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Niniejsza Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona została zgodne z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie składu i informacji w niej zawartych 
 
 
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – 
Brudzewo – Wejherowo” . W ramach zadania rozbudowie podlega około 12,2 km drogi powiatowej nr 1442G na odcinku 
Celbowo – Brudzewo - Wejherowo oraz skrzyżowania znajdujące się na tym odcinku drogi powiatowej. Celem całej inwestycji 
jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, 
polepszenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu i zapewnienie właściwych 
warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Przedsięwzięcie położone jest w północnej części województwa pomorskiego na terenie miasta Wejherowo i gminy 
Wejherowo w powiecie wejherowskim oraz gminy Reda i Puck w powiecie puckim. Lokalizację odcinka stanowiącego 
przedmiot opracowania przedstawiono na Planie orientacyjnym. 

 
Inwestorem jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul.Pucka 11, 84-200 Wejherowo. 

 
Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności:  

− ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r, poz. 1235 z 
późniejszymi zmianami) art.3 ust. 1 pkt 5;  

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, poz. 1397),  §3 ust. 1, pkt. 60, zgodnie z którym przedsięwzięcie objęte 
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach klasyfikowane jest jako „drogi o nawierzchni 
twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w 2 ust.1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących 
do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art.6 ust. 1 okt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. 

 
Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami planowane przedsięwzięcie: 

− należy do kategorii obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

− w związku z powyższym musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 
− może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miasta Wejherowo na długości 2,83 km, na terenie gminy Wejherowo na 

długości 1,73 km, na terenie gminy Reda na długości 1,21 km a na terenie gminy Puck 6,43 km gdzie planowana jest 
przebudowa drogi powiatowej nr 1442G. Z uwagi na to, że większy zakres przedsięwzięcia będzie realizowany na terenie 
Gminy Puck, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z późniejszymi zmianami), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt 
Gminy Puck, ul. 10 lutego 29, 84-100 Puck. 

 
Podstawowymi zmianami w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu są: 

− rozbudowa drogi powiatowej na długości ok. 12,2  km z poszerzeniem jezdni, 
− wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, 
− korekta łuków poziomych, 
− korekta spadków poprzecznych jezdni, 
− przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, 
− przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,  
− przebudowa zjazdów, 
− wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,  
− budowa ciągu pieszo-rowerowego, 
− odbudowa rowów drogowych, 
− zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowów drogowych oraz 

zbiorników retencyjnych, 
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− przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe, 
− przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego,  
− przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb 

przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci, 
− zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego, 
− wycinka drzew znajdujących się w projektowanej jezdni lub poboczu, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 
− przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, 
− wykonanie docelowego oznakowania drogi. 

 
Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna oraz gruntowa.  
Droga ma nawierzchnię w stanie zróżnicowanym, od dobrego do złego lub bardzo złego. Na wszystkich 

analizowanych odcinkach występuje szereg różnych uszkodzeń nawierzchni. W przekroju normalnym droga powiatowa to 
droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym pasie w każdym kierunku. Szerokość jezdni wynosi około  6,0 m w miejscach 
gdzie na wierzchnia jest bitumiczna i około 4,5 – 5 m w miejscach o nawierzchni gruntowej. 

Na znacznej większości przebudowywanego odcinka droga powiatowa graniczy z terenami o użytkowaniu rolniczym 
(pola, łąki, pastwiska) oraz terenami leśnymi. 
Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowościach: Wejherowo, Sławutowo i Celbowo. Wzdłuż całego odcinka nie ma 
wydzielonych chodników.  

W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej :sieć wodociągowa, gazowa, 
teletechniczna, elektroenergetyczna. Ponadto występuje napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego 
napięcia. Widoczne są też ubytki masy na krawędzi jezdni. 

 
Na obszarze objętym przedsięwzięciem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
 

 
 

Rys.1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 
 

W otoczeniu drogi znajdują się: 
- rozproszona pojedyncza niska zabudowa, w tym z działalnością gospodarczą, 
- zadrzewienia przydrożne, 
- firmy usługowe, 
- obszary rolne, 
- obszary leśne (w przeważającej większości).  

 
W ramach inwestycji planowana jest wycinka drzew. W związku z tym, że wśród drzew przeznaczonych do wycinki 

mogą znajdować się siedliska gatunków chronionych, w sytuacji stwierdzenia na poszczególnych osobnikach gatunków 
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chronionych, na ich zniszczenie konieczne będzie uzyskanie dodatkowych decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów 
obowiązujących w stosunku do gatunków stanowiących przedmiot ochrony prawnej, w oparciu o artykuł 56 ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

 

 
 

Rys.2.1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle ortofotomapy (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 
 

 

 
 

Rys.2.2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle ortofotomapy (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 
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Rys.2.3. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle ortofotomapy (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 
 
 
 

 
 

Rys.2.4. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle ortofotomapy (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 
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Rys.2.5. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle ortofotomapy (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 
 
 
 

 
 

Rys.3. Początkowy odcinek przedsięwzięcia – rejon skrzyżowania DP 1442G z drogą wojewódzką nr 216 w Celbowie. 
Obszar skrzyżowania nie jest włączony w zakres przedsięwzięcia (źródło: http://google.maps.pl). 
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Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1442G zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). 
 
Parametry techniczne drogi nr  1442 G 
 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa techniczna ulicy Z 
Typ przekroju Uliczny, zamiejski 
Prędkość projektowa – teren 
niezabudowany 

Vp = 60 km/h 

Prędkość projektowa – teren 
zabudowany 

Vp = 50 km/h 

Przekrój poprzeczny 1x2 
Szerokość pasa ruchu  3,00 m 
Szerokość jezdni w przekroju 
drogowym / ulicznym 

6,00 m 

Minimalna szerokość pobocza 1,0 m 

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m 
Obciążenie obliczeniowe 115 kN/oś 
Kategoria ruchu KR3 

 
Usytuowanie osi modernizowanego obiektu zakłada pełne wykorzystanie istniejącego korpusu drogowego. 

Przewiduje się nieznaczne wyjścia poza istniejące granice pasa drogowego. Odwodnienie drogi i obiektu nie jest rozwiązane, 
droga jest odwadniana powierzchniowo, a woda opadowa i roztopowa oraz ścieki komunikacyjne są odprowadzane na tereny 
przyległe do drogi. Droga na tym obszarze nie jest oświetlona. Powierzchnia dotychczasowej zlewni nie ulegnie zmianie. 

 
 
1.1. Usytuowanie przedsięwzięcia w myśl art. 63.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

 
Obszar objęty analizowaną inwestycją położony jest w północnej części województwa pomorskiego, na terenie gminy 

miejskiej i wiejskiej Wejherowo w powiecie wejherowskim oraz w gminie Reda i gminie Puck w powiecie puckim. Według 
fizycznogeograficznej regionalizacji Polski J.Kondrackiego analizowany obszar leży na terenie mezoregionu Pojezierze 
Kaszubskie. Pojezierze Kaszubski stanowi część makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego wchodzącego w skład 
podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie.  

 
Usytuowanie przedsięwzięcia w myśl art. 63.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
przedstawia się następująco w stosunku do następujących typów obszarów: 

 
− wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.  
Teren, na którym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych. Najbliżej położonym, w odległości około 2,6 km na północ jest GZWP 110 Pradolina Redy-Łeby oraz 
położony powyżej 5 km na południe GZWP 111 Subniecka Gdańska.  
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Rys 4. Lokalizacja inwestycji na tle GZWP  
 

 
 
 

 
 

Rys. 5. Przekrój hydrogeologiczny przez GZWP 110 i 111 
 
 

Największą powierzchnię obejmuje zbiornik wód podziemnych GZWP 111. Zasoby dyspozycyjne tego 
zbiornika zalegają na znacznych głębokościach. W efekcie odnawialność wód podziemnych jest utrudniona i 
zasoby dyspozycyjne, w porównaniu do dużej powierzchni zbiornika, są stosunkowo niskie (ok. 4000 m3/h). 
 
Sama inwestycja nie będzie oddziaływać na te obszary ze względu na niewielką skalę oddziaływania, która 
będzie związana z pasem drogowym drogi powiatowej nr 1442G. 

 
− wybrzeży. Najbliższe wybrzeże Morza Bałtyckiego znajduje się w odległości ok. 5,1 km na północny-wschód 

do miejscowości Puck nad Zatoką Pucką.  
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− górskich. Najbliżej położone są pasma górskie Gór Świętokrzyskich oddalone o ponad 485 km od planowanej 
inwestycji.  

 
− zalesionych.  

Odcinek drogi  DP1442G od m.Celbowo do miasta Wejherowo przebiega w przeważającej długości przez tereny 
zalesione Puszczy Darżlubskiej.  

 
− objętych ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszary ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. Inwestycja nie będzie oddziaływała na te obszary. Duża odległość do najbliższych obszarów 
objętych ochroną (> 1 km) pozwala stwierdzić, że to oddziaływanie nie wystąpi. 

 
− wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi 
formami ochrony przyrody. 
Szczegółowy opis w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 3. Uwarunkowania przyrodnicze oraz rozdziale 9 
„Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące 
się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia” 

 
W promieniu do 10 km od analizowanego przedsięwzięcia znajdują następujące obszary: 

� rezerwat Gałęźna Góra – w odległości 2,91 km; 
� rezerwat Darzlubskie Buki – w odległości 4,32 km; 
� rezerwat Lewice – w odległości 4,84 km; 
� rezerwat Beka – w odległości 6,52 km; 
� rezerwat Pełcznica – w odległości 8,37 km; 
� rezerwat Mechelińskie Łąki – w odległości 10,45km; 
� Trójmiejski Park Krajobrazowy – w odległości 1,6 km na południowy-wschód; 
� Nadmorski Park Krajobrazowy – w odległości 4,83 km; 
� Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej – inwestycja w obszarze 
� Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy - Łeby – w odległości 5,01 km; 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 – inwestycja w 

obszarze 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005; 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006 – w odległości 13,55 km; 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010 – w odległości 13,55 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Wejherowo PLH220084 – w odległości 1,42 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Biała PLH220016 – w odległości 2,88 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 – w 

odległości 4,83 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Bezlist koło Gniewowa PLH PLH220102– w odległości 

5,94 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Orle PLH220019 – w odległości 6,38 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Pełcznica PLH220020 – w odległości 7,99 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Trzy Młyny PLH220029 – w odległości 10,53 km; 
� użytek ekologiczny Nanicka Łąka – w odległości 0,03 km; 
� użytek ekologiczny Nanicki Szuwar – w odległości 0,05 km; 
� użytek ekologiczny Migowe Wzgórza – w odległości 2,63 km; 
� użytek ekologiczny Kępiński Moczar – w odległości 2,63 km; 
� użytek ekologiczny Muzowa Łąka – w odległości 3,12 km; 
� użytek ekologiczny Migowa Łąka – w odlełgości 3,14 km; 
� użytek ekologiczny Darżlubskie Źródliska – w odległości 3,73 km; 
� użytek ekologiczny Mechowska Łąka – w odległości 4,29 km. 

