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Prezentacja ogólna Studium

STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE

Tom J Spotkania informacyjne

“Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w
kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,
wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii
Krajowej w warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko”
Inwestor:

Cele opracowania STEŚ

➢

wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia;

➢

ustalenie efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia;

➢

uściślenie przebiegu tras trzech wariantów na podstawie analizy
wariantów i uzyskanych opinii oraz ustalenie typów oraz
podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych;

➢

dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w
sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania
inwestycyjnego;

➢

umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad oddział Warszawa

Jednostka projektowa:
TRAKT sp. z o.o. sp. k.

Zakres STEŚ

Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S 7:

➢

➢

➢
➢

➢

analiza uwarunkowań rzutujących na przebieg trasy komunikacyjnej,
szczególnie w rejonie obszaru Natura 2000 oraz na terenie Łomianek;
określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w
kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie;
inwentaryzacja przyrodnicza - podstawa do analiz środowiskowych;
raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na
środowisko;
materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej o środowiskowych
uwarunkowaniach niezbędne do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Warszawie wniosku i wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

➢

klasa drogi

S (droga ekspresowa)

➢

prędkość projektowa

Vp = 100 km/h

➢

prędkość miarodajna

Vm= 110 km/h

➢

kategoria obciążenia ruchem

KR6

➢

wysokość skrajni drogowej

min. 4.70m

➢

ilość jezdni

2

➢

ilość pasów ruchu

3 (lokalnie 4)

➢

szerokość pasa ruchu

3.50m

➢

pochylenie poprzeczne jezdni

2.5 %

➢

szerokość pobocza gruntowego

0.75m

➢

szerokość pasa awaryjnego

2.50m

➢

szerokość pasa dzielącego

5.00m

➢

nachylenie skarp wykopów / nasypów

max. 1:1.5

Lokalizacja inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:

Projektowany północny wylot z Warszawy S7 w kierunku Gdańska na tle
planowanego układu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Projektowany północny wylot z Warszawy S7 w kierunku Gdańska na tle
planowanego układu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Lokalizacja inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:

Projektowany północny wylot z Warszawy S7 w kierunku Gdańska na tle
planowanego układu autostrad i dróg ekspresowych w Warszawie

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Województwo Mazowieckie
– Powiat nowodworski (Gmina Czosnów),
– Powiat zachodnio-warszawski (Gminy
Łomianki i Izabelin),
– Miasto stołeczne Warszawa (dzielnice:
Bielany, Bemowo).

Dotychczasowe opracowania i decyzje

Dotychczasowe opracowania i decyzje

➢

Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe północnego wylotu z Warszawy
drogi S-7 w kierunku Gdańska (opracowanie DHV Polska Sp. z o. o. z 2006 r.).

➢

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy północnego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w
Warszawie – etap koncepcji programowej oraz Raport ze spotkań informacyjnych, lipiecsierpień 2010 r. Czosnów, Łomianki, Izabelin, Warszawa Bielany i Bemowo. (opracowanie
biura AYESA Polska Sp. z. o. o. z 2010 r., nieukończone).

Studium techniczne północnego odcinka trasy ekspresowej N – S wraz z analizą
możliwości zmian jej przebiegu na terenie gminy Warszawa – Bemowo (opracowanie
BPRW S.A. z 2002 r.).

Koncepcja programowo – przestrzenna przystosowania drogi krajowej nr 7 Gdańsk –
Kraków do parametrów drogi ekspresowej uwzględniająca zalecenia KOPI na odcinku
Czosnów – Kiełpin (opracowanie BPRW S.A. z października 2002 r.).

➢

➢

Studium techniczno – porównawcze wariantów północnego wylotu z
Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska (opracowanie BPRW S.A.
z października 2004 r.).

➢

Projekt budowlany budowy drogi ekspresowej S-8 Trasy Armii Krajowej na odcinku
węzeł „Konotopa” – węzeł „Prymasa Tysiąclecia” długości około 11,1 km (wykonany
przez biuro „Profil” Sp. z o. o. w 2007 r.).

➢

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej
S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów-Trasa Armii Krajowej w
Warszawie (opracowanie DHV Polska Sp. z. o. o. listopad 2008 r.).

➢

Projekt budowlany dostosowania Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi
ekspresowej S-8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w
Markach – dł. ok. 12 km (wykonany przez biuro „Transprojekt – Warszawa” Sp. z o. o.).

➢

Projekt budowlany budowy węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk Warszawa z ul Brukową w Łomiankach, odcinek km 347+900 – 349+178 (istn. 349+168)
wraz z przebudową infrastruktury technicznej (pracowanie biura „Eurostrada” Sp. z o. o.).

➢

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku
Gdańska na odcinku Czosnów-Trasa Armii Krajowej w Warszawie - z dnia
06.05.2009 r.

➢

Dotychczasowe opracowania i decyzje

Zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego
➢

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.12.2009 r.
uchylająca w części zapisy zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia z dnia 06.05.2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa

➢

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24.10. 2011 r.,
uchylający decyzję GDOŚ z dnia 09.12.2009 r. oraz decyzję RDOŚ z dnia 06.05.2009 r.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła „Stadium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy”. W opracowaniu tym ujęto
projektowaną
drogę
ekspresową
wg.
wybranego
we
wcześniejszych
opracowaniach wariantu II przedsięwzięcia.

➢

➢

Dzielnica Warszawy - Bielany
Posiada częściowo aktualny MPZP. Miejscowy plan przewiduje rezerwę terenową
dla rozbudowy istniejącej drogi krajowej nr 7 do paramentów drogi ekspresowej
na terenie osiedla Młociny oraz w okolicach węzła Mostu Północnego. Dla
pozostałych terenów aktualne miejscowe plany nie kolidują z żadnym z wariantów
drogi S7.

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16.02.2012 r.
znak: WOOŚ-II.4200. 1. 2012.MW, wzywające do złożenia zaktualizowanej wersji
raportu.
➢

➢

Dzielnica Warszawy - Bemowo
Posiada częściowo aktualny MPZP. Miejscowy plan nie przewiduje rezerwy
terenowej dla budowy drogi ekspresowej. W zakresie wariantów trasy, aktualny
jest tylko miejscowy plan w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców i Piastów
Śląskich.

➢

Dzielnica Warszawy - Wola
W obrębie rozpatrywanych wariantów drogi ekspresowej (rejon ulicy Dywizjonu
303)
Dzielnica
Wola
nie
posiada
aktualnych
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego
➢

Uwarunkowania przestrzenne

Gmina Czosnów
➢

Posiada aktualny MPZP (uchwała nr 32/X/03 z dnia 30 grudnia 2003r. Rady Gminy
Czosnów). Miejscowy plan przewiduje rezerwę terenową dla rozbudowy istniejącej
drogi krajowej nr 7 do paramentów drogi ekspresowej (szerokości w liniach
rozgraniczających 60 m) wraz z węzłami Czosnów i Palmiry z uwagą, że
wprowadzenie węzła w Czosnowie wymaga zmiany planu.
➢

Gmina Łomianki
Posiada aktualny MPZP tylko dla niektórych obszarów, w żadnym z uchwalonych
miejscowo planów nie jest ujęta realizacji budowy drogi ekspresowej S7.
Miejscowy plan nie przewiduje również rezerwy terenowej dla rozbudowy
istniejącej drogi krajowej nr 7 do paramentów drogi ekspresowej po istniejącym
śladzie.

➢

Gmina Izabelin
Posiada aktualny MPZP dla obszaru "DĄBROWA" (uchwała nr XXXVII/314/2005 z
dnia 30 listopada 2005r. Rady Gminy Izabelin). Miejscowy plan przewiduje rezerwę
terenową dla budowy drogi krajowej nr 7 do paramentów drogi ekspresowej. Trasa
w wariancie II i IIB przechodzi częściowo przez tereny Kampinoskiego Parku
Narodowego dla którego brak planu.

Dzielnica Warszawy Bemowo
Osiedle Bemowo Lotnisko - bardzo gęsta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
istniejące tereny handlowo - usługowe (Galeria Bemowo);

Lotnisko Babice - konieczność zapewnienia dotychczasowych funkcji lotniczych, a także
terenu ewakuacji dla Warszawy;

Las Bemowski - na terenie lasu zlokalizowane są dwa rezerwaty „Łosiowe Błota” i
„Kalinowa Łąka” oraz plac zabaw, ścieżka zdrowia i „ścieżka łosia”. Las stanowi
obszar rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy z licznymi miejscami do rozpalania
ognisk i wiatami turystycznymi.

Uwarunkowania przestrzenne
➢

Uwarunkowania przestrzenne

Dzielnica Warszawy Bielany
Osiedle Chomiczówka - bardzo gęsta zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.
Zabudowa dochodząca do Lotniska Babice oraz sąsiadująca z korytarzem trasy. W
rejonie osiedla występuje konieczność skomunikowania projektowanej drogi S7 z
planowanym ciągiem Trasy Mostu Północnego (przechodzącej pod Lotniskiem
Babice);

➢

Dzielnica Warszawy Bielany
Młociny - większość terenu zajmuje chroniony Las Młociński. Występuje zabudowa
jedno i wielorodzinna a także handlowo – usługowa. Na terenie Młocin
zlokalizowano Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Występuje
konieczność zapewnienia obsługi transportowej terenu przy ograniczonej
dostępności do projektowanej drogi S7;

Las Bemowski - podobnie jak dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo teren lasu stanowi
obszar rekreacyjny na terenie, którego zlokalizowane są dwa rezerwaty „Łosiowe
Błota” i „Kalinowa Łąka” oraz plac zabaw, ścieżka zdrowia i „ścieżka łosia”.
Stanowi on również otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego;

Radiowo - rejon w dużej mierze niezabudowany, występuje niską zabudową
jednorodzinną zlokalizowaną wzdłuż drogi wojewódzkiej 898 (ul. Arkuszowa). W
tym rejonie zlokalizowane jest także kompostownia i wysypisko. Znaczą część tego
rejonu porasta las;

Wólka Węglowa - rejon w dużej mierze niezabudowany, występuje niską zabudową
jednorodzinną, część tego rejonu porasta las, sąsiaduje z Kampinoskim Parkiem
Narodowym. Na terenie Wólki Węglowej usytuowany jest jeden z największych
cmentarzy w Polsce i w Europie - Cmentarz Komunalny Północny;

Lasek Bielański / Wisłostrada - wraz z węzłami Gwieździsta i Trasą AK stanowi drogę o
ruchu przyspieszonym o ograniczonej
parametrów drogi ekspresowej;

możliwości

przebudowania

jej

do

Węzeł Mostu Północnego - zlokalizowany na granicy Młocina i Lasu Bielańskiego. W
wyniku przebudowy drogi DK7 do parametrów drogi ekspresowej zostanie
częściowo przebudowany wraz z elementami Przepompowni „Czajka”.

