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ϭ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ

DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĂƌǌČĚƌſŐtŽũĞǁſĚǌŬŝĐŚǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ
Ƶů͘DĂǌŽǁŝĞĐŬĂϭϰ͕ϬϬͲϬϰϴtĂƌƐǌĂǁĂ


Ϯ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂƉƌĂĐƉƌŽũĞŬƚŽǁǇĐŚ

ŐƵĂǇƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ^
Ƶů͘dŬĂĐŬĂϱϱ͕ϳϬͲϱϱϲ^ǌĐǌĞĐŝŶ͕
ŝƵƌŽ^ŝůĞƐŝĂ
Ƶů͘^ǌǇďtĂůĞŶƚǇϮϲ͕ϰϭͲϳϬϬZƵĚĂ_ůČƐŬĂ


ϯ͘ ĂŬƌĞƐǌĂĚĂŶŝĂ

ĂŬƌĞƐ ǌĂĚĂŶŝĂ ŽďĞũŵƵũĞ ǁǇǌŶĂĐǌĞŶŝĞ ǁĂƌŝĂŶƚſǁ ŶŽǁĞŐŽ ƉƌǌĞďŝĞŐƵ ĚƌŽŐŝ
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ Ŷƌ ϳϭϵ Ž ĚųƵŐŽƑĐŝ ŽŬŽųŽ ϴ Ŭŵ ŶĂ ŽĚĐŝŶŬƵ ŽĚ ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ <ĂųħĐǌǇŶ
;ƐŬƌǌǇǏŽǁĂŶŝĞ ǌ ĚƌŽŐČ ǁŽũĞǁſĚǌŬČ Ŷƌ ϱϳϵͿ ĚŽ ŐƌĂŶŝĐǇ ŵŝĂƐƚ DŝůĂŶſǁĞŬ ŝ WŽĚŬŽǁĂ
>ĞƑŶĂ;ƐŬƌǌǇǏŽǁĂŶŝĞŝƐƚŶŝĞũČĐĞũĚƌŽŐŝǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũŶƌϳϭϵǌƵů͘ƌǁŝŶŽǁƐŬČͿ͘


ϰ͘ WŽųŽǏĞŶŝĞĚƌŽŐŝ

ŶĂůŝǌŽǁĂŶĂ ŝŶǁĞƐƚǇĐũĂ ǌůŽŬĂůŝǌŽǁĂŶĂ ďħĚǌŝĞ ŶĂ ƚĞƌĞŶŝĞ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͕ŶĂƚĞƌĞŶŝĞƉŽǁŝĂƚƵŐƌŽĚǌŝƐŬŝĞŐŽŝƉƌǌĞďŝĞŐĂđďħĚǌŝĞǁŽďƌħďŝĞŵŝĂƐƚ
'ƌŽĚǌŝƐŬDĂǌŽǁŝĞĐŬŝŝDŝůĂŶſǁĞŬ͕ŽƌĂǌƐŽųĞĐƚǁǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚǁĂƌŝĂŶƚƵ͗<ĂųħĐǌǇŶ͕
KĚƌĂŶŽͲtŽůĂ͕<ĂĚǇ͘
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ϱ͘ 'ųſǁŶǇĐĞůŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ

ĂĚĂŶŝĞ ŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞ ƉŽůĞŐĂđ ďħĚǌŝĞ ŶĂ ďƵĚŽǁŝĞ ŶŽǁĞŐŽ ƉƌǌĞďŝĞŐŝ ĚƌŽŐŝ
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ Ŷƌ ϳϭϵ ŶĂ ƚĞƌĞŶŝĞ ŵŝĂƐƚ 'ƌŽĚǌŝƐŬ DĂǌŽǁŝĞĐŬŝ ŝ DŝůĂŶſǁĞŬ͕
ƉƌŽǁĂĚǌČĐĞũƌƵĐŚŶĂŬŝĞƌƵŶŬƵǇƌĂƌĚſǁʹWƌƵƐǌŬſǁʹtĂƌƐǌĂǁĂ͘