 
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na teren i przedmiot ochrony wszystkich wymienionych powyżej obszarów 
przyrodniczo chronionych. 

 
− obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

Za wyjątkiem najbliższego otoczenia drogi powiatowej nr 1442G oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
216, przy którym może dochodzić do zwiększonego oddziaływania hałasu komunikacyjnego, na analizowanym 
obszarze nie znajdują się obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 
Oddziaływanie akustyczne zostało opisane w rozdziale 6.   
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− obszary mające znaczenie historyczne i kulturowe. – zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku najbliżej analizowanego obszaru występują zabytki na 
terenie miasta Wejherowo, są one jednak w odległości ponad 1 km od inwestycji i nie będzie dochodziło do 
oddziaływania na te obiekty. 

Ponadto do ważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego zaliczyć należy XIX-wieczny zespół 
podworski i pofolwarczny. Od 1945 r. PGR, a następnie na Stacja Hodowli Roślin. Na granicy okazałego parku 
stoi od 1885 r. dwór. Założony na planie wydłużonego prostokąta, wysoko podpiwniczony, w części centralnej 
piętrowy, a u boków wysoki na 1,5 kondygnacji. Charakterystyczne narożne sterczyny wieżyczkowe przydają 
mu skromnych cech neogotyckich.  Nieopodal zespół zabudowań folwarcznych, stodół i spichlerzy, magazynów 
i wozowni, spomiędzy których wyrasta wieża zegarowa i masywna wieża ciśnień. Przy folwarku zachowały się 
też murowane czworaki. Obiekt ten nie jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

 
Planowana inwestycja ze względu na odległość nie będzie naruszała granic tych zabytków, ani też 

powodowała negatywnego oddziaływania na ich zachowanie. 
Poza tym na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych stref ochrony archeologicznej. 

 
− gęstość zaludnienia 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim i puckim 
na terenie: miasta Wejherowo, gminy Wejherowo oraz gminy Reda i gminy Puck. 
Największa gęstość zaludnienia dotyczy obszaru miejskiego Wejherowo, która według danych GUS z 2014 r. 
wyniosła 1887 os.km2. 
Według danych z 2015 r. gęstość zaludnienia w gminie Wejherowo wynosiła 124 os/km2. 
Według danych z 2014 r. gęstość zaludnienia w powiecie puckim wynosiła 104 os/km2. 
Według danych z 2007 r. gęstości zaludnienia wynosiła we wsi Celbowo 491 mieszkańców. Liczba ta po 
przeanalizowaniu niewielkiego trendu wzrostowego może wynosić w obecnych latach nieco ponad 500 
mieszkańców.  
 

− ochrony uzdrowiskowej i uzdrowisk. Najbliżej położone uzdrowisko to miasto Sopot zlokalizowane w 
odległości ok. 30,8 km na południowy-wschód od początku omawianego przedsięwzięcia. 
Ze względu na znaczną odległość inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na obszary uzdrowisk oraz objęte 
ochroną uzdrowiskową. 

 
− przylegających do jezior.  

Najbliżej położone jezioro to jezioro Orle zlokalizowane w odległości ok. 7,4 km na zachód od planowanego do 
rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1442G. Omawiana inwestycja nie będzie oddziaływać na przedmiotowe 
jezioro, nie przewiduje się ani ingerencji w jego obszar ani też odprowadzania wód opadowych w obręb jego 
zlewni. 

 
Warunki gruntowo-wodne 

Obszar badań położony w zachodniej części wsi Celbowo, ciągnąc się w kierunku południowym do terenów miejskich 
miasta Wejherowo, znajduje się na wierzchowinie morenowej wysoczyzny glacjalnej Pojezierza Kaszubskiego. Teren o 
wysokości od ok. 98 do 106 m npm tworzy połogą wierzchowinę Meandra Kaszubskiego – sandrowego wyniesienia 
rozdzielającego pradolinę Redy-Łeby. Teren jest połogi, tworząc kulminację w centrum i lekko obniżając się na zewnątrz i 
graniczy z doliną niewielkiego potoku o przebiegu równoleżnikowym wciętym w wierzchowinę. Podłoże terenu ma bardzo 
prostą budowę geologiczną i reprezentuje jeden typ fluwioglacjalny – plejstoceńskie osady piaszczyste, powstałe w czasie 
regresji fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego i wykształcone piasków kemowo-sandrowych nałożonych na utworach 
glacjalnych. Warunki gruntowe na terenie badań zaliczono do warunków prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechnicznej.  

Spodziewać się można występowania utworów czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, torf, namuły gliniaste, namuły piaszczyste, piaski 
gliniaste próchniczne, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne próchniczne, piaski średnie próchniczne, piaski drobne, 
piaski średnie. 
Utwory plejstoceńskie: gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski średnie, piaski grube, pospółki, 
żwiry. 
Podłoże należy traktować jako warstwowane. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich 
wykorzystania i pokrycia szatą roślinną 

 
Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 1442G na odcinku od m. Celbowo w 

powiecie puckim do obrzeży miasta Wejherowo w powiecie wejherowskim, na terenie miasta Wejherowo, gminy Wejherowo i 
gminy Puck.  Droga powiatowa nr 1442G jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu kołowego i pieszego w zakresie 
niezbędnym do obsługi mieszkańców oraz posiadają funkcję tranzytowe. Droga powiatowa nr 1442G prowadzi głównie 
niewielki ruch lokalny. Ma to bezpośredni wpływ na relatywnie mały obecnie ruch na drodze powiatowej. 

 
Droga jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa, na przeważającej długości nieutwardzona. Na rozpatrywanym odcinku 

konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna oraz gruntowa. Droga ma nawierzchnię w stanie zróżnicowanym, od dobrego do złego 
lub bardzo złego. Na wszystkich analizowanych odcinkach występuje szereg różnych uszkodzeń nawierzchni. W przekroju 
normalnym droga powiatowa to droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym pasie w każdym kierunku. Szerokość jezdni 
wynosi około  6,0 m w miejscach gdzie na wierzchnia jest bitumiczna i około 4,5 – 5 m w miejscach o nawierzchni gruntowej. 

Na znacznej większości przebudowywanego odcinka droga powiatowa graniczy z terenami o użytkowaniu rolniczym 
(pola, łąki, pastwiska) oraz terenami leśnymi. 

Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowościach: Wejherowo, Sławutowo i Celbowo.  Wzdłuż całego odcinka nie 
ma wydzielonych chodników.  

W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, gazowa, 
teletechniczna, elektroenergetyczna. Ponadto występuje napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego 
napięcia. 

 
W otoczeniu drogi znajdują się: 

- rozproszona pojedyncza niska zabudowa, w tym z działalnością gospodarczą, 
- zadrzewienia przydrożne, 
- firmy usługowe, 
- obszary rolne, 
- tereny zalesione (w przeważającej długości przedsięwzięcia). 
 
W obecnym stanie droga nie zapewnia jej użytkownikom odpowiedniego komfortu podróży i warunków bezpieczeństwa. 

Jezdnia nie jest dostosowana do planowanych potrzeb ruchu drogowego, szczególnie ruchu  pojazdów ciężarowych. Na 
przedmiotowym odcinku znajduje się znaczna ilość drzew w skrajni drogi, które mogą przyczyniać się do ograniczenia 
widoczności oraz częstych kolizji. Droga przebiega w terenie pagórkowatym i ze względu na ukształtowanie w terenie często 
nie spełnia wymagań bezpieczeństwa (liczne łuki i zjazdy nie spełniają wymagań). 

Wszystkie skrzyżowania na omawianym odcinku są skrzyżowaniami zwykłymi. Stwarza to duże zagrożenie dla pieszych, 
rowerzystów i kierujących pojazdami głównie z uwagi na niespodziewane próby włączania się pojazdów. 

 
Całkowita powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 16,596 ha, w tym powierzchnie cząstkowe: 

- nawierzchnia bitumiczna – 85 400 m2 
- zatoki autobusowe z kostki betonowej – 660 m2 
- chodniki z kostki betonowej – 4 100 m2 
- nawierzchnia z kostki betonowej (zjazdy i skrzyżowania) – 2 800 m2 
- pobocza z kruszywa – 24 200 m2 
- zieleń – 48 800 m2 
 

 
3. Uwarunkowania przyrodnicze 
 

Dla przeprowadzenia rozpoznania środowiska przyrodniczego terenu planowanego do rozbudowy drogi 
powiatowej zostały wykonane inwentaryzacje poszczególnych jego elementów. Rozpoznanie wykonane zostało dla 
wszystkich grup systematycznych, z czego dla grup, dla których przedmiotowa inwestycja może mieć największe 
oddziaływanie rozpoznanie zostało uzupełnione o szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze. Prace opierały się 
przede wszystkim na wykonanych w okresie od marca do końca sierpnia badaniach terenowych, których zakres 
i metodyka dostosowana była do badanego elementu środowiska przyrodniczego.   
 
3.1. Szata roślinna 
 

Według podziału na regiony geobotaniczne Matuszkiewicza, planowana inwestycja położona jest w granicach 
Okręgu Pobrzeża Kaszubskiego, podokręgu Puckiego (A.2.4.f), Krainy Pobrzeża Południowobałtyckiego (A.2).  
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Zgodnie z mapą przedstawiająca potencjalną roślinność naturalną Polski (wg. J. M. Matuszkiewicza; IGiPZ PAN, 
Warszawa, 2008) planowana inwestycja przebiega przez obszaru wskazane jako: Żyzne buczyny niżowe Galio odorati-
Fagetum, Ubogie buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum, Acydofilny środkowoeuropejski las dębowy Calamagrostio 
arundinaceae-Quercetum. Głównymi składnikami drzewostanu dla pierwotnie dominujących w tym obszarze 
zbiorowisk (grądy i buczyny) są: grab, buk zwyczajny, dąb szypułkowy z domieszką – klonu pospolitego, lipy 
drobnolistnej i jesion wyniosłego. W warstwie krzewów najczęściej występuje leszczyna, trzmielina zwyczajna, 
suchodrzew pospolity. 

