 16+050 do
km 18+770) ani w granicach Obszaru Natura 2000 PLB 140004 Dolina ĝrodkowej Wisły i w
moĪliwie najwiĊkszej odległoĞci od terenów cennych przyrodniczo takich jak uĪytek „Powsinek”
(od km 6+190 do km 6+270 drogi) oraz od doliny rzeki Wilanówki..
53) Na etapie prowadzenia prac budowlanych w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych lub
historycznych naleĪy wstrzymaü prace, powiadomiü Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Warszawie i uzgodniü z nim dalszy przebieg i zakres prac (art. 32 ust. 1, 4, 9 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póĨn.
zmianami),
54) NaleĪy przenieĞü krzyĪ przydroĪny połoĪony w Wawrze przy ul. Tawułkowej w miejsce
uzgodnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
55) W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roĞlin lub zwierząt naleĪy powiadomiü WojewodĊ
Mazowieckiego albo właĞciwego terytorialnie: Prezydenta m.st. Warszawy lub Wójta Gminy
Wiązowna (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z póĨn. zmianami),
56) W trakcie realizacji inwestycji naleĪy podejmowaü niezbĊdne działania mające na celu
zminimalizowanie uciąĪliwoĞci wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczeĔ
oraz ochronĊ gleby i wód podziemnych.
57) Na odcinku przejĞcia obwodnicy przez projektowany rezerwat „Biały Ług” (od km 16+540 do km
17+ 680) prace naleĪy realizowaü po powiadomieniu NadleĞnictwa Celestynów i Dyrekcji Zespołu
Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i BrudzeĔskiego
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58) Roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym naleĪy poprzedziü usuniĊciem warstwy ziemi
próchnicznej, gromadząc ją poza obszarem robót ziemnych i zapewniü moĪliwoĞü jej ponownego
wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej w póĨniejszych etapach budowy lub moĪliwoĞü
wykorzystania przez inne podmioty,
59) NaleĪy zabezpieczyü wody powierzchniowe i podziemne przed przenikaniem zanieczyszczeĔ
pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz
przed Ğciekami z terenu baz budowy i zaplecza technicznego,
60) Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objĊtych ochroną przed hałasem prowadziü wyłącznie w
porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00),
61) Zapewniü właĞciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowaü ich iloĞü, składowaü je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem siĊ do Ğrodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewniü sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
62) W okresie budowy tunelu zaleca siĊ stworzenie sieci monitoringowej słuĪącej do obserwacji
poziomu zwierciadła wody w przypowierzchniowej i w podglinowej (główny poziom uĪytkowy)
warstwie wodonoĞnej. Monitoring naleĪy utworzyü w oparciu o opracowany projekt. Prowadzenie
monitoringu pozwoli na wczesne zaobserwowanie zmian połoĪenia zwierciadła wody i podjĊcie
stosownych Ğrodków zapobiegawczych.
•

INNE ZALECENIA

63) W przypadku potrzeby budowy wyrzutni odprowadzających powietrze z tunelu, naleĪy wykonaü
pomiary emisji z wyrzutni tunelu po oddaniu trasy do eksploatacji. Pomiary powinny obejmowaü
substancje: tlenki azotu, w tym dwutlenek azotu, pył, tlenek wĊgla, wĊglowodory alifatyczne i
aromatyczne, w tym benzen;
64) Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trasy do Ğrodowiska winno nastĊpowaü na
warunkach okreĞlonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Dokumentacja bĊdąca przedmiotem
wystąpienia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego winna byü sporządzona zgodnie z
wymaganiami art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 – Prawo wodne;
65) W pozwoleniu na budowĊ proponuje siĊ wprowadziü obowiązek sporządzenia analizy
porealizacyjnej w ciągu 12 miesiĊcy i jej przedstawienie w terminie 18 miesiĊcy od dnia oddania
południowej obwodnicy Warszawy do uĪytkowania.
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