Uwarunkowania przestrzenne
➢

Uwarunkowania przestrzenne

Gmina Izabelin

➢

Na terenie gminy Izabelin projektowana trasa S7 przebiega terenem Kampinoskiego
Parku Narodowego.
➢

Gmina zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie terenu Kampinoskiego Parku Narodowego.
Terenu wzdłuż istniejącej drogi krajowej to tereny rolnicze lub o charakterze składowo
- magazynowo - usługowym. Występuje konieczność ograniczenia dostępności do
projektowanej drogi ekspresowej oraz zapewnienie powiązań w poprzek drogi.

Gmina Łomianki
Na terenie gminy Łomianki projektowana trasa S7 przebiega terenem Kampinoskiego
Parku Narodowego.
Łomianki, Łomianki Dąbrowa i Buraków to tereny o intensywnej zabudowie
mieszkaniowej. Konieczne jest zapewnienie powiązań wewnątrz gminy oraz
ograniczenie dostępności do drogi ekspresowej (dostępność tylko przez węzły
drogowe), a także zapewnienie powiązań wzdłuż i w poprzek projektowanej drogi.
ul. Kolejowa w Łomiankach to istniejący szlak drogi krajowej nr 7 o przekroju GP 2/2.
Ulica ta jest otoczona zabudową mieszkaniową i handlowo - usługową. Wzdłuż ul.
Kolejowej istnieje sieć dróg dojazdowych ograniczająca bezpośredni dostęp do
drogi krajowej.
Planowana Trasa Legionowska - istnieje konieczność zapewnienia
planowanej Trasy Legionowskiej z projektowaną drogą ekspresową.

Gmina Czosnów

powiązania

Cel i zakładany efekt inwestycji
Celem budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S7 z Warszawy w
kierunku Gdańska jest:
➢

poprawa warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu;

➢

zapewnienie wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych
prędkościach podróżnych;

➢

stworzenie wygodnego północnego wylotu z Warszawy zapewniającego dużą
przepustowość;

Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę jednego wybranego z trzech
wariantów nowego wylotu z Warszawy jako drogi ekspresowej S7 w skład,
którego wchodzi:
➢

budowę drogi ekspresowej;

➢

budowę węzłów drogowych;

➢

budowę dróg dojazdowych;

➢

zapewnienie osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez
realizację równoległych dróg zbiorczych i dojazdowych;

➢

budowę obiektów inżynierskich takich jak: obiekty mostowe, kładki dla
pieszych, tunele drogowe, przepusty, mury oporowe, ekrany akustyczne;

➢

poprawa dostępności komunikacyjnej Warszawy;

➢

budowę zbiorników retencyjnych;

➢

poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego na
istniejącej DK7 w przypadku wyboru wariantu II lub IIB;

➢

przewidziano także rezerwę terenu na MOP i OUD;

➢
➢

korzyści makroekonomiczne: zmniejszenie kosztów społecznych związanych z
oszczędnościami paliw napędowych, czasu podróży, zmniejszenie kosztów
leczenia ofiar wypadków;

przebudowę infrastruktury kolidującej;

➢

zagospodarowanie zielenią.

➢

ułatwienie dojazdu mieszkańców gmin sąsiadujących z Warszawą do Miasta.

Projektowane warianty
➢

Wariant 0 (bezinwestycyjny)
Wariant przebiega po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 7 między Czosnowem a węzłem AK w
Warszawie - długość około 21 km.

➢

Wariant I
Długość 21,0 km (w tym odcinek po istniejącej Wisłostradzie około 3,4km), jest wariantem
wykorzystującym istniejącą infrastrukturę drogową i jego realizacja polegałaby na
dostosowaniu parametrów istniejącego wylotu drogi krajowej nr 7 z Warszawy w kierunku
Gdańska oraz odcinka Wisłostrady między Trasą Mostu Północnego a Trasą Armii Krajowej do
parametrów drogi ekspresowej.

➢

Wariant II
Długość 22,1 km jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w
tym Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gmin przez które prowadzi
projektowana droga ekspresowa S7 z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań
komunikacyjnych.

➢

Projektowane warianty

Wariant IIb
Długość 22,7 km, wariant ten różni się swoim przebiegiem od wariantu II na odcinku w rejonie
dzielnicy Bielany, odchodzi od wariantu II na południe w rejonie Cmentarza Północnego a
następnie przecina las Bemowski, omija po południowej stronie Fort Wawrzyszew i biegnie
wzdłuż lotniska Warszawa Babice po jego północnej stronie. Wariant ten łączy się z
przebiegiem wariantu II w rejonie ulicy Powstańców Śląskich.

Na odcinku Czosnów - Kiełpin (rejon przecięcia drogi ekspresowej z ul. Marii
Konopnickiej) wszystkie trzy warianty drogi ekspresowej prowadzona są
jednym śladem po istniejącej drodze krajowej nr 7.

Warianty II i IIB mają także wspólny przebieg na odcinku od Kiełpina do
Cmentarza Komunalnego Północnego na Bielanach oraz na odcinku od
skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich (Bemowo) do
drogi ekspresowej S8.

Powiązania z układem drogowym oraz szczegółowy zakres inwestycji
Inwestycja swym zakresem dla Wariantu I obejmuje:
➢

budowę drogi ekspresowej S7 o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) jako
wylot z Warszawy na odcinku Czosnów - węzeł AK długości 21 km;

➢

budowę 7 węzłów drogowych;

➢

budowę obiektów inżynierskich:

Powiązania z układem drogowym oraz szczegółowy zakres inwestycji
Powiązanie z układem drogowym
Droga ekspresowa jest drogą o ograniczonej dostępności, przeznaczona jest
wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych a powiązanie z innymi drogami
publicznymi odbywa się za pośrednictwem węzłów drogowych.

- obiekty drogowe nad drogą ekspresową S7 - 7 obiektów;
- obiekty drogowe w ciągu drogi ekspresowej S7 - 8 obiektów (w tym 2
pełniące funkcję dolnych przejść dla zwierząt);

W Wariancie I projektowanych jest 7 węzłów drogowych:

- przejazdy podziemne - 3 obiekty;

➢

„Czosnów” - dwupoziomowy typu WB z drogami powiatowymi DP 2433W i DP 2405W

- kładki dla pieszych - 6 obiektów;

➢

„Palmiry” - dwupoziomowy typu WB z ul. Janusza Kusocińskiego

- przejścia podziemne - 2 obiekty;

➢

„Kiełpin” - dwupoziomowy typu WB z ul. Graniczki i Marii Konopnickiej

➢

budowę układu dróg obsługujących sąsiadujący teren oraz urządzenia ruchu
(drogi poprzeczne i równoległe - zbiorcze i dojazdowe);

➢

„Brukowa” - dwupoziomowy typu WB z ul. Brukową

budowę urządzeń ochrony środowiska
(zbiorniki retencyjne, ekrany akustyczne itp.);

➢

➢

„Wóycickiego” - dwupoziomowy typu WB z ul. Wóycickiego

➢

„Most Północny” - trzypoziomowy typu WA z ul. Marii Skłodowskiej - Curie

➢

„Gwieździsta” - dwupoziomowy typu WB z ul. Gwieździstą

➢

przebudowę infrastruktury kolidującej oraz zagospodarowanie zielenią;

➢

rezerwę terenową na MOP II (miejsce obsługi podróżnych)
- 2 sztuki (Pieńków, Łomna Las);

➢

rezerwę terenową na OUD (obwód utrzymania drogi) - 1 sztuka (Czosnów).

Powiązania z układem drogowym oraz szczegółowy zakres inwestycji
Inwestycja swym zakresem dla Wariantu II obejmuje:
➢

budowę drogi ekspresowej S7 o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) jako
wylot z Warszawy na odcinku Czosnów - węzeł NS długości 22.1 km;

➢

budowę 8 węzłów drogowych;

➢

budowę obiektów inżynierskich:

Powiązania z układem drogowym oraz szczegółowy zakres inwestycji
Powiązanie z układem drogowym
Droga ekspresowa jest drogą o ograniczonej dostępności, przeznaczona jest
wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych a powiązanie z innymi drogami
publicznymi odbywa się za pośrednictwem węzłów drogowych.

- obiekty drogowe nad drogą ekspresową S7 - 12 obiektów;
- obiekty drogowe w ciągu drogi ekspresowej S7 - 9 obiektów (w tym 1
pełniący funkcję dolnych przejść dla zwierząt);
- tunele drogowe - 4 obiekty (w tym 2 w ciągu łącznic drogowych);

➢

„Czosnów” - dwupoziomowy typu WB z drogami powiatowymi DP 2433W i DP 2405W

- kładki dla pieszych - 4 obiektów;

➢

„Palmiry” - dwupoziomowy typu WB z ul. Janusza Kusocińskiego

➢

„Sadowa” - dwupoziomowy typu WB z ul. Turystyczna i Podróżna

➢

„Kolejowa” - trzypoziomowy typu WB (częściowo jako WA) z ul. Kolejową

➢

„Wólka Węglowa” - dwupoziomowy typu WB z ul. Wóycickiego

➢

„Janickiego” - trzypoziomowy typu WB z ul. Janickiego

➢

„Generała Maczka” - dwupoziomowy typu WB z ul. Generała Maczka

➢

„NS” - trzypoziomowy typu WA z drogą ekspresową nr8

budowę układu dróg obsługujących sąsiadujący teren oraz urządzenia ruchu
(drogi poprzeczne i równoległe - zbiorcze i dojazdowe);
➢

➢
➢

➢

W Wariancie II projektowanych jest 8 węzłów drogowych:

budowę urządzeń ochrony środowiska
(zbiorniki retencyjne, ekrany akustyczne itp.);
przebudowę infrastruktury kolidującej oraz zagospodarowanie zielenią;
rezerwę terenową na MOP II (miejsce obsługi podróżnych)
- 2 sztuki (Pieńków, Łomna Las);
rezerwę terenową na OUD (obwód utrzymania drogi) - 1 sztuka (Czosnów).

Powiązania z układem drogowym oraz szczegółowy zakres inwestycji
Inwestycja swym zakresem dla Wariantu IIB obejmuje:
➢

budowę drogi ekspresowej S7 o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) jako
wylot z Warszawy na odcinku Czosnów - węzeł NS długości 22.7 km;

➢

budowę 6 węzłów drogowych;

➢

budowę obiektów inżynierskich;

Powiązania z układem drogowym oraz szczegółowy zakres inwestycji
Powiązanie z układem drogowym
Droga ekspresowa jest drogą o ograniczonej dostępności, przeznaczona jest
wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych a powiązanie z innymi drogami
publicznymi odbywa się za pośrednictwem węzłów drogowych.