Roślinność rzeczywista w sąsiedztwie planowanej do rozbudowy drogi na terenach poza leśnych znacząco 
odbiega od potencjalnej, co jest wynikiem długotrwałej działalności człowieka – uprawy rolne, tereny zabudowy. Na 
terenach leśnych natomiast (Puszcza Darżlubska) jest ona zbliżona do naturalnie/pierwotnie występującej w tym 
terenie.  

Zgodnie z przeprowadzoną botaniczną inwentaryzacją przyrodniczą, wykonaną przez P. dr Paulinę Ćwiklińską, 
wartościowym florystycznie odciekiem przez który przebiega planowana do rozbudowy droga to obszary leśne Puszczy 
Darżlubskiej. Pozostałe odcinki drogi przebiegające przez teren miejscowości i pól uprawnych nie wyodrębniają się z 
punktu widzenia składu gatunkowego roślin od typowych dróg o podymnym charakterze, z dominacją roślin 
charakteryzujących zbiorowiska ruderalne i segetalne.  

Na odcinku leśnym poza typowymi taksonami ruderalnymi stwierdzone zostały ponadto: marzanka wonna Galium 
odoratum, fiołek leśny Viola reichenbachiana, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, konwalijka dwulistna Maianthemum 
bifolium, żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, zawilec gajowy Anemone nemorosa, przylaszczka pospolita Hepatica 
nobilis, pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum, czyściec leśny Stachys sylvatica, traganek szerokolistny 
Astragalus glycyphyllos, wiechlina gajowa Poa nemoralis, turzyca odległokłosowa Carex remota, malina właściwa 
Rubus idaeus, niezapominajka leśna Myosotis sylvatica, orlica pospolita Pteridium aquilinum, gajowiec żółty 
Galeobdolon luteum i trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa. 

Drzewostan w obrębie pasa drogowego to głównie klon pospolity Acer platanoides, klon jawor Acer 
pseudoplatanus, brzoza brodawkowata Betula pendula, lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior, na odcinkach przebiegających przez las drzewostan w sąsiedztwie drogi reprezentowany jest przez: sosna 
zwyczajna Pinus sylvestris, buk pospolity Fagus sylvatica, klon pospolity Acer platanoides, klon jawor Acer 
pseudoplatanus, brzoza brodawkowata Betula pendula, lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior, grab pospolity Carpinus betulus, modrzew europejski Larix decidua, świerk pospolity Picea abies, dąb 
szypułkowy Quercus robur, topola osika Populus tremula, jabłoń domowa Malus domestica. Na uwagę zasługuje dąb 
szypułkowy objęty ochrona pomnikową w granicach miejscowości.  

Krzew to przede wszystkim bez czarny Sambucus nigra, głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna, czeremcha 
późna Padus serotina, śliwa wiśniowa Prunus cerasifera, trzmielina pospolita Euonymus europaeus, kalina koralowa 
Viburnum opulus i żarnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius. 

 

 
Fot. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy w km 0+750 lewa strona drogi. 
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3.1.1. Siedliska przyrodnicze 

 
Inwentaryzowany odcinek drogi przebiega przez płaty zbiorowisk reprezentujących cztery siedliska przyrodnicze 

Natura 2000 
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe 

Lokalizacja płatu: 18°15'7,71"E  54°36'49,495"N - 18°15'9,907"E  54°36'50,365"N 
 
- 9190 Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae 
Lokalizacja płatu: 18°18'4,817"E  54°39'25,113"N - 18°18'8,763"E  54°39'27,534"N 
 
- 9130 Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion 
Lokalizacja płatu: zachodnia strona drogi: 18°16'6,908"E  54°37'36,867"N  - 18°16'8,133"E  54°37'42,655"N Obie 
strony drogi 18°16'29,159"E  54°38'28,55"N  - 18°16'34,638"E  54°38'31,794"N  

 
- 9110 Kwaśne buczyny Luzulo – Fagion 
Lokalizacja płatów:  
W strona drogi: 18°16'5,922"E; 54°37'35,046"N - 18°16'21,733"E  54°38'21,929"N 
                          18°16'34,637"E  54°38'31,879"N - 18°16'42,559"E  54°38'34,71"N 
                          18°16'48,745"E  54°38'35,56"N - 18°17'7,856"E  54°38'40,254"N 
                          18°17'15,545"E  54°38'43,81"N - 18°17'41,594"E  54°39'10,079"N 
 
E strona drogi: 18°16'19,601"E  54°38'5,758"N - 18°16'20,652"E  54°38'17,196"N 
                         18°16'34,638"E  54°38'31,794"N - 18°17'10,952"E  54°38'40,529"N 
                         18°17'15,619"E  54°38'43,853"N - 18°17'30,811"E  54°38'57,515"N 
 
Dodatkowo w miejscowości Kąpino Dolne w odległości około 30 m na SE od pasa drogowego (18°15'40,179"E  
54°37'17,439"N) znajduje się wilgotna łąka, chroniona jako użytek ekologiczny. 
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Rys. Lokalizacja siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin wzdłuż planowanej do rozbudowy trasy 

 
 

3.1.2. Rzadkie, zagrożone i chronione gatunki roślin 
 
Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono obecności gatunków roślin wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej ani figurujące na Czerwonych listach. Zinwentaryzowano natomiast cztery gatunek 
podlegający ochronie częściowej: 

- brodawkowiec czysty - Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch. ex Broth  – w rozproszeniu 
w sąsiadujących z drogą płatach kwaśnej buczyny Luzulo pilosae-Fagetum. 

- torfowiec błotny Sphagnum palustre L. - 18°16'44,009"E  54°38'35,298"N - jest jednym z pospolitszych 
gatunków z rodziny Sphagnaceae w Polsce. Występuje na torfowiskach niskich i przejściowych oraz w borach i lasach 
bagiennych. 

- torfowiec kończysty Sphagnum fallax - 18°17'33,948"E  54°38'59,202"N - jest jednym z pospolitszych 
gatunków z rodziny Sphagnaceae w Polsce. Występuje najczęściej na torfowiskach przejściowych, w dolinkach i na 
okrajkach torfowisk wysokich, w zarastających torfiankach oraz w lasach i borach bagiennych. 

- widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum - 18°16'321,114"E  54°38'23,538"N - należy do rodziny 
widłakowatych Lycopodiaceae. Jest to gatunek dośc częsty w Polsce, wystepujący na kwaśnym podłożu w lasach 
iglastych, w tym bagiennych oraz na torfowiskach. 
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fot. torfowiec błotny Sphagnum palustre (z lewej) i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum (z prawej). 

 
 

3.2. Grzyby  
 
Przedstawiciele tej grupy systematycznej na jakie może oddziaływać planowana inwestycji, reprezentują przede 

wszystkim porosty epifityczne (grzyby zlichenizowane). W ramach rozpoznania przyrodniczego stwierdzono 
występowanie pięciu gatunków porostów epifitycznych objętych prawną ochrona gatunkową, w tym 4 pod ochroną 
ścisła i jedne pod ochroną częściową. Są to: 

 
Tabela – lista zinwentaryzowanych gatunków porostów epifitycznych 
 

Lp. Gatunki porostów Statut ochrony 
1.  Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ścisła 
2.  Odnożyca kępkowa  Ramalina fastigiata ścisła 
3.  Odnożyca mączysta  Ramalina farinacea częściowa 
4.  Szarzynka skórzasta  Parmelina tiliacea ścisła 
5.  Wabnica kielichowata  Pleurosticta acetabulum ścisła 

 
 
Stwierdzone porosty występowały na drzewach przydrożnych poza obszarami leśnymi, w szczególności 

w końcowym odcinku drogi w miejscowości Brudzewo, Celbowo oraz na odcinku przebiegającym w granicach 
Wejherowa. 

Dodatkowo z grzybów wielkoowocnikowych licznie odnotowywano pospolite grzyby leśne tj.: podgrzybek złotawy 
Xerocomellus chrysenteron, maślak siatarz Suillus bovinus, pieprznik jadalny Cantharellus cibarius, oraz grzyby 
związane z martwym lub zamierającym drewnem w tym rozszczepka pospolita Schizophyllum commune, hubiak 
pospolity Fomes fomentarius, opieńka miodowa Armillaria mellea.  
 
 

3.3. Świat zwierzęcy 
 
 

3.3.1. Bezkręgowce 
 
OWADY 

Rozpoznanie przyrodnicze przeprowadzone pod kątem entomofauny obejmowała przede wszystkich owady 
z grupy motyli dziennych Rhopalocera, ważki Odonata, oraz chrząszcze Carabidae, Prace inwentaryzacyjne 
prowadzone były na całym odcinku drogi z nasileniem w miejscach dogodnych siedliskowo dla występowania 
poszczególnych grup. 
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Tabela – lista gatunków motyli dziennych Rhopalocera zinwentaryzowanych w obrębie planowanej do 
przebudowy drogi powiatowej nr 1442G. 

 
Lp. Gatunek Status ochrony 

Hesperiidae - Powszelatkowate 
1 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) - karłątek ryska  
2 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) - karłątek leśny  
3 Ochlodes faunus (Turati, 1905) - karłątek kniejnik  

Pieridae - Bielinkowate 
4 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) - bielinek kapustnik  
5 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - bielinek rzepnik  
6 Pieris napi (Linnaeus, 1758) - bielinek bytomkowiec  
7 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) - latolistek cytrynek  

Lycaenidae - Modraszkowate 
8 Lycaena dispar (Haworth, 1802) - czerwończyk nieparek OS, PCK, DSII, CzL 
9 Lycaena tityrus (Poda, 1761) - czerwończyk uroczek  
10 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) - modraszek wieszczek  
11 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - modraszek ikar  

Nymphalidae - Rusałkowate 
12 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) - dostojka latonia  
13 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - rusałka admirał  
14 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - rusałka osetnik  
15 Inachis io (Linnaeus, 1758) - rusałka pawik  
16 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - rusałka pokrzywnik  
17 Aphantopus hyperantus (Linaceus, 1758) – przestrojnik trawnik  

Oznaczenia: 
OŚ - gatunek objęty ochroną ścisłą, 
PCK - gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, 
CzL - gatunek umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, 
DSII - gatunek wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, 
 
Na szczególną uwagę zasługuje zaobserwowanie osobnika czerwończyk nieparek Lycaena dispar  ok. km 0+850 

po prawej stronie na terenie wilgotnej łąki.  
 