ϲ͘ WŽĚƐƚĂǁŽǁĞĐĞůĞŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ

ŝŽƌČĐ ƉŽĚ ƵǁĂŐħ ƌŽǌǁſũ ĂŐůŽŵĞƌĂĐũŝ ǁĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞũ ŽƌĂǌ ǌǁŝČǌĂŶǇ ǌ ƚǇŵ
ǁǌƌŽƐƚ ƌƵĐŚƵ ŬŽųŽǁĞŐŽ ŶĂ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞũ ƐŝĞĐŝ ĚƌſŐ͕ ǁ ƚǇŵ ŶĂ tͲϳϭϵ͕ ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶŽ
ǁŵŝĞũƐĐŽǁǇŵ ƉůĂŶŝĞ ǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽ 'ƌŽĚǌŝƐŬĂ DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ
ŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑđďƵĚŽǁǇŽďǁŽĚŶŝĐǇĐŽƉŽǁŝŶŶŽǌĂƉĞǁŶŝđ͗
− WŽƉƌĂǁħǁĂƌƵŶŬſǁĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚŝďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁDŝůĂŶſǁŬĂ
ŝ'ƌŽĚǌŝƐŬĂDĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͕
− WŽƉƌĂǁħďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂƌƵĐŚƵŶĂĚƌŽĚǌĞǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũŶƌϳϭϵ͕
− WŽƉƌĂǁħƉƌǌĞƉƵƐƚŽǁŽƑĐŝŝƉųǇŶŶŽƑĐŝƌƵĐŚƵŶĂŬŝĞƌƵŶŬƵtĂƌƐǌĂǁĂʹǇƌĂƌĚſǁ͕
− WŽůĞƉƐǌĞŶŝĞ ŬŽŵĨŽƌƚƵ ũĂǌĚǇ ƉŽŵŝħĚǌǇ ĂŐůŽŵĞƌĂĐũČ ǁĂƌƐǌĂǁƐŬČ
ĂDŝůĂŶſǁŬŝĞŵŝ'ƌŽĚǌŝƐŬŝĞŵDĂǌŽǁŝĞĐŬŝŵ͕
− tǇƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ ƌƵĐŚƵ ĐŝħǏŬŝĞŐŽ ǌĞ ƑĐŝƐųĞŐŽ ĐĞŶƚƌƵŵ DŝůĂŶſǁŬĂ ŝ 'ƌŽĚǌŝƐŬĂ
DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͕
− ^ŬƌſĐĞŶŝĞĐǌĂƐƵƉƌǌĞũĂǌĚƵŝŽƐǌĐǌħĚŶŽƑĐŝĞŬŽŶŽŵŝĐǌŶĞ͘
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ϳ͘ ŚĂƌĂŬƚĞƌŝǌĂŬƌĞƐƌŽďſƚ

WŽĚĐǌĂƐ ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶŝĂ ǁĂƌŝĂŶƚſǁ ŶŽǁĞŐŽ ƉƌǌĞďŝĞŐƵ ĚƌŽŐŝ ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ Ŷƌ ϳϭϵ͕
ƉƌǌǇũħƚŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞǌĂųŽǏĞŶŝĂ͗
− <ůĂƐĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĂĚƌŽŐŝʹĚƌŽŐĂǁŽũĞǁſĚǌŬĂ͕
− <ůĂƐĂƚĞĐŚŶŝĐǌŶĂĚƌŽŐŝʹ'W;ĚƌŽŐĂŐųſǁŶĂƌƵĐŚƵƉƌǌǇƐƉŝĞƐǌŽŶĞŐŽͿ͕
− WƌħĚŬŽƑđƉƌŽũĞŬƚŽǁĂƵƐƚĂůŽŶĂŶĂϲϬŬŵͬŚ͕
− >ŝĐǌďĂ ũĞǌĚŶŝ ʹ ĚǁŝĞ ;ƉŽ ũĞĚŶĞũ ǁ ŬĂǏĚǇŵ ŬŝĞƌƵŶŬƵͿ͕ ƵƐƚĂůŽŶĂ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƉƌŽŐŶŽǌƌƵĐŚƵ͕
− >ŝĐǌďĂƉĂƐſǁƌƵĐŚƵŶĂũĞǌĚŶŝʹŵŝŶ͘Ϯ͕
− ^ŬƌĂũŶŝĂĚƌŽŐŝʹĐŽŶĂũŵŶŝĞũϰ͕ϱŵ͕
− ŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞŽďĐŝČǏĞŶŝĞŶĂǁŝĞƌǌĐŚŶŝʹϭϭϱŬEͬŽƑ͘


ϴ͘ WŽĚƐƚĂǁŽǁĞƉĂƌĂŵĞƚƌǇĨƵŶŬĐũŽŶĂůŶŽʹƵǏǇƚŬŽǁĞ

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

<ůĂƐĂĚƌŽŐŝʹ'W͕
WƌħĚŬŽƑđƉƌŽũĞŬƚŽǁĂʹǀƉсϲϬŬŵͬŚ͕
WƌħĚŬŽƑđŵŝĂƌŽĚĂũŶĂʹǀŵсϴϬŬŵͬŚ͕
/ůŽƑđũĞǌĚŶŝʹĚǁŝĞ͕
/ůŽƑđƉĂƐſǁƌƵĐŚƵŶĂũĞǌĚŶŝʹĚǁĂ͕
^ǌĞƌŽŬŽƑđƉĂƐĂĚǌŝĞůČĐĞŐŽʹϲ͕ϬϬŵ;ϱ͕ϬϬŵ͕ŽƉĂƐŬŝϮǆϬ͕ϱϬŵͿ͕
^ǌĞƌŽŬŽƑđƉĂƐĂƌƵĐŚƵʹϯ͘ϱϬŵ͕
^ǌĞƌŽŬŽƑđƉŽďŽĐǌĂƵƚǁĂƌĚǌŽŶĞŐŽʹϮ͕ϬϬŵ͕
^ǌĞƌŽŬŽƑđƉŽďŽĐǌĂŐƌƵŶƚŽǁĞŐŽʹϭ͘Ϯϱŵ͕
ŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞŽďĐŝČǏĞŶŝĞŶĂǁŝĞƌǌĐŚŶŝʹϭϭϱŬEͬŽƑ͕
<ĂƚĞŐŽƌŝĂƌƵĐŚƵʹ<Zϱ͘