- obiekty drogowe nad drogą ekspresową S7 - 13 obiektów;
- obiekty drogowe w ciągu drogi ekspresowej S7 - 6 obiektów (w tym 1
pełniący funkcję dolnych przejść dla zwierząt);

W Wariancie IIB projektowanych jest 6 węzłów drogowych:

- tunele drogowe - 2 obiekty (w tym 1 wciągu łącznic drogowych);

➢

„Czosnów” - dwupoziomowy typu WB z drogami powiatowymi DP 2433W i DP 2405W

- kładki dla pieszych - 5 obiektów;

➢

„Palmiry” - dwupoziomowy typu WB z ul. Janusza Kusocińskiego

- wiadukty kolejowe - 2 obiekty;

➢

„Sadowa” - dwupoziomowy typu WB z ul. Turystyczna i Podróżna

➢

budowę układu dróg obsługujących sąsiadujący teren oraz urządzenia ruchu
(drogi poprzeczne i równoległe - zbiorcze i dojazdowe);

➢

„Kolejowa” - trzypoziomowy typu WB (częściowo jako WA) z ul. Kolejową

budowę urządzeń ochrony środowiska;
(zbiorniki retencyjne, ekrany akustyczne itp.);

➢

➢

„Chomiczówka” - trzypoziomowy typu WB z Trasą Mostu Północnego

➢

„NS” - trzypoziomowy typu WA z drogą ekspresową nr8

➢

przebudowę infrastruktury kolidującej oraz zagospodarowanie zielenią;

➢

rezerwę terenową na MOP II (miejsce obsługi podróżnych)
- 2 sztuki (Pieńków, Łomna Las);

➢

rezerwę terenową na OUD (obwód utrzymania drogi) - 1 sztuka (Czosnów).

Uwarunkowania realizacyjne
➢

➢

➢

➢

➢

przejście przez Łomianki wiąże się z koniecznością licznych wyburzeń z uwagi
na brak uzyskania projektowanego przekroju - (Wariant I)
przejście przez tereny zabudowy mieszkaniowej Bemowa, Chomiczówki i
Radiowa wiąże się z powstaniem konfliktów społecznych z mieszkańcami (Wariant II, IIB)
przejście przez rejon Lotniska Babice w dzielnicy Bemowo wiąże się z
powstaniem konfliktu z użytkownikami Aeroklubu Warszawskiego, a także
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym których obiekty musiałyby zostać
wyburzone lub przeniesione w inną lokalizację - (Wariant IIB)
przejście skrajem Kampinoskiego Parku Narodowego w gminie Izabelin
możliwe za zgodą Dyrekcji Parku z koniecznością kompensaty
przyrodniczej dla tego terenu - (Wariant II, IIB)
niekorzystne z punktu widzenia ekologicznego przejście przez Las Bemowski
- (Wariant II, IIB)

Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko
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WARIANT 2:
NATĉĩENIE RUCHU NA ODCINKACH
MIĉDZYWĉZŁOWYCH – ROK 2035[P/DOBĉ]
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WARIANT 2B:
NATĉĩENIE RUCHU NA ODCINKACH
MIĉDZYWĉZŁOWYCH – ROK 2035[P/DOBĉ]
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Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko
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UDQJLPLĊG]\QDURGRZHM

Ļ

NRU\WDU]ORNDOQ\FKPLJUDFMLGXĪ\FK
]ZLHU]ąW

Ļ

V]ODNLPLJUDFMLSáD]yZLPDá\FK
]ZLHU]ąW

Ļ

Ļ

WUDV\SU]HORWXQLHWRSHU]\

.ROL]MD ]  VWZLHUG]RQ\PL PLHMVFDPL ĪHURZDQLD SWDNyZ Z W\P  JDWXQNyZ
Z\PLHQLRQ\FKZ=DáąF]QLNX,'\UHNW\Z\3WDVLHM±G]LĊFLRáF]DUQ\LOHUND RUD]
PLHMVFDPLJQLD]GRZDQLDSWDNyZ

:DULDQW,,±NROL]MH]IRUPDPLRFKURQ\SU]\URG\
.ROL]MH]
.DPSLQRVNLP3DUNLHP1DURGRZ\P SDUNZUD]
]RWXOLQąVWDQRZL5H]HUZDW%LRVIHU\81(6&2 
Ļ

:DUV]DZVNLP2EV]DUHP&KURQLRQHJR.UDMREUD]X
2WXOLQD.DPSLQRVNLHJR3DUNX1DURGRZHJR 

Ļ

2EV]DUHP1DWXUD3/&3XV]F]D
.DPSLQRVND
Ļ

:DULDQW,,±ZSá\ZQDIDXQĊ
.ROL]MD]GZRPDVLHGOLVNDPLKHUSHWRIDXQ\ZUHMRQLHÄ2OV]\QNLZàRPLDQNDFK´
RUD]QDVNUDMX.DPSLQRVNLHJR3DUNX1DURGRZHJRZUHMRQLH:yONL:ĊJORZHM

:DULDQW,,%±NROL]MH]IRUPDPLRFKURQ\SU]\URG\
.ROL]MH]

.ROL]MH]NRU\WDU]DPLPLJUDFMLIDXQ\

Ļ

ĻNRU\WDU]PLJUDFMLGXĪ\FK]ZLHU]ąW
UDQJLPLĊG]\QDURGRZHM

Ļ

V]ODNyZPLJUDFMLSáD]yZLPDá\FK
]ZLHU]ąW

Ļ

Ļ

Ļ

WUDV\SU]HORWXQLHWRSHU]\

.ROL]MD ]  VWZLHUG]RQ\PL PLHMVFDPL
ĪHURZDQLD SWDNyZ RUD]  PLHMVFDPL
JQLD]GRZDQLD SWDNyZ Z VWZLHUG]RQ\FK
NROL]MDFK EUDN JDWXQNyZ Z\PLHQLRQ\FK Z
=DáąF]QLNX,'\UHNW\Z\3WDVLHM 

.DPSLQRVNLP3DUNLHP1DURGRZ\P SDUNZUD]
]RWXOLQąVWDQRZL5H]HUZDW%LRVIHU\81(6&2 
:DUV]DZVNLP2EV]DUHP&KURQLRQHJR.UDMREUD]X
2WXOLQD.DPSLQRVNLHJR3DUNX1DURGRZHJR 

2EV]DUHP1DWXUD3/&3XV]F]D
.DPSLQRVND

:DULDQW,,%±ZSá\ZQDIDXQĊ
.ROL]MD]WU]HPDVLHGOLVNDPLKHUSHWRIDXQ\ZUHMRQLHÄ2OV]\QNLZàRPLDQNDFK´
QDVNUDMX.DPSLQRVNLHJR3DUNX1DURGRZHJRZUHMRQLH:yONL:ĊJORZHMRUD]QD
REV]DU]H/DVX%HPRZVNLHJR
.ROL]MH]NRU\WDU]DPLPLJUDFMLIDXQ\
NRU\WDU]PLJUDFMLGXĪ\FK]ZLHU]ąW
UDQJLPLĊG]\QDURGRZHM

Ļ

ORNDOQ\NRU\WDU]PLJUDFMLGXĪ\FK
VVDNyZ

Ļ

V]ODNyZPLJUDFMLSáD]yZLPDá\FK
]ZLHU]ąW

Ļ

Ļ

WUDV\SU]HORWXQLHWRSHU]\

.ROL]MD ]  VWZLHUG]RQ\PL PLHMVFDPL
ĪHURZDQLD SWDNyZ RUD]  PLHMVFDPL
JQLD]GRZDQLD SWDNyZ Z VWZLHUG]RQ\FK
NROL]MDFK EUDN JDWXQNyZ Z\PLHQLRQ\FK
Z=DáąF]QLNX,'\UHNW\Z\3WDVLHM 

']LDáDQLDPLQLPDOL]XMąFHQDJDW\ZQHRGG]LDá\ZDQLD
QDSU]\URGĊ
=DáRĪHQLD SURMHNWRZH SU]HZLGXMą ]DVWRVRZDQLH QDVWĊSXMąF\FK G]LDáDĔ

PLQLPDOL]DF\MQ\FK
Ļ

3U]HMĞFLDGODGXĪ\FK]ZLHU]ąWZIRUPLHHVWDNDG

Ļ

3U]HSXVW\GODPDá\FK]ZLHU]ąWLSáD]yZ

Ļ

6]F]HOQHZ\JURG]HQLHWUDV\VLDWNą

Ļ

6\VWHPSáRWNyZRFKURQQRQDSURZDG]DMąF\FKGODPDá\FK]ZLHU]ąWLSáD]yZ

Ļ

2VáRQ\DQW\ROĞQLHQLRZHSU]\SU]HMĞFLDFKGODGXĪ\FK]ZLHU]ąW

Ļ

1DVDG]HQLD]LHOHQLQDSURZDG]DMąFHM]ZLHU]ĊWDQDSU]HMĞFLD

Ļ

3DV\]LHOHQLGRJĊV]F]DMąFHM

Ļ

8U]ąG]HQLDSRGF]\V]F]DMąFHZRG\RSDGRZHLUR]WRSRZH

3U]HQLHVLHQLHVWDQRZLVNJDWXQNyZIDXQ\NWyUH]QDOD]á\VLĊZSDVLH
SURMHNWRZDQ\FKZDULDQWyZSR]DREV]DURGG]LDá\ZDQLDLQZHVW\FML

Ļ

3RZLHV]HQLHEXGHNOĊJRZ\FKGODSWDNyZLQLHWRSHU]\ZUDPDFK
UHNRPSHQVDW\]DZ\FLQNĊGU]HZG]LXSODVW\FK
Ļ

Ļ

6WDá\QDG]yUSU]\URGQLF]\ZID]LHEXGRZ\

3RUyZQDQLHDQDOL]RZDQ\FKZDULDQWyZZNRQWHNĞFLH
RGG]LDá\ZDQLDQDSU]\URGĊ
WskaĨnik

Wpływ poszczególnych wariantów lokalizacyjnych
WI

W II

W IIB

Maksymalna powierzchnia utraty
siedlisk przyrodniczych bĊdących w
zainteresowaniu sieci Natura 2000
[ha]

8,45

0

9,35

Powierzchnia utraty powierzchni leĞnej
ogółem [ha]

33,79

31,02

40,47

Maksymalna powierzchnia utraty
siedlisk herpetofauny [m2]

350

2740

3000

Liczba kolizji ze szlakami duĪych i
Ğrednich ssaków kopytnych [szt.]

3

1

2

Liczba kolizji z lokalnymi szlakami
migracji płazów i małych zwierząt [szt.]