Tabela – lista gatunków obserwowanych ważek Odonata wzdłuż planowanej inwestycji 
 

Lp. Gatunek 
Lestidae - pałątkowate 

1 Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - pałątka pospolita 
Coenagrionidae - łątkowate 

2 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - łątka dzieweczka 
Aeshnidae - żagnicowate 

3 Aeshna mixta Latreille, 1805 - żagnica jesienna 

4 Aeshna cyanea (Muller, 1764) - żagnica sina 
 
Żadne z wymienionych wyżej gatunków ważek nie podlegają ochronie prawnej.  
 

Ponadto z gatunków stanowiących przedmiot częściowej ochrony prawnej w ramach przeprowadzonego rozpoznania 
przyrodniczego odnotowano 3 gatunki trzmieli: 

- trzmiel kamiennik Bombus lapidarius -  ochrona częsciowa 
- trzmiel gajowy Bombus lucorum - ochrona częsciowa 
- trzmiel ziemny Bombus terrestris -  ochrona częsciowa 

A także, również będące pod ochroną częściową, mrówki z rodzaju Formica sp. (Formica rufa; Formica polyctena) 
 
Przeanalizowano również możliwość występowania w obrębie zadrzewienia rosnącego w ciągu planowanej do 

rozbudowy drogi pachnicy dębowej Osmoderma eremita, jednak z uwagi na brak jakichkolwiek śladów jej 
występowania (odchody, kokolity, dorosłe osobniki lub fragmenty pancerza owadów), mały udział drzew 
o preferowanym przez tego chrząszcza gatunku (lipa, wierzba) oraz stosunków młodym wieku drzew i braku 
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jakichkolwiek wzmianek literaturowych o jej występowaniu w najbliższej okolicy, wykluczono jej obecność w obrębie 
planowanej inwestycji.  

 

     
oleica krówka Meloe proscarabaeus         przekrasek mróweczka Thanasimus formicarius 
 

    
Ścierwiec Oiceoptoma thoracicum i     Strojnica baldaszkówka Graphosoma lineatum 
pościerwka pospolita Thanatophilus sinuatus 
 

    
listkoweic cytrynek  Gonepteryx rhamni i przestrojnik  przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus 
 
 
MIĘCZAKI  

Na przebadanym odcinku drogi stwierdzono występowanie tylko jednego chronionego przedstawiciela tej grupy 
systematycznej: Ślimak winniczek Helix pomatia. Gatunek ten był stwierdzany (pojedyncze osobniki) na odcinkach 
przebiegających w sąsiedztwie zabudowy miasta Wejherowo oraz od m. Sławutowo do Celbowa. Poza winniczkiem 
stwierdzano szereg innych pospolitych gatunków niepodlegajcych ochronie prawnej w tym: 
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- wstężnik gajowy Cepaea nemoralis,, 
- wstężnik ogrodowy Cepaea hortensis 
- ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum) 
- bursztynka pospolita Succinea putris 
- ślimak przydrożny Xerolenta obvia, 
- pomrówiowate sp. Limacidae sp.  

 
 

3.3.2. Kręgowce 
 

HERPETOFAUNA 
Heropetofauna (płazy i gady) wskazywana jest jako jedna z grup systematycznych najbardziej narażonych na 

oddziaływanie barier liniowych jakimi są drogi. Obszar na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja jest 
stosunkowo mało wartościowy pod względem herpetologicznym, głównie z uwagi na nieliczne występowanie stanowisk 
mogących służyć jako miejsca godów i rozrodu płazów, do których grupa ta prowadzi sezonowe wędrówki.  

 
Łącznie na analizowanym odcinku drogi stwierdzono 5 gatunków płazów oraz 3 gatunki gadów. 
 

Batrachofauna (płazy) reprezentowana jest przez 1 gatunek stanowiący przedmiot ochrony ścisłej i 4 pod ochroną 
częściową. Zinwentaryzowane gatunki przedstawiono w poniższej tabeli. W tabeli uwzględniono również grupę żab 
zielonych Pelophylax esculentus complex, przypisując do niej obecność osobników tej grupy, których nie 
zakwalifikowano do gatunku. 

 
Tabela. Wykaz zinwentaryzowanych gatunków płazów 

Lp. Gatunek 
Ochrona  

gatunkowa* 

Polska  
Czerwona 

Lista 
Zwierząt 

2002 

Polska 
Czerwona 

Księga 
Zwierząt 

2001 

Dyrektywa 
Siedliskowa 

 

Oznaczenie 
użytego skrótu 

w tabeli 
stanowisk 

kategoria zagrożenia nr załącznika 

PŁAZY 

1 Żaba moczarowa  Rana arvalis Ścisła – – IV Ra 

2 
Żaba trawna  

Rana temporaria 
Częściowa – – V Rt 

3 
Żaba jeziorkowa Pelophylax 

lessonae 
Częściowa – – IV Pl 

4 
Żaba wodna  

Pelophylax esculentus 
Częściowa – – V Pe 

5 Ropucha szara Bufo bufo Częściowa – – – Bb 

6 
Żaby zielone 

Pelophylax esculentus complex 
Częściowa – – – Pec 

 
Przeprowadzona inwentaryzacja herpetofauny na analizowanym odcinku drogi wykazała 7 miejsca wskazane jako 
siedliska płazów tj. miejsca rozrodu.  

 
Tabela  – siedliska bytowania i rozrodu oraz liczebność poszczególnych gatunków zinwentaryzowanych płazów 

lp km drogi str. 
drogi 

opis stanowiska stwierdzone gatunki 
(liczebność) 

1 0+500 P ok. 20  m od drogi - zbiornik antropogeniczny na 
prywatnej posesji 

Bb+, Pe+ 

2 0+880 P ok. 15 m od drogi – zbiornik piętrzący/retencyjny   Bb+ 
3 1+620 L ok. 25 m – niewielki zbiornik o charakterze 

naturalnym 
Bb1, Rt+, Pe+ 

4 4+880 P ok. 2 m, płytki zbiornik/rozlewisko leśne  Rt1, Ra+, Bb+ 
5 6+050 L  Ok. 1 m od drogi antropogeniczny zbiornik (leśny 

zbiornik przeciwpożarowy)  
Bb+ 

6 9+370 P ok. 3  m od drogi naturalny zbiornik o powierzchni 
ok 750 m2  

Bb1, Rt+, Pl+, Pe1 
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7 9+450 L ok. 10  m od drogi, okresowy zbiornik wśródpolny Bb+ 

8 9+800 P ok. 25 m od drogi - zbiornik antropogeniczny na 
prywatnej posesji 

Bb+ 

 
Dla wykazanych miejsc rozrodu i bytowania płazów przyjęto następujące klasy liczebnościowe: 

+ - kilka (1-9) osobników 
1 – od 10 do 50 osobników 
 

    
Fot. Zbiornik wodny w Sławutowie oraz zbiornik wśród leśny (km 4+880) wskazywane jako miejsca rozrodu płazów. 

 
Gady Reptilia reprezentowane są przez trzy gatunki objęte ochrona częściową: Wszystkie zakwalifikowano jako gatunki 
pospolicie występujące na tere regionu i kraju. 
 

Tabela   – wykaz zinwentaryzowanych gatunków gadów 

Lp. Gatunek 
Ochrona  

gatunkowa* 

Polska  
Czerwona 

Lista 
Zwierząt 

2002 

Polska 
Czerwona 

Księga 
Zwierząt 

2001 

Dyrektywa 
Siedliskowa 

 

Oznaczenie 
użytego skrótu  

kategoria zagrożenia nr załącznika 

GADY 

1 
jaszczurka zwinka 

Lacerta agilis 
Częściowa – – IV La 

2 
jaszczurka żyworodna 

Zootoca vivipara 
Częściowa   IV Zv 

3 
padalec zwyczajny 

Anguis fragilis 
Częściowa - - - Af 

 
Najliczniej obserwowano jaszczurkę zwinkę, nie mniej jednak jej obecność stwierdzono na odcinkach przebiegających 
poza terenem leśnym. Jaszczurkę, żyworodną odnotowano dwukrotnie w okolicach Kiełpina Dolnego, natomiast 
padalca odnotowano dwukrotnie w km ok. 8+500.  
 
ORNITOFAUNA 

Obszar ten oceniono jako szczególnie wartościowy pod względem występowania ornitofauny. Na 
analizowanym terenie stwierdzono występowanie łącznie 63 gatunki ptaków. Znaczna część z nich należy do 
pospolitych gatunków. Na szczególną uwagę zasługują te wymienione w Zał. I Dyrektywy Ptasiej: żuraw Grus grus, 
gąsiorek Lanius collurio, bocian biały Ciconia ciconia, dzięcioł czarny Dryocopus martius, błotniak stawowy Circus 
aeroginosus, bocian czarny Ciconia nigra, bielik Haliaetus albicilla, włochatka Aegolius funereus.  
 