ϵ͘ <ŽŶƐĞŬǁĞŶĐũĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ

ƵĚŽǁĂŶŽǁĞŐŽƉƌǌĞďŝĞŐƵĚƌŽŐŝǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũŶƌϳϭϵŶĂƚĞƌĞŶŝĞŵŝĂƐƚDŝůĂŶſǁĞŬŝ
'ƌŽĚǌŝƐŬDĂǌŽǁŝĞĐŬŝďħĚǌŝĞǁŝČǌĂųĂƐŝħǌŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑĐŝČ͗
− tǇďƵƌǌĞŶŝĂŶŝĞŬƚſƌǇĐŚďƵĚǇŶŬſǁŵŝĞƐǌŬĂůŶǇĐŚ͕ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇĐŚŝŝŶŶǇĐŚ͕
− ĂũħĐŝĂŶŽǁǇĐŚƚĞƌĞŶſǁǁƌĂǌǌǁǇŬƵƉĂŵŝƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŐƌƵŶƚſǁ͕

ϯ
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− <ŽƌĞŬƚǇ ŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ ƵŬųĂĚƵ ĚƌŽŐŽǁĞŐŽ ŝ ǌŵŝĂŶĂŵŝ ǁ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝ ƉŽŵŝħĚǌǇ
ƐČƐŝĂĚƵũČĐǇŵŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝĂŵŝŝĚŽƐƚħƉĞŵĚŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ͕
− WƌǌĞďƵĚŽǁǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũŬŽůŝĚƵũČĐĞũǌŝŶǁĞƐƚǇĐũČ͕ŝŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞũ
ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŵĚƌŽŐŝ͕
− tǇĐŝŶŬŝƉŽũĞĚǇŶĐǌǇĐŚĚƌǌĞǁŝĨƌĂŐŵĞŶƚſǁůĂƐſǁ͕


ϭϬ͘ĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞƉŽƌſǁŶĂǁĐǌĞƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶǇĐŚǁĂƌŝĂŶƚſǁ͘
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Wyciąg z raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko budowy nowego
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i
Grodzisk Mazowiecki, powiatu grodziskiego, województwa mazowieckiego.
ĝrodowisko przyrodnicze
Inwestycja zlokalizowana bĊdzie na terenach stanowiących czĊĞü tzw. "zielonego pierĞcienia
Warszawy" - obejmującego sieü obszarów chronionych i cennych przyrodniczo otaczających
WarszawĊ. Wszystkie warianty bĊdą biec przez tereny o podobnym typie zagospodarowania jest to przede wszystkim mozaika terenów rolniczych, nieuĪytków, lasów i małych
zadrzewieĔ oraz terenów mało zwartej zabudowy. Droga bĊdzie przecinaü takĪe cieki wodne:
• Mrowna
- w km ok. 0+725,
•
•

Rokicianka
Rokitnica

- w km ok. 2+250,
- w km ok. 4+100 (projektowany tunel),

ciek bez nazwy
- w km ok. 4+815,
• Rów Grudowski
- w km ok. 5+500.
Doliny cieków wodnych stanowią elementy przestrzennej sieci ekologicznej - są korytarzami
ekologicznymi. Korytarzem ekologicznym o znaczeniu ponadlokalnym jest dolina Rokitnicy,
pozostałe mają znaczenie lokalne.
•

Obiekty chronione
Kolizje z obszarami chronionymi:
−

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (strefa zwykła) – wszystkie warianty
(na terenie Milanówka),

−

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (ZPK) „Turczynek” – wariant IV (kolizja od strony
wschodniej ZPK), wariant IA (od strony północno-zachodniej), wariant I biegnie wzdłuĪ
północno-zachodniej granicy ZPK, którą stanowi ul. Królewska.

Kolizje z pomnikami przyrody:
−

−

−

dąb szypułkowy – przy ul. SzczĊsnej w południowej czĊĞci Grodziska Mazowieckiego
(przy granicy miasta) – w rejonie przejĞcia wszystkich wariantów;
2 dĊby szypułkowe przy ul. Brwinowskiej 1, na terenie szpitala – w rejonie przejĞcia
Wariantu IV;
drzewa pomnikowe w Parku Stawisko w Podkowie LeĞnej – w rejonie przejĞcia wariantu
IV.