3

5

6

Liczba kolizji z miejscami przelotów
nietoperzy [szt.]

3

2

2

MoĪliwoĞü wystąpienia negatywnego
oddziaływania na sieü Natura 2000

tak

nie

nie

3RGVXPRZDQLH
= XZDJL QD SU]HGVWDZLRQH NU\WHULD MHGQR]QDF]QLH UyĪQLFXMąFH SRUyZQ\ZDQH
ZDULDQW\ Z VSRVyE LORĞFLRZ\ GRNRQDQR LFK NODV\ILNDFML SRG Z]JOĊGHP
RGG]LDá\ZDQLDQDSU]\URGĊ
Ļ

:DULDQW,,QDMNRU]\VWQLHMV]\

Ļ

:DULDQW,,%±DOWHUQDW\ZQ\

:DULDQW,±ZĞZLHWOHRERZLą]XMąF\FKSU]HSLVyZSUDZQ\FK]DEUDQLDVLĊ
UHDOL]DFMLLQZHVW\FMLZW\PZDULDQFLHSRQLHZDĪSU]HZLGXMHVLĊPRĪOLZRĞü
Z\VWąSLHQLD]QDF]ąF\FKQHJDW\ZQ\FKRGG]LDá\ZDĔQDVLHü1DWXUD

Ļ

2GG]LDá\ZDQLHSU]HGVLĊZ]LĊFLDQDĞURGRZLVNR
ZRGQRJUXQWRZH

.ROL]MH]FLHNDPL]ELRUQLNDPLZRGQ\PLRUD]XMĊFLDPLZyG
JUXQWRZ\FK±:$5,$17,
Ļ

NROL]MH]FLHNDPL 5XGDZND.DQDá0áRFLĔVNL 

Ļ

NROL]ML]XMĊFLDPLZyGJUXQWRZ\FK

.ROL]MH]FLHNDPL]ELRUQLNDPLZRGQ\PLRUD]XMĊFLDPLZyG
JUXQWRZ\FK±:$5,$17,,
NROL]ML]FLHNDPLURZDPLPHOLRUDF\MQ\PL ZW\P].DQDáHP0áRFLĔVNLP
RUD]URZHP:yOF]\ĔVNLP 
Ļ

NROL]ML]XMĊFLDPLZyGJUXQWRZ\FK

Ļ

3RQDGWRZDULDQW,SR]RVWDMHZNROL]ML]*áyZQ\P=ELRUQLNLHP:yG
3RG]LHPQ\FK *=:3 QUQDGáXJRĞFLNP

3RQDGWRZDULDQW,,SR]RVWDMHZNROL]ML
]*áyZQ\P=ELRUQLNLHP:yG3RG]LHPQ\FK
*=:3 QUQDGáXJRĞFLNP

.ROL]MH]FLHNDPL]ELRUQLNDPLZRGQ\PLRUD]XMĊFLDPLZyG
JUXQWRZ\FK±:$5,$17,,%
ĻNROL]ML]FLHNDPLURZDPLPHOLRUDF\MQ\PL ZW\P].DQDáHP0áRFLĔVNLP
.DQDáHP=DERURZVNLPRUD]URZHP:yOF]\ĔVNLP 

']LDáDQLDPLQLPDOL]XMąFHQDJDW\ZQHRGG]LDá\ZDQLD
QDĞURGRZLVNRZRGQRJUXQWRZH
=DáRĪHQLD SURMHNWRZH SU]HZLGXMą ]DVWRVRZDQLH QDVWĊSXMąF\FK G]LDáDĔ
PLQLPDOL]DF\MQ\FK

NROL]ML]XMĊFLDPLZyGJUXQWRZ\FK

Ļ

3RQDGWRZDULDQW,,%SR]RVWDMHZNROL]ML
]*áyZQ\P=ELRUQLNLHP:yG3RG]LHPQ\FK
*=:3 QUQDGáXJRĞFLNP

=DVWRVRZDQLHHIHNW\ZQHJRV\VWHPXXMPRZDQLDLRGSURZDG]DQLD
ĞFLHNyZRSDGRZ\FK]NRURQ\GURJLEH]PRĪOLZRĞFLQLHNRQWURORZDQHJR
UR]SU]HVWU]HQLHQLDVLĊVWUXPLHQLDZyGSR]DSDVLQZHVW\F\MQ\

Ļ


=DVWRVRZDQLHV\VWHPXXU]ąG]HĔSRGF]\V]F]DMąF\FKĞFLHNLRSDGRZH
RUD]UR]WRSRZHXMPRZDQH]NRURQ\GURJL
Ļ

=DVWRVRZDQLH]HVSRáX]ELRUQLNyZUHWHQF\MQ\FK

Ļ

3RGVXPRZDQLH
1D SRGVWDZLH SU]HGVWDZLRQ\FK NROL]ML SRV]F]HJyOQ\FK ZDULDQWyZ ] FLHNDPL
]ELRUQLNDPL ZRGQ\PL RUD] XMĊFLDPL ZyG SRG]LHPQ\FK RUD] PDMąF QD XZDG]H
Z\VWĊSXMąFą NROL]MĊ ] *=:3  GRNRQDQR NODV\ILNDFML ZDULDQWyZ SRG
Z]JOĊGHPRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRZRGQRJUXQWRZH
Ļ

:DULDQW\,,L,,%±UyZQRU]ĊGQLHNRU]\VWQH

Ļ:DULDQW,±PQLHMNRU]\VWQ\]XZDJLQDZLĊNV]ąOLF]EĊXMĊüSU]H]QDF]RQ\FK
GROLNZLGDFMLRUD]ZLĊNV]\VWRSQLHĔQDUXV]HQLDREV]DUX*=:3

2GG]LDá\ZDQLHSU]HGVLĊZ]LĊFLDQDNOLPDW
DNXVW\F]Q\

'RSXV]F]DOQHSR]LRP\KDáDVXZĞURGRZLVNX

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDNOLPDWDNXVW\F]Q\±:$5,$17,

'RSXV]F]DOQHSR]LRP\KDáDVXZĞURGRZLVNXHPLWRZDQHJRSU]H]GURJLOXEOLQLHNROHMRZH
Lp.

5RG]DMWHUHQX

'RSXV]F]DOQ\SR]LRPKDáDVXZĞURGRZLVNX>G%@
/$HT'SU]HG]LDáF]DVX
RGQLHVLHQLDUyZQ\
JRG]LQRP

/$HT1SU]HG]LDáF]DVX
RGQLHVLHQLDUyZQ\
JRG]LQRP

1

D 6WUHIDRFKURQQDÄ$´X]GURZLVND
E 7HUHQ\V]SLWDOLSR]DPLDVWHP





2

D 7HUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHM
MHGQRURG]LQQHM
E 7HUHQ\]DEXGRZ\]ZLą]DQHM]HVWDá\POXE
F]DVRZ\PSRE\WHPG]LHFLLPáRG]LHĪ\
F 7HUHQ\GRPyZRSLHNLVSRáHF]QHM
G 7HUHQ\V]SLWDOLZPLDVWDFK





D 7HUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHM
ZLHORURG]LQQHML]DPLHV]NDQLD]ELRURZHJR
E 7HUHQ\]DEXGRZ\]DJURGRZHM
F 7HUHQ\UHNUHDF\MQR±Z\SRF]\QNRZH 
G 7HUHQ\PLHV]NDQLRZRXVáXJRZH



7HUHQ\ZVWUHILHĞUyGPLHMVNLHMPLDVWSRZ\ĪHM
W\VPLHV]NDĔFyZ



3

4

+DáDVZID]LHHNVSORDWDFMLRQDMZLĊNV]\PSR]LRPLHEĊG]LHHPLWRZDQ\]MH]GQL
JáyZQHMZDULDQWyZGURJLHNVSUHVRZHM6RUD]]SODQRZDQ\FKZĊ]áyZ
GURJRZ\FK
0DNV\PDOQH]DVLĊJLRGG]LDá\ZDQLDKDáDVXZZDULDQFLH,RNUHĞORQHZPHWUDFK
RGRVLGURJL
Wariant I
Pora dzienna (65dB)

Pora dzienna (61dB)

Pora nocna (56dB)

2019


201

315

325

360

385

2035
220


2EMDĞQLHQLD
 :SU]\SDGNXQLHZ\NRU]\VW\ZDQLDW\FKWHUHQyZ]JRGQLH]LFKIXQNFMąZSRU]HQRF\QLHRERZLą]XMHGODQLFKGRSXV]F]DOQ\
SR]LRPKDáDVXZSRU]HQRF\
 6WUHIDĞUyGPLHMVNDPLDVWSRZ\ĪHMW\VPLHV]NDĔFyZWRWHUHQ]ZDUWHM]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHM]NRQFHQWUDFMąRELHNWyZ
DGPLQLVWUDF\MQ\FKKDQGORZ\FKLXVáXJRZ\FK:SU]\SDGNXPLDVWZNWyU\FKZ\VWĊSXMąG]LHOQLFHROLF]ELHPLHV]NDĔFyZSRZ
W\VPRĪQDZ\]QDF]\üZW\FKG]LHOQLFDFKVWUHIĊĞUyGPLHMVNąMHĪHOLFKDUDNWHU\]XMHVLĊRQD]ZDUWą]DEXGRZąPLHV]NDQLRZą
]NRQFHQWUDFMąRELHNWyZDGPLQLVWUDF\MQ\FKKDQGORZ\FKLXVáXJRZ\FK

:ZDULDQFLH,PLPR]DVWRVRZDQLDĞURGNyZPLQLPDOL]XMąF\FKRGG]LDá\ZDQLH
LQZHVW\FMLSU]HZLGXMHVLĊLĪZSRQDGQRUPDW\ZQ\PRGG]LDá\ZDQLXKDáDVX
]QDMG]LHVLĊPD[EXG\QNyZPLHV]NDOQ\FK
Z]DVLĊJXL]ROLQLLKDáDVXSU]\REOLF]HQLDFKZ\NRQDQ\FKQDZ\VRNRĞFLP
GODKRU\]RQWXF]DVRZHJRURN 

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDNOLPDWDNXVW\F]Q\±:$5,$17,,
0DNV\PDOQH]DVLĊJLRGG]LDá\ZDQLDKDáDVXZZDULDQFLH,,RNUHĞORQHZ
PHWUDFKRGRVLGURJL

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDNOLPDWDNXVW\F]Q\±:$5,$17,,%
0DNV\PDOQH]DVLĊJLRGG]LDá\ZDQLDKDáDVXZZDULDQFLH,,%RNUHĞORQHZ
PHWUDFKRGRVLGURJL

Wariant II
Pora dzienna (65dB)

Pora dzienna (61dB)

Wariant IIB
Pora nocna (56dB)

Pora dzienna (65dB)