Tabela – wykaz stwierdzonych gatunków ptaków  

Lp. Gatunek Status ochrony 

Bekasowate   

1 Słonka Scolopax rusticola Gatunek łowny  z okresem ochronnym  
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Bociany   

2 Bocian biały Ciconia ciconia Ścisła ochrona gatunkowa 

Czaplowate   

3 Czapla siwa Ardea cinera Ochrona gatunkowa 

Drozdowate   

4 Droździk Turdus iliacus Ścisła ochrona gatunkowa 

5 Kopciuszek Phoenicurus ochruros Ścisła ochrona gatunkowa 

6 Kos Turdus merula Ścisła ochrona gatunkowa 

7 Kwiczoł Turdus pilaris Ścisła ochrona gatunkowa 

8 Rudzik Erithacus rubicola Ścisła ochrona gatunkowa 

9 Śpiewak Turdus philomelos Ścisła ochrona gatunkowa 

Dzierzbowate    

10 Gąsiorek Lanius collurio Ścisła ochrona gatunkowa 

Dzięciołowate   

11 Dzięcioł czarny Dryocopus martius Ścisła ochrona gatunkowa 

12 Dzięcioł zielony Picus viridis Ścisła ochrona gatunkowa 

13 Dzięcioł duży Dendrocopos major Ścisła ochrona gatunkowa 

Gołębiowate   

14 Grzywacz Columba palumbus Gatunek łowny 

15 Sierpówka Streptopelia decaocto Ścisła ochrona gatunkowa 

16 Siniak Columba oenas Ścisła ochrona gatunkowa 

Jaskółkowate   

17 Dymówka Hirundo rustica Ścisła ochrona gatunkowa 

18 Oknówka Delichon urbica Ścisła ochrona gatunkowa 

Jatrzębiowate   

19 Bielik Haliaetus albocilla Ścisła ochrona gatunkowa 

20 Błotniak stawowy Cicrcus aruginosus Ścisła ochrona gatunkowa 

21 Jastrząb Accipiter gentilis Ścisła ochrona gatunkowa 

22 Krogulec Accipiter nisus Ścisła ochrona gatunkowa 

23 Myszołów Buteo buteo Ścisła ochrona gatunkowa 

Kaczkowate   

24 Krzyżówka Anas plthyrynchus Gatunek łowny z okresem ochronnym 

Kowaliki   

25 Kowalik Sitta europaea Ścisła ochrona gatunkowa 

Krukowate   

26 Kruk Corvus corax Częściowa ochrona gatunkowa 

27 Sójka Garrulus glandarius Ścisła ochrona gatunkowa 

28 Sroka Pica pica Częściowa ochrona gatunkowa 

Łuszczaki   

29 Czyż Caruelis spinus Ścisła ochrona gatunkowa 

30 Dzwoniec Carduelis chloris Ścisła ochrona gatunkowa 

31 Gil Pyrrhula pyrrhula Ścisła ochrona gatunkowa 

32 Grubodziób Coccothraustes 
coccothraustes 

Ścisła ochrona gatunkowa 

33 Makolągwa Carduelis cannabina Ścisła ochrona gatunkowa 

34 Szczygieł Carduelis carduelis Ścisła ochrona gatunkowa 

35 Zięba Fringilla coelebs Ścisła ochrona gatunkowa 
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Muchołówkowate   

36 Muchołowka mała Ficedula parva Ścisła ochrona gatunkowa 

Pełzacze   

37 Pełzacz leśny Certhia familiaris Ścisła ochrona gatunkowa 

Pliszkowate   

38 Pliszka siwa Motacilla alba Ścisła ochrona gatunkowa 

Pokrzewkowate   

39 Cierniówka Sylvia communis Ścisła ochrona gatunkowa 

40 Gajówka Sylvia borin Ścisła ochrona gatunkowa 

41 Kapturka Sylvia atricapilla Ścisła ochrona gatunkowa 

42 Mysikrólik Regulus regulus Ścisła ochrona gatunkowa 

43 Piecuszek Phylloscopus trochilus Ścisła ochrona gatunkowa 

44 Pierwiosnek Phylloscopus coolybita Ścisła ochrona gatunkowa 

45 Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix Ścisła ochrona gatunkowa 

46 Zaganiacz Hippolais icterina Ścisła ochrona gatunkowa 

Puszczykowate   

47 Puszczyk Strix aluco Ścisła ochrona gatunkowa 

48 Uszatka Asio otus Ścisła ochrona gatunkowa 

49 Włochatka Aegolius funereus Ścisła ochrona gatunkowa 

Raniuszki   

50 Raniuszek Aegithalos cautatus Ścisła ochrona gatunkowa 

Sikory   

51 Bogatka Parus major Ścisła ochrona gatunkowa 

52 Czarnogłówka Poecile montanus Ścisła ochrona gatunkowa 

53 Modraszka Parus cearuleus Ścisła ochrona gatunkowa 

54 Sikora uboga Parus palustris Ścisła ochrona gatunkowa 

Skowronkowate   

55 Skowronek Alauda arvensis Ścisła ochrona gatunkowa 

Strzyżyki   

56 Strzyżyk Troglodytes troglodytes Ścisła ochrona gatunkowa 

Szpakowate   

57 Szpak Sturnus vulgaris Ścisła ochrona gatunkowa 

Trznadlowate   

58 Potrzeszcz Emberiza calandra Ścisła ochrona gatunkowa 

59 Trznadel Emberiza citrinnela Ścisła ochrona gatunkowa 

Wilgi   

60 Wilga Oriolus oriolus Ścisła ochrona gatunkowa 

Wróble   

61 Mazurek Passer montanus Ścisła ochrona gatunkowa 

62 Wróbel Passer domesticus Ścisła ochrona gatunkowa 

Żurawie 

63 Żuraw Grus grus Ścisła ochrona gatunkowa 

 
W czasie prowadzonych kontroli w bezpośrednio przy pasie istniejącej drogi zlokalizowano 13 gniazd i 14 

dziupli, należących do 11 gatunków ptaków, których szczegółowa lokalizacja gniazd została przedstawiona w 
załączonej dokumentacji z inwentaryzacji szczegółowej. 
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Około km 4+600 do ok 5+100 planowana do przebudowy droga graniczy bezpośrednio z ustanowioną strefą ochronny 
częściowej bielika Haleitus albicila, jednak w odległości do 50 od drogi nie odnaleziono gniazda. Na uwagę zasługuje 
również stwierdzona obecność gąsiorka Lanius collurio odnotowanego w km 10+480.  
 
 

 
Rys. miejsce odnotowania gąsiorka Lanius collurio w km 10+480. 
 
 

   
fot. gąsiorek Lanius collurio – gatunek Dyrektywowy i trznadel Emberiza citrinnela (fot. J. Wrosz) 
 
 
TERIOFAUNA 
 
CHIROPTEROFAUNA Nietoperze 

 
Na potrzeby inwentaryzacji chiropterologicznej trasę podzielono na pięć transeptów badawczych. O podziale 

decydował charakter terenu przylegającego do planowanej inwestycji. Przeprowadzone kontrole pozwoliły stwierdzić 
na analizowanym terenie występowanie 7 gatunków nietoperzy: 
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-Mroczek późny Eptesicus serotinus 
-Borowiec wielki Nyctaus noctula 
-Karlik większy Pipistrellus nathusii 
-Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 
-Gacek brunatny Plecotus auritus 
-Nocek Natterera Myotis Nattereri 
-Nocek rudy Myotis daubentonii 
 
Kryjówki letnie.  
Zlokalizowano 11 terytoriów samców należących do rodzaju karlik Pipistrellus. Głosy terytorialne zasłyszano 

w rejonie km: 0+700, 1+600, 2+500, 3+200, 3+900, 4+700, 6+000, 6+700, 7+500, 8+200, 11+500. 
W miejscowości Sławutowo, w budynku na ul. Wejherowskie nr 63 znajduje się kolonia lęgowa karlika większego 

Pipistrellus nathusii licząca około 7 osobników. 
Przy ulicy Wejherowskiej w budynku nr 76 w czasie prac remontowych odnaleziono jednego osobnika z gatunku 

gacek brunatny Plecotus auritus. 
 
Kryjówki zimowe 
Najbliższe inwestycji znane zimowisko nietoperzy znajduje się w starej piwnicy zlokalizowanej na posesji przy 

leśniczówce w Nanicach, przy ulicy Chopina. Z kryjówki korzystają nietoperze należące do gatunków:  
 
Tabela – wykaz oraz liczebność gatunków korzystających z kryjówki zimowej w Nanicach 

Rok 2015 2016 
Nocek rudy 

Myotis daubentonii 
1 0 

Nocek Naterrera 
Myotis Nattererii 

14 9 

Gacek brunatny 
Plecotus auritus 

3 4 

 
W miejscowości Brudzewo w piwnicy zabudowań gospodarskich budynku nr 12, zimuje gacek brunatny Plecotus 

auritus (2-3 osobniki) – wg informacji właściciela.   
Historycznym zimowiskiem borowca wielkiego Nyctalus noctula były zabudowania Szpitala Powiatowego 

w Wejherowie znajdującego się na ulicy Ceynowy 10. Z uwagi na przeprowadzone prace remontowe, zimowisko 
zostało zlikwidowane, a nietoperze pod nadzorem chiropterologów przeniesione na teren Puszczy Darżlubskiej. 
Obecnie brak doniesień o ich powrocie na teren szpitala. 
 

Teriofauna z wyłączeniem nietoperzy 
 
Fauna ssaków przy omawianym odcinku drogi podobnie jak innych elementów przyrodniczych kształtowana jest 

przez charakter otoczenia. Znaczny odcinek drogi przebiega przez tereny leśne Puszczy Darżlubskiej w związku 
z czym teriofauna tam występująca związana jest z tego typu siedliskami.  

Na podstawie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych, w tym w oparciu o analizę pozostawionych przez 
zwierzęta tropów stwierdzono występowanie poniższych gatunków: 

 
- jeleń szlachetny Cervus elaphus,  
- sarna Capreolus capreolus  
- dzik Sus scrofa,  
- borsuk Meles meles  
- lis Vulpes vulpes,  
- zając szarak Lepus europaeus.  
- kuna domowa Martes foina   

 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt odnotowywania wilka Canis lupus w kompleksach leśnych położnych na zachód 
od Puszczy Darżlubskiej, jak również oznaczenia obecności tego gatunku w tym kompleksie na mapie Atlasu Ssaków 
Polski (http://www.iop.krakow.pl). Gatunek ten podlega ochronie ścisłej oraz zawarty jest w załączniku I Dyrektywy 
siedliskowej.  