Zabytki
Kolizje z obiektami zabytkowymi:
−

Zabytkowy Park Stawisko w Podkowie LeĞnej (przy granicy z Milanówkiem), sąsiadujący
z zespołem willowym Turczynek – w bezpoĞrednim sąsiedztwie Parku biegnie wariant
IV;

−

Zespół willowy Turczynek (dwa pawilony (wille) wraz z otaczającym terenem, w tym
parkiem leĞnym) – objĊty równieĪ ochroną jako ZPK „Turczynek”;. brak kolizji
z zabytkowymi willami; warianty IA i IV przechodzą przez tereny znajdujące siĊ
w granicach objĊtego ochroną zespołu willowego; wariant IA koliduje z obszarem
zabudowaĔ stanowiących zachodnią granicĊ terenu objĊtego ochroną konserwatorską,
wariant IV koliduje z obiektami we wschodniej czĊĞci obszaru; wariant I biegnie wzdłuĪ
granicy obszaru (ul. Królewskiej)

Projektowana droga we wszystkich wariantach bĊdzie kolidowaü ze stanowiskami
archeologicznymi.
LokalizacjĊ obszarów chronionych, obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych
w rejonie przebiegu analizowanych wariantów drogi wojewódzkiej 719 przedstawia Rysunek
Nr 1.
Wpływ na powietrze atmosferyczne
W ramach analizy wpływu przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko przeprowadzono obliczenia
rozprzestrzeniania siĊ substancji zanieczyszczających dla analizowanych wariantów. AnalizĊ
przeprowadzono dla dwóch horyzontów czasowych, tj., dla roku 2015 (rok po realizacji
inwestycji) oraz dla roku 2030.
Analizie poddano równieĪ wpływ eksploatacji istniejącej DW 719 na stan powietrza
atmosferycznego w przypadku niepodejmowania przedsiĊwziĊcia dla natĊĪenia ruchu
pojazdów przewidywanego w roku 2030 - wariant zerowy.
Analizowane substancje zanieczyszczające:
−
tlenek wĊgla
−
wĊglowodory alifatyczne i aromatyczne
−
pył zawieszony PM10
−
dwutlenek siarki
−

dwutlenek azotu

Wyniki obliczeĔ rozprzestrzeniania substancji pokazały, Īe dla kaĪdego horyzontu
czasowego, w kaĪdym z rozpatrywanych wariantów realizacji przedsiĊwziĊcia,
tj. w przypadku wariantu I, IA i IV nie wystąpią przekroczenia wartoĞci dopuszczalnych
zarówno w zakresie stĊĪeĔ maksymalnych, jak i Ğredniorocznych wszystkich analizowanych
substancji zanieczyszczających.

Wpływ na klimat akustyczny
Obszary podlegające ochronie akustycznej, zlokalizowane najbliĪej analizowanej drogi,
naleĪy na podstawie ww. Rozporządzenia zakwalifikowaü do:
•

•

„terenów mieszkaniowo - usługowych”, dla których dopuszczalny poziom hałasu
wynosi:
- 60 dB(A) w godzinach 600·2200,
- 50 dB(A) w godzinach 2200·600,
„terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, dla których dopuszczalny poziom
hałasu wynosi:
- 55 dB(A) w godzinach 600·2200,
- 50 dB(A) w godzinach 2200·600.

Z przeprowadzonych obliczeĔ wynika, Īe na najbliĪej zlokalizowanych terenach
podlegających ochronie akustycznej, przekroczenia dopuszczalnych wartoĞci poziomu hałasu
emitowanego przez ruch samochodowy bĊdą wystĊpowały w przypadku wszystkich trzech
wariantów
W celu ograniczenia ww. uciąĪliwoĞci przewiduje siĊ zastosowanie ekranów akustycznych.
Z przeprowadzonych obliczeĔ wynika, Īe po zastosowaniu ekranów, przy prawie wszystkich
istniejących zabudowaniach chronionych akustycznie, poziom hałasu zostanie skutecznie
obniĪony. Jedynie w miejscach skrzyĪowaĔ projektowanej DW 719 z drogami istniejącymi
nie ma technicznych moĪliwoĞci zastosowania skutecznych ekranów akustycznych,
ze wzglĊdu na niewielką odległoĞü budynków od krawĊdzi jezdni oraz na koniecznoĞü
zapewnienia dostĊpu do posesji z dróg istniejących.
Wyniki obliczeĔ w postaci map hałasu dla poszczególnych projektowanych wariantów dla
pory dziennej i nocnej przedstawiono na Rysunkach Nr 2÷7.