197

110

353

176

2019
112

192

293

Pora nocna (56dB)

2019

2035
178

Pora dzienna (61dB)

190

238

2035

:ZDULDQFLH,,PLPR]DVWRVRZDQLDĞURGNyZPLQLPDOL]XMąF\FKRGG]LDá\ZDQLH
LQZHVW\FMLSU]HZLGXMHVLĊLĪZSRQDGQRUPDW\ZQ\PRGG]LDá\ZDQLXKDáDVX
]QDMGąVLĊPD[EXG\QNLPLHV]NDOQH
Z]DVLĊJXL]ROLQLLKDáDVXSU]\REOLF]HQLDFKZ\NRQDQ\FKQDZ\VRNRĞFLPGOD
KRU\]RQWXF]DVRZHJRURN 

290

350

:ZDULDQFLH,,%PLPR]DVWRVRZDQLDĞURGNyZPLQLPDOL]XMąF\FK
RGG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLSU]HZLGXMHVLĊLĪZSRQDGQRUPDW\ZQ\P
RGG]LDá\ZDQLXKDáDVX]QDMG]LHVLĊPD[EXG\QNyZPLHV]NDOQ\FK
Z]DVLĊJXL]ROLQLLKDáDVXSU]\REOLF]HQLDFKZ\NRQDQ\FKQDZ\VRNRĞFLP
GODKRU\]RQWXF]DVRZHJRURN 

']LDáDQLDPLQLPDOL]XMąFHQDJDW\ZQHRGG]LDá\ZDQLHQDNOLPDW
DNXVW\F]Q\

3RUyZQDQLHDQDOL]RZDQ\FKZDULDQWyZZNRQWHNĞFLH
RGG]LDá\ZDQLDQDNOLPDWDNXVW\F]Q\

=DáRĪHQLD SURMHNWRZH SU]HZLGXMą ]DVWRVRZDQLH QDVWĊSXMąF\FK G]LDáDĔ
PLQLPDOL]DF\MQ\FK Z ]DNUHVLH RGG]LDá\ZDQLD DNXVW\F]QHJR QD HWDSLH
HNVSORDWDFMLLQZHVW\FML

Ļ(NUDQ\DNXVW\F]QHW\SXSRFKáDQLDMąFHJR
REVDG]RQHSQąF]DPL
Ļ

7XQHOHGURJRZH ZZDULDQWDFK,,L,,% 

WskaĨnik

Wpływ poszczególnych wariantów lokalizacyjnych
WI

W II

W IIB

Tereny ochrony akustycznej w
ponadnormatywnym oddziaływaniu
hałasu [ha]

23,5

26,3

32,7

Liczba budynków mieszkalnych w
ponadnormatywnym oddziaływaniu
hałasu * [szt.]

7

6

10

22857

15554

18846

Przewidywana długoĞü ekranów
akustycznych(wraz z rezerwami
terenowymi) [m]

:\QLNLSU]\REOLF]HQLDFKZ\NRQDQ\FKQDIDVDGDFKEXG\QNyZZSLHUZV]HMLNROHMQ\FKOLQLDFK]DEXGRZ\GODURNX

http://edroga.pl

http://http://tunele.inzynieria.com

:
FHOX
RFHQ\
VNXWHF]QRĞFL
]DVWRVRZDQ\FK ]DEH]SLHF]HĔ SU]HG
KDáDVHP SU]HZLGXMH VLĊ Z\NRQDQLH
DQDOL]\ SRUHDOL]DF\MQHM Z W\P
]DNUHVLH



3RGVXPRZDQLH
:\NRQDQH REOLF]HQLD UR]SU]HVWU]HQLDQLD KDáDVX ]DUyZQR GOD URNX  MDN L
 PLPR ]DVWRVRZDQLD ĞURGNyZ PLQLPDOL]XMąF\FK Z\ND]Dá\ ĪH
SURMHNWRZDQD GURJD HNVSUHVRZD 6 ZH ZV]\VWNLFK ZDULDQWDFK PRĪH
SRZRGRZDüSU]HNURF]HQLDGRSXV]F]DOQ\FKSR]LRPyZKDáDVX
= XZDJL QD SU]HGVWDZLRQH NU\WHULD UyĪQLFXMąFH SRUyZQ\ZDQH ZDULDQW\
GRNRQDQRLFKNODV\ILNDFMLSRGZ]JOĊGHPRGG]LDá\ZDQLDQDNOLPDWDNXVW\F]Q\
:DULDQW,,±QDMNRU]\VWQLHMV]\ QDMPQLHMV]DGáXJRĞüSU]HZLG\ZDQ\FK
HNUDQyZDNXVW\F]Q\FKQDMPQLHMEXG\QNyZZSRQDGQRUPDW\ZQ\P
RGG]LDá\ZDQLXKDáDVX 

Ļ

:DULDQW\,L,,%±DOWHUQDW\ZQH :,,%QDMZLĊNV]DOLF]EDEXG\QNyZZ
SRQDGQRUPDW\ZQ\PRGG]LDá\ZDQLXKDáDVX:,QDMZLĊNV]DGáXJRĞü
SU]HZLG\ZDQ\FKHNUDQyZDNXVW\F]Q\FK 
Ļ

2GG]LDá\ZDQLHSU]HGVLĊZ]LĊFLDQDVWDQ
DHURVDQLWDUQ\SRZLHWU]D

$NWXDOQ\VWDQMDNRĞFLSRZLHWU]DZUHMRQLH
LQZHVW\FML
6XEVWDQFMD

7áRVXEVWDQFMLZDUWRĞFLVWĊĪHĔXĞUHGQLRQHGODURNX>JP@
3RZLDWQRZRGZRUVNL

'LWOHQHND]RWX
'LWOHQHNVLDUNL
7OHQHNZĊJOD

'RSXV]F]DOQHSR]LRP\QLHNWyU\FKVXEVWDQFMLZSRZLHWU]X





3RZLDWZDUV]DZVNL
]DFKRGQL

0LDVWRVWRáHF]QH
:DUV]DZD










Nazwa substancji
(nr CAS)

Okres uĞredniania
wyników pomiarów

Ditlenek azotu
(10102-44-0)

jedna godzina

200c)

rok kalendarzowy

40c)30 e)

Ditlenek siarki
(7446-09-5)

jedna godzina

350c)

rok kalendarzowy

20e)

24 godziny

50c)

Pył zawieszony
PM10

rok kalendarzowy

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu [µg/m3]

40c)
25 c), j)



Pył zawieszony
PM2,5g)

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

30e)

20 c), k)

3\á]DZLHV]RQ\30







Tlenki azotud)
(10102-44-0, 10102-43-9)

3\á]DZLHV]RQ\30







Tlenek wĊgla
(630-08-0)

osiem godzin

10000c)i)

%HQ]HQ







Benzen
(nr CAS 71-43-2)

rok kalendarzowy

5c)

2áyZ







'DQHSU]HGVWDZLRQHSU]H]:,2ĝZ:DUV]DZLH

2EMDĞQLHQLH
F SR]LRPGRSXV]F]DOQ\]HZ]JOĊGX
QDRFKURQĊ]GURZLDOXG]L
G VXPDGLWOHQNXD]RWXLWOHQNX
D]RWXZSU]HOLF]HQLXQDGLWOHQHN
D]RWX
H SR]LRPGRSXV]F]DOQ\]HZ]JOĊGX
QDRFKURQĊURĞOLQ
J VWĊĪHQLHS\áXRĞUHGQLF\
DHURG\QDPLF]QHM]LDUHQGRȝP
PLHU]RQHPHWRGąZDJRZą
]VHSDUDFMąIUDNFMLOXEPHWRGDPL
X]QDQ\PL]DUyZQRU]ĊGQH
L PDNV\PDOQDĞUHGQLD
RĞPLRJRG]LQQDVSRĞUyGĞUHGQLFK
NURF]ąF\FKREOLF]DQ\FK
FRJRG]LQĊ]RĞPLXĞUHGQLFK
MHGQRJRG]LQQ\FKZFLąJXGRE\
M SR]LRPGRSXV]F]DOQ\GODS\áX
30GRRVLąJQLĊFLDGRGQLD
VW\F]QLDU ID]D, 
N SR]LRPGRSXV]F]DOQ\GODS\áX
30GRRVLąJQLĊFLDGRGQLD
VW\F]QLDU ID]D,, 

1DSRGVWDZLHUR]S0ĝ]GQLDVLHUSQLDUZVSUDZLHQLHNWyU\FKVXEVWDQFML
ZSRZLHWU]X

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDMDNRĞüSRZLHWU]D±:$5,$17,
=D VXEVWDQFMĊ NU\W\F]Qą NV]WDáWXMąFą SR]LRP MDNRĞFL SRZLHWU]D Z RWRF]HQLX
SODQRZDQHJR SU]HGVLĊZ]LĊFLD SU]\MĊWR GLWOHQHN D]RWX -HVW WR VXEVWDQFMD
NWyUHM ]DVLĊJ RGG]LDá\ZDQLD MHVW QDMZLĊNV]\ ]H ZV]\VWNLFK MDNLH Z\VWĊSXMą Z
Z\QLNXVSDODQLDSDOLZVDPRFKRGRZ\FK
0DNV\PDOQH]DVLĊJLGRSXV]F]DOQ\FKZDUWRĞFLVWĊĪHĔGLWOHQNXD]RWX
ZZDULDQFLH,RNUHĞORQHZPHWUDFKRGRVLGURJL

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDMDNRĞüSRZLHWU]D±:$5,$17,,
0DNV\PDOQH]DVLĊJLGRSXV]F]DOQ\FKZDUWRĞFLVWĊĪHĔGLWOHQNXD]RWX
ZZDULDQFLH,,RNUHĞORQHZPHWUDFKRGRVLGURJL

Odcinek
miĊdzywĊzłowy S-7
o max zasiĊgu

ZasiĊg izolinii wartoĞci
maksymalnych stĊĪeĔ
uĞrednionych dla 1 godz.
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

ZasiĊg izolinii
Ğredniorocznych stĊĪeĔ dla
wartoĞci dopuszczalnych ze
wzglĊdu na ochronĊ roĞlin [m]

ZasiĊg izolinii Ğredniorocznych
stĊĪeĔ dla wartoĞci
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

Wariant II
Odcinek
miĊdzywĊzłowy S-7
o max zasiĊgu

ZasiĊg izolinii wartoĞci
maksymalnych stĊĪeĔ
uĞrednionych dla 1 godz.
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

ZasiĊg izolinii
Ğredniorocznych stĊĪeĔ dla
wartoĞci dopuszczalnych ze
wzglĊdu na ochronĊ roĞlin [m]

ZasiĊg izolinii Ğredniorocznych
stĊĪeĔ dla wartoĞci
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