Z chronionych gatunków ssaków poza nietoperzami odnotowano:   
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Tabela. Wykaz gatunków ssaków objętych ochroną prawną 

Lp. Gatunek (nazwa polska i łacińska) Status ochrony  
 1. Jeż europejski Erinaceus europaeus OCz Odnalezienie martwego osobnika 
 2. Kret Talpa europea OCz Odnalezienie kopców poza pasem drogi 
 3. Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris OCz Obserwacje bezpośrednie  

Objaśnienia: 
OCz - gatunki chronione prawem krajowym (ochrona częściowa),  
 
 

Dla wzbogacenia inwentaryzacji o grupę małych ssaków przeprowadzono serię odłowów z wykorzystaniem 
pułapek żywołownych. Odłowów dokonano ok km 8+500 (obszar kompleksu leśnego)). Do odłowów wykorzystano 
4 pułapki, na przynętę wykorzystano zasmażany chleb w oleju. Łącznie wykonano ok. 380 pułapkogodzin odłowów.  
W ramach przeprowadzonych odłowiono: 
 
 

 
Fot.   mysz leśna Apodemus flavicollis wypuszczana z pułapki żywołownej 

 
Nornik północny Microtus oeconomus 2  
Nornica ruda Myodes glareolus  3 
Mysz leśna Apodemus flavicollis  16 
Mysz polna Apodemus agrarius  8 
 
 
Korytarze migracyjne ssaków naziemnych 
 

Planowana inwestycja liniowa przecina zwarty kompleks leśny Puszczy Darżlubskiej. Mimo tego, że projektowana 
do przebudowy droga jest duktem istniejącym, obecnie jednak nie stanowi ona w żadnej mierze bariery ekologicznej, 
z uwagi na znikome natężenie ruchu. Przeprowadzone prace inwentaryzacyjne wskazały że zwierzęta obecnie licznie 
i bez przeszkód przekraczają drogę, często również wykorzystują ją poruszając po niej wzdłuż nawet na znaczne 
odległości do  kilkuset metrów (o czym świadczą liczne tropy pozostawione na piaszczystej powierzchni drogi). Nie ma 
wątpliwości, że przebudowa drogi i poprawa jej parametrów znacząco zwiększy liczbę pojazdów po niej się 
poruszających a co za tym idzie barierowe jej odziaływanie na zwierzęta a w tym zwiększoną śmiertelność. 
Oddziaływanie te może się zwiększać wraz ze wzrostem natężenia ruchu. Działaniem minimalizującym jest 
zastosowanie rozwiązań technicznych ograniczających prędkość poruszających się pojazdów na odcinku drogi od km 
3+100 do 8+600, przecinającej zwarty kompleks leśny Puszczy Darżlubskiej, a także rozwiązań umożliwiających 
przemieszczanie się zwierząt.  
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fot. Ślady buchtowana dzików w poboczu drogi  fot. Liczne tropy przekraczania drogi przez jelenie 
 

 
W oparciu o wyznaczone przez Państwową Akademię Nauk – Zakład Badania Ssaków w Białowieży 

w Białowieży, korytarze ekologiczne zwierząt w Polsce (w. Jędrzejewski, 2006) oraz o Studium korytarzy 
ekologicznych w województwie pomorskim – opracowanym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w lipcu 
2014 r. planowana do rozbudowy droga przebiega przez teren płatu ekologicznego. W obrębie płatu wyodrębniono 
korytarz subregionalny (zgodnie z opracowaniem PBPR). Opracowanie Zakładu Badania Ssaków PAN określa obszar 
puszczy jako korytarz rangi krajowej. Bez wątpienia teren ten na chwile obecną pozwala na swobodne przemieszczanie 
się zwierząt.   
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Ryc. lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych  
(Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim; PBPR, 2014) 

 
 

 
 

Ryc. Mapa korytarzy ekologicznych północnej Polski 
(Państwowa Akademia Nauk – Zakład Badania Ssaków w Białowieży) 
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4. Rodzaj technologii 
 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wykonanie mechaniczne robót ziemnych  i rozbiórkowych istniejącego obiektu, 
natomiast ręcznie w rejonie występowania istniejącego uzbrojenia. Przewiduje się również wykonanie jezdni z betonu asfaltowego. 
Planuje się wyprofilowanie do spadków normatywnych oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez całkowitą wymianę 
warstw nawierzchni. Górne warstwy stanowić będzie wiążąca z betonu asfaltowego oraz ścieralna z mieszanki betonu 
asfaltowego. Wszystkie warstwy bitumiczne będą posiadać dodatki przeciwkoleinowe. 

Technologia kładzenia nawierzchni bitumicznej będzie typową dla drogi tej klasy. Przy kładzeniu nawierzchni 
najważniejszymi czynnikami są: odpowiedni dobór składników mieszanki asfaltowej i jej optymalnej ilości, należyte określenie 
właściwości mieszanki i właściwe przygotowanie podłoża pod nawierzchnię. Technologia tych prac realizowana będzie odcinkowo, 
w zależności od czasu trwania i postępu prac. 

 
Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR3 dla całego odcinka drogi.   
 
Wzmocnienie konstrukcji jezdni  

− warstwa ścieralna, BA 0/11      5 cm 
− warstwa wyrównawcza z BA 0/16      min. 5 cm 

 
Nowa konstrukcja jezdni  

− warstwa ścieralna bitumiczna     5 cm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego      5 cm 
− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego    8 cm 
− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 
− ulepszone podłoże spoiwami hydraulicznymi    25 cm 

 
Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: 

− kostka betonowa wibroprasowana, szara     8 cm 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  15 cm 
− kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4    15 cm 

 
Konstrukcja chodnika: 

− kostka betonowa wibroprasowana, szara     8 cm 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
− podbudowa zasadnicza 

 
Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego 

− warstwa ścieralna bitumiczna 
− warstwy podbudów   

 
Konstrukcja chodnika w obrębie zjazdu: 

− kostka betonowa wibroprasowana, szara     8 cm 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  15 cm 
− kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4    15 cm 

 
Konstrukcja zatok autobusowych: 

− kostka betonowa wibroprasowana, szara     8 cm 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  20 cm 
− kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4    25 cm 
 
 

5. Warianty przedsięwzięcia 
 

W ramach zadania rozbudowie podlega około 12,2 km drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo - 
Wejherowo oraz skrzyżowania znajdujące się na tym odcinku drogi powiatowej. Celem całej inwestycji jest poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostępności 
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ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Przebieg projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1442G w stosunku do stanu istniejącego nie ulegnie znaczącej 
zmianie. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej, nieznaczną korektę geometrii łuków 
poziomych  i pionowych trasy, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni 
(budowę ciągu pieszo-rowerowego). Usunięte zostaną również istniejąca drzewa i krzewy porastające korpus drogi ze względu 
na ich destrukcyjny wpływ na konstrukcję nawierzchni drogi oraz zagrożenie jakie stanowią dla uczestników ruchu drogowego. 
Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania i zjazdy na projektowanym odcinku drogi. 

Na odcinkach poza terenem zabudowanym droga będzie posiadała jednolity przekrój drogowy z rowami drogowymi u 
podstawy korpusu drogowego.  

Na odcinkach  na terenie zabudowanym zastosowany został na całej długości jednolity przekrój uliczny - na obu krawędziach 
jezdni będzie się znajdował krawężnik. Odwonienie tych odcinków będzie się odbywało za pomocą wpustów deszczowych 
odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Wszystkie odcinki drogi na terenie miejscowości będą oświetlone. 
Na wjazdach do miejscowości zostały zastosowane wyspy spowalniające pojazdy wjeżdżające do miejscowości. 
 
Podstawowymi zmianami w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu są: 

− rozbudowa drogi powiatowej na długości ok. 12,2  km z poszerzeniem jezdni, 
− wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, 
− korekta łuków poziomych, 
− korekta spadków poprzecznych jezdni, 
− przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, 
− przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,  
− przebudowa zjazdów, 
− wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,  
− budowa ciągu pieszo-rowerowego, 
− odbudowa rowów drogowych, 
− zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowów drogowych oraz zbiorników 

retencyjnych, 
− przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe, 
− przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego,  
− przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb 

przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci, 
− zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego, 
− wycinka drzew znajdujących się w projektowanej jezdni lub poboczu, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 
− przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, 
− wykonanie docelowego oznakowania drogi. 

 
W związku z tym, że nie przewiduje się zmiany przebiegu drogi na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1442G od 

miejscowości Celbowo do miasta Wejherowo, nie wykonano wariantowania przebiegu drogi w planie. 
 
Głównym założeniem projektu jest dostosowanie istniejącej drogi do parametrów klasy drogi Z, z maksymalnym dążeniem 

do wykorzystania istniejącego korpusu drogowego. Projekt przewiduje przebudowę konstrukcji nawierzchni wraz ze 
wzmocnieniem podłoża gruntowego. Przebudowę geometrii skrzyżowań i łuków trasy. Wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego 
z jezdni poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego, a także budowę przystanków autobusowych. 

 W ramach poprawy bezpieczeństwa wszystkie wloty drogi do miejscowości otrzymały wyniesione wyspy odginające tor 
jazdy w ramach fizycznych środków spowalniania ruchu. Część istniejących łuków poziomych poza terenem zabudowy została 
powiększona dostosowując je do parametrów drogi klasy Z poprawiając w ten sposób widoczność. 

 Niezależnie od istniejącego korpusu przewiduje się budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach 
poza terenem zabudowy. Na terenie zabudowy ciąg pieszo-rowerowy będzie przylegał bezpośrednio do drogi. 

 Projektowane wydzielone ciągi pieszo - rowerowe i chodniki mają za zadanie odizolowanie od ruchu samochodowego 
najmniej chronionych uczestników ruchu. Umożliwia to bezpieczniejsze przemieszczanie się pieszych i rowerzystów w obrębie 
poszczególnych miejscowości. 

 Konstrukcja jezdni drogi głównej i dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach będzie posiadała nawierzchnię 
bitumiczną. Podobnie będzie w przypadku zjazdów na pola, natomiast zjazdy na terenie zabudowy otrzymają nawierzchnie z kostki 
betonowej. Znaczna część istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi zostanie rozebrana a zdecydowana większość materiałów 
pochodzących z jej rozbiórki zostanie ponownie użyta do budowy nowej nawierzchni drogi. 

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostaną umocnione humusem i obsiane trawą. 
 
Wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1442G zaprojektowano ciągi pieszo - rowerowy 

szerokości 3,0 m. Ciąg ten na terenie zabudowy przylega bezpośrednio do drogi. Poza terenem zabudowy prowadzony jest poza 
koroną drogi. Zastosowane rozwiązania są dostosowane do możliwości jakie daje istniejące zagospodarowanie terenu przyległego 



Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo - Wejherowo” 

30 

do drogi.  Nawierzchnia projektowanych ciągów pieszo - rowerowych poza terenem zabudowanym jest bitumiczna a na terenie 
zabudowanym z kostki betonowej niefazowanej. 

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1442G poza terenem zabudowanym odbywa się poprzez system obustronnych rowów 
drogowych. W takich miejscach wody deszczowe trafiają bezpośrednio do rowów drogowych. Na końcach tych rowów przed 
odbiornikami zastosowano piaskowniki z przegrodą umożliwiającą odcięcie przepływu. Na terenach zabudowanych zastosowano 
sieć kanalizacji deszczowej. Każdy wpust deszczowy wyposażony jest w osadnik zawiesiny mineralnej o głębokości 0,5m. Przed 
wylotem kanalizacji deszczowej do odbiorników zastosowano osadniki wirowe. Rowy drogowe, do których wody były zrzucane 
poprzez przykanaliki zakończone zostaną studnią z piaskownikiem oraz osadnikiem wirowym przed wylotem do odbiornika. Jako 
odbiorniki wykorzystane zostaną istniejące rowy melioracyjne i cieki wodne. W miejscach, w których nie ma możliwości 
wykorzystania istniejących odbiorników do odprowadzenia wód zastosowano, jeśli pozwalały na to właściwości gruntów, rowy 
infiltracyjne. W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych przewidziano zastosowanie rowów odparowujących 
i zbiorników retencyjnych. 
 
Warianty przedsięwzięcia 

 
Na etapie koncepcji rozważano 3 warianty przeprowadzenia drogi DP1442G, różniący się sposobem połączenia z drogą 
wojewódzką nr 216.  

- Wariant W1 – połączenie drogi powiatowej nr 1442G z droga wojewódzką nr 216 w miejscu istniejącego skrzyżowania 
dotychczas czterowlotowego gdzie dodatkowy wlot stanowi droga gminna w k. Celbowa. Skrzyżowanie skanalizowane. 
 

W Wariancie I skrzyżowanie zlokalizowane jest w miejscu istniejącego skrzyżowania czterowlotowego. Skrzyżowanie 
planuje się zachować zgodnie ze stanem istniejącym więc analizie podlega stan obecny. Skrzyżowanie jest skanalizowane 
z wydzielonymi lewoskrętami na drodze wojewódzkiej zarówno w drogę powiatową jak i również w drogę gminną. Na 
drodze wojewódzkiej znajduje się również wydzielony pas do skrętu w prawo w drogę powiatową 1442G. 
Skrzyżowanie znajduje się na odcinku prostym w niedużej odległości od łuku w prawo na kierunku Reda – Puck (około 
250m). Jego widoczność i dostrzegalność nie jest ograniczona. 
Tarcza skrzyżowania jest duża co jest istotnym mankamentem dla pieszych, którzy mają problem z bezpiecznym 
przejściem na druga stronę drogi wojewódzkiej. Zwłaszcza problem nasila się w sezonie letnim gdzie przy wzmożonym 
ruchu samochodowym występuje poważny problem możliwości przejścia na druga stronę jezdni. 
Kierowcy nie są w żaden sposób fizycznie zmuszeni do redukcji prędkości i umożliwia to przejazd przez skrzyżowanie z 
dużą prędkością. Ze względu na złożoność relacji w tym wariancie znajduje się dużo punktów kolizji. 
W rejonie skrzyżowania znajduje się również wjazd i wyjazd na stację benzynową. Wariant ten charakteryzuje się 
największą liczbą zjazdów na drogę powiatową na dojeździe do skrzyżowania. 
 

- Wariant W2 - połączenie drogi powiatowej nr 1442G z droga wojewódzką nr 216 w miejscu istniejącego skrzyżowania 
dotychczas trójwlotowego (z droga wojewódzką dw213) – docelowo czterowlotowego typu rondo. 

 
W Wariancie II istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest w miejscu istniejącego skrzyżowania trójwlotowego. 

Skrzyżowanie panuje się przebudować na rondo i taki wariant podlega analizie. 
Skrzyżowanie znajduje się na łuku w prawo na kierunku Reda – Puck o promieniu zbliżonym do 300 m, a jego widoczność 
i dostrzegalność nie jest ograniczona. 
Rondo w sposób fizyczny ogranicza prędkość i umożliwia w sposób bezpieczniejszy przekroczyć jezdnię pieszym i 
rowerzystom. Rondo zapewnia bezpieczne relacje na kierunku lewoskrętnych. Skrzyżowanie jest odsunięte od zabudowy 
i w jego rejonie nie znajdują się niebezpieczne zjazdy. Rondo wpłynie pozytywnie na uspokojenie ruchu na odcinki 
sąsiadujące tj. istniejące skrzyżowanie zlokalizowane zgodnie z Wariantem I. 

 
- Wariant W3 – połączenie drogi powiatowej nr 1442G z droga wojewódzką nr 216 w miejscu istniejącego skrzyżowania 

dotychczas trójwlotowe gdzie dodatkowy wlot stanowi droga do restauracji Nordowi Mól. Skrzyżowanie skanalizowane. 
 

W wariancie III istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest w miejscu istniejącego skrzyżowania trójwlotowego. 
Krzyżowanie jest skanalizowane z wydzielonymi lewoskrętami i prawoskrętem na drodze wojewódzkiej w drogę 
prowadzącą do restauracji. Skrzyżowanie znajduje się na odcinku prostym, a jego widoczność i dostrzegalność nie jest w 
żaden sposób ograniczona. 

Podobnie jak w Wariancie I tarcza skrzyżowania jest duża. Wariant ten nie przewiduje przejścia dla pieszych. W 
przypadku rozbudowania skrzyżowania o przejście dla pieszych nastąpi wyraźne pogorszenie poziomu BRD dla pieszych 
uczestników ruchu. 

Kierowcy nie są w żaden sposób fizycznie zmuszeni do redukcji prędkości i umożliwia przejazd przez skrzyżowanie 
z dużą prędkością. W rejonie skrzyżowania znajduje się również wjazd i wyjazd do restauracji. 
 

Wariant I został wybrany przede wszystkim ze względów ekonomicznych jako rozwiązanie najtańsze. Na najniższą cenę wariantu 
wpływ miał fakt, że droga prowadzona jest w śladzie istniejącym, maksymalnie wykorzystując istniejącą infrastrukturę. Dodatkowo 
Wariant I wiąże się z najmniejszą ilością wykupów działek i ingerencji w nowe tereny. 
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Dodatkowo rozważano dwa warianty skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Lipową w kierunku Kąpino (skrzyżowanie skanalizowane 
lub skrzyżowanie typu rondo). wybrano rondo. Rozważano też dwa warianty skrzyżowania drogi powiatowej z drogą w kierunku 
miejscowości Brudzewo (skrzyżowanie skanalizowane lub skrzyżowanie typu rondo) wybrano rondo.  

 
Rozważano dwa warianty nawierzchni dla ciągu pieszo-rowerowego (nawierzchnia asfaltowa lub nawierzchnia z kostki 

betonowej) wybrano nawierzchnię asfaltową. 
 
  Ponadto, z uwagi na sąsiedztwo strefy orła bielika Haleitus albicila na odcinku od km 4+600 do 5+100 skorygowano przebieg 
drogi tak, aby nie doszło do naruszenia samej strefy. Warianty te A i B przedstawiono na załącznikach graficznych Załącznik nr 
3.1 i 3.2. Jako korzystniejszy z powodów środowiskowych, rekomenduje się przebieg Wariantu A nienaruszającego strefy ochrony 
gatunkowej, tj. Wariant A przedstawiony na Załączniku 3.1 
 
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

 
W przypadku pozostawienia pasa drogowego w niezmienionym zakresie i bez utwardzenia szerokość jezdni pozostanie 

w wymiarach do 5,0 m oraz nie będzie przeprowadzone  wzmocnienie nawierzchni drogi. W związku z powyższym droga nadal 
będzie narażona na szybką degradację i nie będzie mogła stanowić alternatywnego dojazdu na miasta Wejherowa i dalej do drogi 
krajowej nr 6 z kierunku północnego. Sytuacja taka skutkować będzie pogarszaniem się spływów wód opadowych, powstawaniem 
zastoisk wody oraz pogarszaniem się warunków akustycznych otoczenia drogi. Z kolei brak przebudowy z wykorzystaniem 
nowszych technologii i środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, powodować będzie zwiększone ryzyko wypadków i 
awarii na drodze, w tym z udziałem zarówno pieszych, jak i rowerzystów.  

Pozostawione zostaną bez przebudowy zjazdy oraz skrzyżowania, nie zostaną wykonane dodatkowe wydzielone zatoki 
autobusowe, co łącznie wpłynie na pogarszanie się warunków ruchu przy zwiększającym się natężeniu pojazdów, ponieważ 
tworzyć będą się lokalne utrudnienia dla uczestników ruchu blokowanych przez pojazdy chcące zjechać z drogi oraz włączające 
się do ruchu. 

Ogólnie wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest bardzo niekorzystny zarówno dla użytkowników, 
jak i mieszkańców terenów przyległych. 

 
Przypadek polegający na niepodejmowaniu inwestycji jest wariantem bardzo niekorzystnym z punktu widzenia rozwoju całego 
terenu przyległego do obecnej drogi oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Do mankamentów istniejącego stanu należy zaliczyć: 

− szerokość jezdni i łuki poziome nie spełniające warunków technicznych, 
− rozwiązania geometryczne istniejących skrzyżowań nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
− brak poszerzenia nawierzchni utwardzonej 
− znaczne nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni, 
− nieprawidłowe odwodnienie drogi, 
− brak poboczy, 
− brak urządzeń uspokojenia ruchu oraz oświetlenia drogi, 
− brak chodników i cięgów pieszo-rowerowych, 
− brak zatok autobusowych, 
− drzewa w poboczach, skrajni drogi oraz na koronie drogi zagrażające bezpieczeństwu ruchu. 

 
Wybór wariantu wskazanego do realizacji oraz najkorzystniejszego dla środowiska 

 
Usytuowanie osi planowanej drogi zakłada w miarę możliwości pełne wykorzystanie istniejącego korytarza  drogowego. 