2019
w. Generała
Maczka – w. N-S

94 (strona prawa)

26 (strona lewa)

12 (strona lewa)

2035
96 (strona prawa)

28 (strona lewa)

13 (strona lewa)

Wariant I
2019
w. Most Północny –
w. GwieĨdzista

44 (strona lewa)

21 (strona lewa)

15 (strona lewa)

2035
15 (strona lewa)

13 (strona lewa)

11 (strona lewa)

:ZDULDQFLH,,XZ\ORWyZ]SURMHNWRZDQ\FKWXQHOLSU]HZLGXMHVLĊSU]HNURF]HQLD
GRSXV]F]DOQHMZDUWRĞFLVWĊĪHQLDGLWOHQNXD]RWXSR]DOLQLHRNUHĞODMąFHZVWĊSQH
JUDQLFHWHUHQXQDNWyU\PEĊG]LHUHDOL]RZDQHSU]HGVLĊZ]LĊFLH

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDMDNRĞüSRZLHWU]D±:$5,$17,,
0DNV\PDOQH]DVLĊJLGRSXV]F]DOQ\FKZDUWRĞFLVWĊĪHĔGLWOHQNXD]RWX
ZZDULDQFLH,,RNUHĞORQHZPHWUDFKRGRVLGURJL

Odcinek
miĊdzywĊzłowy S-7
o max zasiĊgu

ZasiĊg izolinii wartoĞci
maksymalnych stĊĪeĔ
uĞrednionych dla 1 godz.
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

ZasiĊg izolinii
Ğredniorocznych stĊĪeĔ dla
wartoĞci dopuszczalnych ze
wzglĊdu na ochronĊ roĞlin [m]

ZasiĊg izolinii Ğredniorocznych
stĊĪeĔ dla wartoĞci
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

2GG]LDá\ZDQLHLQZHVW\FMLQDMDNRĞüSRZLHWU]D±:$5,$17,,%
0DNV\PDOQH]DVLĊJLGRSXV]F]DOQ\FKZDUWRĞFLVWĊĪHĔGLWOHQNXD]RWX
ZZDULDQFLH,,%RNUHĞORQHZPHWUDFKRGRVLGURJL

Odcinek
miĊdzywĊzłowy S-7
o max zasiĊgu

ZasiĊg izolinii wartoĞci
maksymalnych stĊĪeĔ
uĞrednionych dla 1 godz.
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

2019

2019
w. Generała
Maczka – w. N-S

26 (strona lewa)

12 (strona lewa)

2035
96 (strona prawa)

ZasiĊg izolinii Ğredniorocznych
stĊĪeĔ dla wartoĞci
dopuszczalnych ze wzglĊdu na
ochronĊ zdrowia ludzi [m]

Wariant IIB

Wariant II

94 (strona prawa)

ZasiĊg izolinii
Ğredniorocznych stĊĪeĔ dla
wartoĞci dopuszczalnych ze
wzglĊdu na ochronĊ roĞlin [m]

28 (strona lewa)

13 (strona lewa)

:ZDULDQFLH,,XZ\ORWyZ]SURMHNWRZDQ\FKWXQHOLSU]HZLGXMHVLĊSU]HNURF]HQLD
GRSXV]F]DOQHMZDUWRĞFLVWĊĪHQLDGLWOHQNXD]RWXSR]DOLQLHRNUHĞODMąFHZVWĊSQH
JUDQLFHWHUHQXQDNWyU\PEĊG]LHUHDOL]RZDQHSU]HGVLĊZ]LĊFLH

w. Kolejowa
– w. N-S

98 (strona prawa)

30 (strona lewa)

12 (strona lewa)

2035
123 (strona prawa)

40 (strona lewa)

27 (strona lewa)

:ZDULDQFLH,,%XZ\ORWX]SURMHNWRZDQHJRWXQHOXSU]HZLGXMHVLĊ
SU]HNURF]HQLDGRSXV]F]DOQHMZDUWRĞFLVWĊĪHQLDGLWOHQNXD]RWXSR]DOLQLH
RNUHĞODMąFHZVWĊSQHJUDQLFHWHUHQXQDNWyU\PEĊG]LHUHDOL]RZDQH
SU]HGVLĊZ]LĊFLH

']LDáDQLDPLQLPDOL]XMąFHQDJDW\ZQHRGG]LDá\ZDQLHQDVWDQ
DHURVDQLWDUQ\SRZLHWU]D

1D SRGVWDZLH SU]HGVWDZLRQ\FK PDNV\PDOQ\FK ]DVLĊJyZ
GRSXV]F]DOQ\FK ZDUWRĞFL VWĊĪHĔ GLWOHQNX D]RWX RUD] PDMąF QD
XZDG]H Z\VWĊSXMąFH Z ZDULDQFLH ,, L ,,% SU]HNURF]HQLD
SR]LRPyZGRSXV]F]DOQ\FKGRNRQDQRNODV\ILNDFMLZDULDQWyZSRG
Z]JOĊGHPRGG]LDá\ZDQLDQDMDNRĞüSRZLHWU]D

=DáRĪHQLD SURMHNWRZH SU]HZLGXMą ]DVWRVRZDQLH
QDVWĊSXMąF\FK G]LDáDĔ PLQLPDOL]DF\MQ\FK
Z ]DNUHVLH ]DQLHF]\V]F]HĔ SRZLHWU]D QD HWDSLH
HNVSORDWDFMLLQZHVW\FML
Ļ

Ļ

3RGVXPRZDQLH

3DV\]LHOHQLL]RODF\MQHM

Ļ

(NUDQ\DNXVW\F]QHREVDG]RQHSQąF]DPL

:DULDQW,±QDMNRU]\VWQLHMV]\

Ļ:DULDQW\,,L,,%±]XZDJLQDZ\VWĊSXMąFHWXQHOHVą
ZSRUyZQ\ZDOQ\PVWRSQLXPQLHMNRU]\VWQH

http://edroga.pl

2GG]LDá\ZDQLHSU]HGVLĊZ]LĊFLDQD]DE\WNLL
NUDMREUD]NXOWXURZ\

.ROL]MH]REV]DUDPLLRELHNWDPL]DE\WNRZ\PLRUD]VWUHIDPL
RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM±:$5,$17,
Ļ

-HGQDNROL]MD]]DE\WNLHPXMĊW\PZJPLQQHMHZLGHQFML±JáyZQ\NROHNWRUNDQDOL]DF\MQ\

Ļ

'ZLHNROL]MH]HVWUHIą%RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHMZUHMRQLH0áRFLQ

Ļ

.ROL]MD]HVWUHIą&RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHMZUHMRQLH)RUWX%LHODQ\

Ļ

.ROL]MD]HVWUHIą(RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHMZUHMRQLH)RUWX%LHODQ\

Ļ

'ZLHNROL]MH]HVWUHIą/RFKURQ\OLQLRZ\FKSDUDPHWUyZKLVWRU\F]QHJRXNáDGXXUEDQLVW\F]QHJR

Ļ

NROL]ML]HVWDQRZLVNDPLDUFKHRORJLF]Q\PL

3RQDGWRZDULDQW,SR]RVWDMHZNROL]ML]RELHNWDPLRV]F]HJyOQ\P]QDF]HQLXNXOWXURZ\P
SRPQLNDPLNDSOLF]NDPLRUD]NU]\ĪDPLSU]\GURĪQ\PL RUD]WHUHQDPLRV]F]HJyOQ\FKZDORUDFK
UHNUHDF\MQRZ\SRF]\QNRZ\FK
Ļ

.ROL]MH]REV]DUDPLLRELHNWDPL]DE\WNRZ\PLRUD]VWUHIDPL
RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM±:$5,$17,,
Ļ

.ROL]MD]REV]DUHPZSLVDQ\PGRUHMHVWUX]DE\WNyZ±)RUWHPÄ:DZU]\V]HZ´

Ļ

.ROL]MD]HVWUHIą(RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHMZRWRF]HQLX)RUWX%HPD

Ļ

NROL]ML]HVWDQRZLVNDPLDUFKHRORJLF]Q\PL

.ROL]MH]REV]DUDPLLRELHNWDPL]DE\WNRZ\PLRUD]VWUHIDPL
RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM±:$5,$17,,%
'ZLHNROL]MH]HVWUHIą(RFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHMZRWRF]HQLX)RUWX
:DZU]\V]HZRUD])RUWX%HPD

Ļ

NROL]ML]HVWDQRZLVNDPLDUFKHRORJLF]Q\PL

Ļ

3RQDGWRZDULDQW,,SR]RVWDMHZNROL]ML]RELHNWDPLRV]F]HJyOQ\P
]QDF]HQLXNXOWXURZ\P NU]\ĪDPLSU]\GURĪQ\PL RUD]WHUHQDPLRV]F]HJyOQ\FK
ZDORUDFKUHNUHDF\MQRZ\SRF]\QNRZ\FK

3RQDGWRZDULDQW,,%SR]RVWDMHZNROL]ML
]RELHNWDPLRV]F]HJyOQ\P]QDF]HQLXNXOWXURZ\P
NDSOLF]NDPLRUD]NU]\ĪDPLSU]\GURĪQ\PL RUD]
WHUHQDPLRV]F]HJyOQ\FKZDORUDFK
UHNUHDF\MQRZ\SRF]\QNRZ\FK

']LDáDQLDPLQLPDOL]XMąFHQDJDW\ZQHRGG]LDá\ZDQLD
QD]DE\WNLLNUDMREUD]NXOWXURZ\

3RUyZQDQLHDQDOL]RZDQ\FKZDULDQWyZZNRQWHNĞFLH
RGG]LDá\ZDQLDQD]DE\WNLLNUDMREUD]NXOWXURZ\

=DáRĪHQLD SURMHNWRZH SU]HZLGXMą ]DVWRVRZDQLH QDVWĊSXMąF\FK G]LDáDĔ
PLQLPDOL]DF\MQ\FK
Ļ

Ļ

2JUDQLF]HQLHGRPLQLPXPSUDFFLĊĪNLHJRVSU]ĊWXRUD]Z\FLQNL
GU]HZLNU]HZyZ

:\NRQDQLHQRZ\FKQDVDG]HĔ]LHOHQLNWyUHSR]ZROąQDZL]XDOQH
RGJURG]HQLHGURJLRGRWRF]HQLD
=DVWRVRZDQLHRGSRZLHGQLFK]DELHJyZNRORU\VW\F]Q\FK
ZRGQLHVLHQLXGRRELHNWyZRUD]HOHPHQWyZLQIUDVWUXNWXU\
SURMHNWRZDQHMWUDV\
Ļ

WskaĨnik
Kolizje z obiektami wpisanymi do gminnej
ewidencji zabytków

Wpływ poszczególnych wariantów lokalizacyjnych
WI

W II

W IIB

Kolizja z głównym
kolektorem
kanalizacyjnym

brak

brak

Kolizje z obszarami wpisanymi do rejestru
zabytków

brak

Kolizja z Fortem II
„Wawrzyszew”

brak

Kolizje ze strefami ochrony
konserwatorskiej [ha]

17,59

0,02

0,12

Kolizje ze strefami obserwacji
archeologicznej i stanowiskami
archeologicznymi [ha]

1,61

1,51

1,51

Kolizje z terenami o szczególnych
walorach rekreacyjno-wypoczynkowych
(parki miejskie, bulwary, lasy miejskie)
[ha]

23,67

6,2

21,19

3RGVXPRZDQLH

3RGVXPRZDQLHRFHQ\RGG]LDá\ZDQLDDQDOL]RZDQ\FKZDULDQWyZ

= XZDJL QD SU]HGVWDZLRQH NU\WHULD UyĪQLFXMąFH SRUyZQ\ZDQH ZDULDQW\
GRNRQDQR LFK NODV\ILNDFML SRG Z]JOĊGHP RGG]LDá\ZDQLD QD ]DE\WNL
LNUDMREUD]NXOWXURZ\

3RSU]HSURZDG]HQLXZLHORNU\WHULDOQHMDQDOL]\SRUyZQDZF]HM
ZV]\VWNLFKWU]HFKZDULDQWyZZ\QLND
ĪHQDMNRU]\VWQLHMV]\PZDULDQWHP
MHVWZDULDQW,,

Ļ

:DULDQW,,%±QDMNRU]\VWQLHMV]\

:DULDQW,,±DOWHUQDW\ZQ\ ]XZDJLQDQLHZLHONąNROL]MĊEU]HJRZą]
REV]DUHPZSLVDQ\PGRUHMHVWUX]DE\WNyZMHVWRQPQLHMNRU]\VWQ\QLĪ
ZDULDQW,,% 

Ļ

:DULDQW,±QLHNRU]\VWQ\]HZ]JOĊGXQDNROL]MĊ]RELHNWHP
ZSLVDQ\PGRJPLQQHMHZLGHQFML]DE\WNyZ]QDF]QąSRZLHU]FKQLĊ
NROL]ML]HVWUHIDPLRFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHMRUD]WHUHQDPL
RV]F]HJyOQ\FKZDORUDFKUHNUHDF\MQRZ\SRF]\QNRZ\FKDWDNĪH
]HZ]JOĊGXQDZLĊNV]ąQLĪXSR]RVWDá\FKZDULDQWyZSRZLHU]FKQLĊ
NROL]ML]HVWUHIDPLREVHUZDFMLDUFKHRORJLF]QHMLVWDQRZLVNDPL
DUFKHRORJLF]Q\PL
Ļ
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Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko

Prezentacja dotycząca analizy wielokryterialnej opracowanych wariantów projektowanej drogi ekspresowej S7.

STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE

Tom J Spotkania informacyjne

“Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w
kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,
wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii
Krajowej w warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko”

WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW
Inwestor:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad oddział Warszawa

Jednostka projektowa:
TRAKT sp. z o.o. sp. k.

Cel wykonania analizy

Celem analizy wielokryterialnej jest znalezienie takiego wariantu
trasy, który posiada najkorzystniejszy, w świetle przyjętych kryteriów,
zbioru miar cząstkowych. Miary te są zazwyczaj wielkościami
mianowanymi, dlatego nie jest możliwe prowadzenie jakichkolwiek
działań arytmetycznych do wyznaczenia syntetycznej miary bez
wcześniejszego kodowania wartości z macierzy danych.

Przez kodowanie należy tu rozumieć zastąpienie pierwotnej
wartości
miary
cząstkowej
(mianowanej)
wartością
liczbową
(niemianowaną) z określonego przedziały <0 , 1>.

Algorytm stosowania metod matematycznych
➢

➢

➢

Ustalenie i wyznaczenie wag kryteriów

KROK 1 - dokonanie wyboru cech - kryteriów, które będą
decydowały o wyborze rozwiązania;
KROK 2 - ustalenie wagi poszczególnych kryteriów;
KROK 3 - określenie miar liczbowych wariantów rozwiązań wg
przyjętego zbioru kryteriów. W przypadku cech niemierzalnych
wprowadza się skalę ocen i na jej podstawie ocenia się
warianty;

KRYTERIUM
Kryterium 1 - techniczne
Kryterium 2 - kosztowe

0.23

Kryterium 3 - społeczno - środowiskowe

0.20

Kryterium 4 - techniczno - środowiskowe

0.25

Kryterium 5 - społeczne

0.10

Razem
➢

KROK 4 - kodowanie liczbowych miar wariantów wg
poszczególnych kryteriów cząstkowych;

➢

KROK 5 - dokonanie oceny wariantowych rozwiązań poprzez
obliczenie syntetycznych wskaźników.

WAGA KRYTERIUM
0.22

1.00

Kryterium 1 - techniczne
W ramach kryteria głównego wyznaczona następujące
podkryteria:
Kryterium 1.1

Ilość węzłów drogowych w przeliczeniu na 1 km trasy.

Kryterium 1.2

Prognozowane natężenie ruchu na projektowanej drodze
ekspresowej.

Kryterium 1.3

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Kryterium 1.4

Powierzchnia projektowanych obiektów mostowych.

Kryterium 1.5

Kolizja z terenem lotniska „Babice”.

Kryterium 1.6

Możliwość wyboru przejazdu alternatywnego.

Kryterium 1 - techniczne
Kryterium 1.1 - Ilość węzłów drogowych w przeliczeniu na 1 km trasy

Długość trasy
[km]

Ilość węzłów
drogowych [szt.]

Miara wariantu
Ilość węzłów /
km trasy

Kodowanie

Wariant I

21.5

8

0.37

0.71

Wariant II

22.1

8

0.36

0.73

Wariant IIB

22.7

6

0.26

1.00

Wariant trasy

Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 1.2 - Prognozowane natężenie ruchu na projektowanej
drodze ekspresowej

Kryterium 1.3 - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

Wariant trasy

Miara wariantu
SDR 2035

Kodowanie

Wariant I

112 966

0.87

Wariant II

Wariant IIB

98 712

99 154

Miara wariantu Łączna
długość kolizji [m]

Kodowanie

Wariant I

125 116

0.78

Wariant II

97 983

1.00

Wariant IIB

102 310

0.96

Wariant trasy

1.00

1.00

Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 1.4 - Powierzchnia projektowanych obiektów
mostowych

Kryterium 1.5 - Kolizja z terenem lotniska „Babice”

Kodowanie

Wariant I

249 551

0.47

Wariant II

149 520

0.78

Wariant IIB

116 065

1.00

Wariant trasy

Ocena wg
przyjętej skali

Kodowanie

Wariant I

1

1.00

Wariant II

2

0.90

Wariant IIB

6

0.40

Wariant trasy

Miara wariantu.
Łączna powierzchnia
obiektów mostowych [m2]

W celu dokonania oceny poszczególnych wariantów wprowadzono 10 - stopniową
skalę oceny:
1 - brak ingerencji w teren lotniska
2 - 9 wartości pośrednie
10 - ingerencja w teren lotniska, powodująca konieczność jego likwidacji bądź
przeniesienia

Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 1.6 - Możliwość wyboru dogodnej trasy przejazdu
anternatywnego:
Wariant trasy

Wariant I

Ocena wg
przyjętej skali
1

Łączna ocena wariantów wg kryterium technicznego
Ocena wariantu wg poszczególnych kryteriów

Kodowanie

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Uśredniona
ocena wg
Kryterium 1

Wariant I

0.71

0.87

0.78

0.47

1.00

0.14

0.66

Wariant II

0.73

1.00

1.00

0.78

0.90

1.00

0.90

Wariant IIB

1.00

1.00

0.96

1.00

0.40

0.86

0.87

Wariant
trasy

0.14

Wariant II

7

1.00

Wariant IIB

6

0.86

W celu dokonania oceny poszczególnych wariantów wprowadzono 10 - stopniową
skalę oceny:
1 - brak dogodnej trasy przejazdu alternatywnego
2 - 9 wartości pośrednie
10 - występowanie dogodnej trasy przejazdu alternatywnego

Wariant II uzyskał najwyższą ocenę wg Kryterium 1 - techniczne

Kryterium 2 - kosztowe
W ramach kryteria głównego wyznaczona następujące
podkryteria:
Kryterium 2.1

Całkowity koszt inwestycji

Kryterium 2.2

Koszt 1 km trasy

Kryterium 2 - kosztowe
Kryterium 2.1 - Całkowity koszt inwestycji
Całkowity
Całkowitykoszt
kosztinwestycji
inwestycji
brutto
brutto[PLN]
[PLN]

Kodowanie
Kodowanie

Wariant
WariantII

33220
213863
394026.10
166.92

0.87
0.86

Wariant
WariantIIII

33079
049130
255799.12
227.47

0.91
0.91

Wariant
WariantIIB
IIB

22793
763026
018747.78
943.64

1.00
1.00

Wariant
Warianttrasy
trasy

Kryterium 2.2 - Koszt 1 km trasy
Koszt 1 km trasy brutto
[PLN]

Kodowanie

Wariant I

153 374 429.81

0.80

Wariant II

139 327 185.48

0.88

Wariant IIB

123 040 825.89

1.00

Wariant trasy

Wariant najkorzystniejszy posiada najniższy wskaźnik miary

Kryterium 2 - kosztowe

Kryterium 3 - społeczno - środowiskowe

Łączna ocena wariantów wg kryterium kosztowego

Wariant trasy

Ocena wariantu wg poszczególnych
kryteriów

W ramach kryteria głównego wyznaczona następujące
podkryteria:
Uśredniona ocena
wg Kryterium 2

Kryterium 3.1

Maksymalna powierzchnia utraty siedlisk będących przedmiotem
ochrony sieci Natura 2000

Kryterium 3.2

Możliwość negatywnego oddziaływania na gatunki zwierząt
będących przedmiotem ochrony sieci Natura 2000

2.1

2.2

Wariant I

0.87

0.80

0.83

Kryterium 3.3

Powierzchnia utraty powierzchni leśnej ogółem

Wariant II

0.91

0.88

0.89

Kryterium 3.4

Maksymalna powierzchnia utraty siedlisk płazów

Wariant IIB

1.00

1.00

1.00

Kryterium 3.5

Liczba kolizji ze szlakami dużych i średnich ssaków kopytnych

Kryterium 3.6

Liczba kolizji z lokalnymi szlakami migracji płazów i małych zwierząt

Kryterium 3.7

Liczba kolizji z miejscami przelotów nietoperzy

Kryterium 3.8

Kolizje ze strefami ochrony konserwatorskiej

Kryterium 3.9

Kolizje ze strefami obserwacji archeologicznej i stanowiskami
archeologicznymi

Kryterium 3.10

Kolizje z terenami o szczególnych walorach rekreacyjno wypoczynkowych (parki miejskie, bulwary, lasy miejskie)

Wariant IIB uzyskał najwyższą ocenę wg Kryterium 2 - kosztowego

Kryterium 3 - społeczno - środowiskowe

Kryterium 4 - techniczno - środowiskowe

Określenie miar wariantów dla poszczególnych
podkryteriów wraz z kodowaniem
Kryterium

Jednostka
wskaźnika
2

Wartość wskaźnika
WI

WII

W ramach kryteria głównego wyznaczona następujące
podkryteria:

Kodowanie
WIIB

WI

WII

WIIB

Kryterium 4.1

Zespoły obiektów kubaturowych do wyburzenia (w tym budynki mieszkalne,
gospodarcze i inne)

3.1

m lub ha

8,45

0

9,35

0.00

1.00

0.00

3.2

<0,1>*

1

0

0

1.00

0.00

0.00

Kryterium 4.2

Tereny ochrony akustycznej w ponadnormatywnym oddziaływaniu hałasu

3.3

ha

33.79

31.02

40.47

0.92

1.00

0.77

Kryterium 4.3

Liczba budynków mieszkalnych w ponadnormatywnym oddziaływaniu hałasu

3.4

m

2

350

2740

3000

1.00

0.13

0.12

Kryterium 4.4

Zajętość terenu pod inwestycję

3.5

szt.

3

1

2

0.33

1.00

0.50

Kryterium 4.5

Bilans mas ziemnych (wywóz na składowisko odpadów)

3.6

szt.

3

5

6

1.00

0.60

0.50

Kryterium 4.6

Liczba kolizji z ujęciami wód gruntowych

3.7

szt.

3

2

2

0.67

1.00

1.00

3.8

m2 lub ha

17.59

0.02

0.12

0.00

1.00

0.17

Kryterium 4.7

Długość trasy w kolizji GZWP 222

3.9

m2 lub ha

1.61

1.51

1.51

0.94

1.00

1.00

Kryterium 4.8

Liczba kolizji z ciekami / rowami

3.10

m2 lub ha

23.67

6.2

21.19

0.26

1.00

0.29

0.61

0.77

0.43

Uśredniona ocena wariantów wg kryterium społeczno środowiskowego

* 1 - duże prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań; 0 - małe prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych
oddziaływań

Wariant II uzyskał najwyższą ocenę wg Kryterium 3 - społeczno - środowiskowego

Kryterium 4 - techniczno - środowiskowe

Kryterium 5 - społeczne

Określenie miar wariantów dla poszczególnych
podkryteriów wraz z kodowaniem
Kryterium

Jednostka
wskaźnika

Wartość wskaźnika

W ramach kryteria głównego wyznaczona następujące
podkryteria wraz z kodowaniem:

Kodowanie

WI

WII

WIIB

WI

WII

WIIB

Wariant trasy

Ilość opinii
negatywnych

Miara wariantu
Ilość opinii negatywnych dla wariantu /
całkowita ilość opinii negatywnych [%]

Kodowanie

4.1

szt.

490

839

863

1.00

0.58

0.57

4.2

ha

23.5

26.3

32.7

1.00

0.89

0.72

Wariant I

302

41.37

0.6

4.3

szt.

7

6

10

0.86

1.00

0.60

Wariant II

62

8.49

0.9

4.4

ha

312

374

365

1.00

0.84

0.85

Wariant IIB

366

50.14

0.5

4.5

m

3

310 675

2 414 686

2 560 401

1.00

0.13

0.12

4.6

szt.

19

16

16

0.84

1.00

1.00

4.7

km

16.6

13.2

13.2

0.80

1.00

1.00

4.8

szt.

2

8

9

1.00

0.25

0.22

0.94

0.71

0.63

Uśredniona ocena wariantów wg kryterium techniczno środowiskowego

Wariant I uzyskał najwyższą ocenę wg Kryterium 4 - techniczno - środowiskowego

Wariant najkorzystniejszy posiada najniższy wskaźnik miary
Wariant II uzyskał najwyższą ocenę wg Kryterium 5 - społeczne

Globalna ocena rozwiązań wariantowych

Ocena wariantu I

Syntetyczne zestawienie wyników przeprowadzonej analizy
porównawczej wariantów
Kryterium

Łączna ocena po kodowaniu
WI

WII

WIIB

Kryterium 1

0.66

0.90

0.87

Kryterium 2

0.83

0.89

Kryterium 3

0.61

Kryterium 4
Kryterium 5

Waga

Wskaźnik oceny globalnej
WI

WII

WIIB

0.22

0.15

0.20

0.19

1.00

0.23

0.19

0.20

0.23

0.77

0.43

0.20

0.12

0.15

0.09

0.94

0.71

0.63

0.25

0.23

0.18

0.16

0.60

0.90

0.50

0.10

0.06

0.09

0.05

0.75

0.82

0.71

Ocena globalna

➢

stwarza bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający komfort
dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych;

➢

prowadzony jest w całości po istniejącym śladzie DK7, co umożliwia
wykorzystanie znacznej części istniejącej infrastruktury drogowej;

➢

poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu oraz dopasowanie do
parametrów drogi ekspresowej generuje znaczną ilość rozbiórek;

➢

stwarza konieczność wyburzenia niedawno powstałych węzłów
drogowych „Brukowa” oraz elementy węzła „Most Północny”;

➢

brak możliwości spełnienia wymagań warunków technicznych w
zakresie minimalnych odległości międzywęzłowych - konieczność
uzyskania odstępstwa od warunków technicznych;

Ocena wariantu I

z uwagę na lokalizację trasy w rejonie zabudowy mieszkaniowej i w
otulinie Kampinoskiego Parki Narodowego występuje konieczność
zastosowania środków ochrony środowiska przeciwdziałającej
uciążliwością wynikającym z powstania drogi ekspresowej (m. in. tunel
w dzielnicy Bemowo, ekrany akustyczne oraz pasy zieleni ochronnej);

Ocena wariantu II
➢

jest zapisany od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w tym
Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miast i
Gmin;

➢

zapewnia stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej
zapewniającego komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych
prędkościach podróżnych;

➢

poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu
tranzytowego na istniejącej DK7;

➢

zapewnia bezpośrednie powiązanie z Trasą Mostu Północnego

➢

brak możliwości spełnienia wymagań warunków technicznych w
zakresie minimalnych odległości międzywęzłowych - konieczność
uzyskania odstępstwa od warunków technicznych;

➢

➢

w wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej uzyskał najwyższą
ocenę wg kryterium techniczno - środowiskoego oraz najniższą wg
kryterium kosztowego, technicznego i społeczno - środowiskowego;

Ocena wariantu II
➢

Ocena wariantu IIB
➢

częściowo jest zapisany w różnych dokumentach planistycznych, w tym
Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miast i
Gmin. Jedynie odcinek w rejonie dzielnicy Bielany, przebiegający od
Cmentarza Północnego, przez las Bemowski, dalej po południowej
stronie Fort Wawrzyszew i wzdłuż lotniska Warszawa Babice biegnie
po nowym wcześniej nie uwzględnianym w miejscowych planach
terenie;

➢

zapewnia stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej
zapewniającego komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych
prędkościach podróżnych;

➢

poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu
tranzytowego na istniejącej DK7;

➢

powiązanie z Trasą Mostu Północnego wymagałoby zmiany koncepcji jej
przebiegu. Przebieg Trasy Mostu Północnego został dopasowany do
przebiegu trasy S7, na który RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z 6 maja 2009r.
Zakładała ona przebieg drogi ekspresowej S7 zgodnie z wariantem II.

w celu uniknięcia zmiany szerokości przekroju poprzecznego jezdni w
tunelu oraz zgodnie z Rozporządzeniem, Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012r.
projektowane tunele posiadają 4 pasy ruchu w każdą stronę co
znacznie zwiększa koszty budowy;

z uwagę na lokalizację trasy w rejonie zabudowy mieszkaniowej i w
otulinie Kampinoskiego Parki Narodowego występuje konieczność
zastosowania środków ochrony środowiska przeciwdziałającej
uciążliwością wynikającym z powstania drogi ekspresowej (m. in. tunel
w dzielnicy Bemowo, ekrany akustyczne oraz pasy zieleni ochronnej);

➢

➢

w wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej uzyskał najwyższą
ocenę wg kryterium: technicznego, społeczno - środowiskowego i
społecznego (uzyskał najmniejszą ilość negatywnych opinii) mimo, że
nie jest wariantem najtańszym wg kryterium kosztowego;

Ocena wariantu IIB
➢

➢

budowa węzła „Chomiczówka” łączącego Trasę Mostu Północnego z
projektowaną drogą ekspresową S7 wywołało sprzeciw mieszkańców
osiedla Chomiczówka, którym przy proponowanym przebiegu nie mam
technicznej możliwości zapewnienia ochrony akustycznej na
wymaganym poziomie.
powoduje konieczność wyburzenia budynków Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Aeroklubu Warszawskiego zlokalizowanych na terenie
lotniska Babice, nie koliduje z infrastrukturą lotniska

➢

brak możliwości spełnienia wymagań warunków technicznych w
zakresie minimalnych odległości pomiędzy ostatnim wjazdem i
pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów - występuje
konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych

➢

brak możliwości spełnienia wymagań warunków technicznych w
zakresie minimalnych odległości międzywęzłowych - konieczność
uzyskania odstępstwa od warunków technicznych;

Ocena wariantu IIB

z uwagę na lokalizację trasy w rejonie zabudowy mieszkaniowej i w
otulinie Kampinoskiego Parki Narodowego występuje konieczność
zastosowania środków ochrony środowiska przeciwdziałającej
uciążliwością wynikającym z powstania drogi ekspresowej (m. in. tunel
w dzielnicy Bemowo, ekrany akustyczne oraz pasy zieleni ochronnej);
➢

➢

w wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej uzyskał najwyższą
ocenę wg kryterium kosztowego i najniższą wg kryterium: techniczno środowiskowego, społęczno - środowiskowego i społecznego (uzyskał
największą ilość negatywnych opinii)

Ocena końcowa analizowanych wariantów

Po
przeprowadzeniu
wielokryterialnej
analizy
porównawczej
wszystkich trzech wariantów wynika, że najkorzystniejszym wariantem,
mimo tego że charakteryzuje się wyższą ceną, jest wariant II. Uzyskał on
najwyższą notę wg kryterium technicznego i społeczno - środowiskowego.

Wariantem rekomendowanym do wykonywania dalszej
dokumentacji projektowej jest WARIANT II.