Oś drogi pozostawiono w niezmienionym przebiegu. Korekty dotyczą poszerzenia korpusu drogowego, przebudowy skrzyżowań, 
budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zaprojektowanych zatok autobusowych. Rozwój terenów przyległych do drogi 
powoduje konieczność usprawnienia dotychczasowych połączeń drogowych. Stąd dobrym rozwiązaniem jest poszerzenie 
dotychczasowej drogi powiatowej nr 1442G i wykonanie wszystkich elementów przebudowy, usprawniających korzystanie z 
dotychczasowej drogi i zgodnych z obecnymi standardami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
Do realizacji wskazano jako najkorzystniejszy pod względem komunikacyjnym Wariant A przedsięwzięcia, tj. połączenie 

z drogą wojewódzką 216 w miejscu istniejącego połączenia poprzez skrzyżowanie zwykłe. Wariant polegać będzie na przebudowie 
nawierzchni z wykorzystaniem betonu asfaltowego jako nawierzchni nowej drogi oraz przebudowie uwzględniającej jak 
najmniejszą wycinkę drzew przydrożnych. Wariant ten jest korzystniejszy od rozpatrywanych z uwagi  na mniejszą zajętość terenu, 
korzystniejsze parametry eksploatacyjne drogi oraz niższy koszt realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie przewiduje poprawę 
warunków odwodnienia poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego oraz trawiastych rowów drogowych, co zapobiegnie degradacji 
nawierzchni drogi w dłuższym okresie eksploatacji. Doprowadzenie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na tej drodze wiąże się 
z koniecznością utwardzenia drogi, wykonania wzmocnienia nawierzchni i doprowadzenia do szerokości wymaganej 
podstawowymi warunkami technicznymi. Zmiana ta wymagać będzie zajęcia niewielkiej powierzchni dodatkowego terenu, 
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należącego do osób prywatnych, ale również wycinki niektórych drzew przydrożnych. Wariant przewiduje wycinkę drzew, jednak 
zredukowaną do minimalnej ilości wynikającej z planowanych do wykonania korekt w obrębie pasa drogowego. 

Przedstawiony Wariant A jest bardziej korzystny od Wariantu B i Wariantu C, z uwagi na większe bezpieczeństwo ruchu 
pieszych wzdłuż drogi powiatowej. Zaproponowany w Wariancie B chodnik jest technicznie prawidłowy, jednak dodatkowo 
zwiększa także koszty inwestycji o wykonanie krawężnika przy jezdni oraz dodatkowej nawierzchni chodnika z uwagi na 
konieczność wykonania chodnika o szerokości 2,0 m. 

 
W przypadku drzew stanowiących siedlisko chronionych gatunków porostów epifitycznych niezbędne będzie uzyskanie 

decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych od Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Decyzje 
powyższe należy uzyskać przed decyzją zezwalającą na wycinkę drzew. Informacje dotyczące występowania gatunków 
chronionych zawarto w rozdziale 3. Uwarunkowania przyrodnicze. 

 
Sugeruje się realizację przedsięwzięcia w WARIANCIE W1, biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania:  

� poprawa bezpieczeństwa otoczenia na całym obszarze planowanego przedsięwzięcia, 
� zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, 
� wzmocnienie nawierzchni drogi i lepsze przystosowanie jej do zwiększonego ruchu, 
� poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych i rowerzystów, poprzez wybudowanie 

wydzielonych zatok autobusowych oraz chodników dla pieszych, 
� zapewnienie należytych wymagań w zakresie ochrony środowiska wodnego i przyrodniczego, 
� poprawa warunków akustycznych terenów przyległych poprzez zastosowanie nowej nawierzchni drogi o cichszej 

nawierzchni i elementów upłynniających ruch, 
� kompleksowe odwodnienie pasa drogowego z zastosowaniem trawiastych rowów przydrożnych, zapewniających 

retencję i podczyszczanie zanieczyszczeń spływających z drogi, 
� brak znaczącego negatywnego wpływu na przyległe tereny, 
� zastosowanie recyklingu istniejących warstw nawierzchni i podbudowy drogi w celu minimalizacji odpadów, 
� zredukowana ilość drzew przeznaczonych do wycięcia, 
� uporządkowanie estetyczne terenu i polepszenie warunków dotychczasowej eksploatacji drogi w dłuższej perspektywie 

czasowej. 
 

 
6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii 
 
  Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, 
materiałów, paliw oraz energii. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast 
wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów pracujących przy realizacji inwestycji. 
  Wszelkie zużyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Szacunkowe 
zapotrzebowanie mediów wynosi szacunkowo: 

• energia elektryczna   90 kWh/dobę 
• woda                        120  l/dobę 
• paliwa                       200 l/dobę 

 
Realizacja projektu spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda, SMA, beton asfaltowy, 

kostka betonowa i kamienna, piasek, kruszywa, cement, paliwa oraz energia. W największym stopniu wykorzystane będą 
materiały w postaci kruszyw, asfaltu i cementu. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i 
pojazdy, które przy realizacji przedsięwzięcia zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystane będą zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami w szacowanych ilościach na poziomie: 

 
Wariant W1: 

beton asfaltowy ok.  13 466 m3 
KŁSM ok. 24 439 m3  
asfalt kolorowy                                             ok. 1 593 m2 

woda ok.  4430 m3 
paliwo (olej napędowy) ok.  79,2 m3 

 
Wariant W2: 

beton asfaltowy ok. 14 291 m3 
KŁSM ok. 25 591 m3  
asfalt kolorowy                                             ok. 1 613 m2 
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woda ok. 4 700 m3 
paliwo (olej napędowy) ok.  84,1  m3 

 
Wariant W3: 

beton asfaltowy ok. 14 208 m3 
KŁSM ok. 25 422 m3  
asfalt kolorowy                                             ok. 1 599 m2 

woda ok. 4 674 m3 
paliwo (olej napędowy) ok.  83,6  m3 

 
Do realizacji inwestycji konieczne będzie wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego: 

• maszyny do rozbiórki obiektu i nawierzchni – frezarek, 
• samochodów ciężarowych – do transportu materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania oraz 

do transportu mas bitumicznych z wytwórni na miejsce wbudowania oraz innych potrzebnych materiałów 
budowlanych, 

• koparki i ładowarki – do wykonania rozbiórek nawierzchni w wyznaczonych w projekcie miejscach oraz do 
wykonywania robót ziemnych, 

• układarki masy bitumicznych, 
• walców i zagęszczarek – do zagęszczania gruntów, podbudów, mas bitumicznych i nawierzchni. 

 
Maszyny te napędzane olejem napędowym powodować będą negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji 

hałasu i spalin, jednak będzie ono krótkotrwałe i wystąpi tylko w trakcie realizacji inwestycji. 
 
Przewidywana kolejność realizacji obiektów: 

- przebudowa kolizji istniejącej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn, 
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
- przebudowa mostów i przepustów, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1442G oraz skrzyżowań z innymi drogami, 
- przebudowa istniejących dróg i zjazdów, 
- przebudowa rowów odwodnieniowych, 
- budowa urządzeń bezpieczeństwa i oznakowanie drogi. 
- nasadzenia zieleni. 

 
7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 
W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie prognozuje się zastosowanie rozwiązań 

chroniących środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostałych istotnych 
zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań, 
powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 

Zaplecze i plac parkingowy dla pojazdów obsługi budowy należy zlokalizować poza obszarami zalesionymi oraz w 
oddaleniu od zbiorników wodnych.  

 
W celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska w trakcie trwania prac 

budowlanych przewiduje się następujące środki ochronne: 
 

Środowisko przyrodnicze: 
− Prace budowlane będą wykonywane pod nadzorem specjalisty przyrodnika, 
− Wzdłuż odcinków planowanej do rozbudowy drogi przebiegających w sąsiedztwie siedlisk Natura 2000 zostaną 

rozmieszczone tablice informacyjno-ostrzegawcze w celu zapobiegania potencjalnej przypadkowej ingerencji w 
siedlisko, 

− Porządek na terenie budowy i jej zaplecza utrzymany będzie dzięki np. odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na 
odpady, z podziałem na odpady bytowe oraz odpady niebezpieczne, a także sanitariatów i prowadzeniu właściwej 
gospodarki materiałowej. 

− Warstwa gruntu czynnego biologicznie zostanie wykorzystania, na czas budowy będzie złożona w hałdach, a na 
zakończenie realizacji wykorzystana do humusowania poboczy.  

− W czasie prowadzonych prac budowlanych w obrębie terenów leśnych zostaną ustawione przenośne sanitariaty celem 
ograniczenia penetracji terenów leśnych przez pracowników Wykonawcy robót, 

− Ograniczenie wycinki drzew przydrożnych do niezbędnego minimum. 
− W ramach kompensacji utraty siedlisk (miejsc gniazdowych i miejsc odpoczynku) powstałych w wyniku wycinki drzew 

zostaną zawieszone budki dla ptaków i nietoperzy.  Szczegółowa liczba, rodzaj i lokalizacja budek będzie uzależniona 
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od rzeczywistej liczby niszczonych siedlisk i zostanie oszacowana przez pełniony na budowie nadzór przyrodniczy. 
Wskazuje się aby budki nie były wieszane na drzewach przydrożnych. 

− Przewidywana wycinka drzew i krzewów musi być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, w związku z czym 
jej realizacja możliwa tylko jest poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. 

− Nadzór przyrodniczy będzie prowadził kontrole placu budowy wyszukując oraz zabezpieczając miejsca stanowiące 
potencjalne pułapki dla małych zwierząt w tym herpetofauny. 

 
Działania minimalizujące odziaływanie inwestycji na herpetofaunę: 

 
W miejscach szczególnie cennych z punktu widzenia występowania herpetofałny w tym na stwierdzonych szlakach 

sezonowych migracji/wędrówek płazów zostaną wykonane tymczasowe wygrodzenia ochronne, zabezpieczające przed 
przedostawaniem się płazów na tern budowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane np.: w postaci agrowłókniny rozwieszonej na 
wbitych w grunt słupach o wysokości nie mniejszej niż 50 cm. Dolna część tego wygrodzenia winna być zagłębiona pod 
powierzchnią gruntu na głębokość ok. 5 cm, całość natomiast ma być nieznacznie (ok. 10˚) pochylona na zewnątrz od pasa drogi. 
Zakończenia płotków zostaną ustawione w postaci „U” kształtnej zawrotki skierowanej na zewnątrz pasa drogi. Dokładną 
lokalizację wygrodzeń tymczasowych przedstawia poniższa tabela. W trakcie prowadzonych prac na wskazanie prowadzonego 
nadzoru przyrodniczego lokalizacja płotków może ulec zmianie (co będzie wynikało z prowadzonych na budowie nadzorów). Dla 
zapewnienia drożności szlaków migracji płazów zostaną przeprowadzone działania mające na celu wyłapywanie płazów wzdłuż 
ustawionych tymczasowych płotków ochronnych i przenoszenia do miejsc umożliwiających im dalszą wędrówkę. W celu 
prowadzenia odłowów zostaną wykorzystane wkopane w grunt wiadra w jasnym kolorze. Lokalizacja wiader szczegółowo zostanie 
ustalona przez realizowanych na budowie nadzór przyrodniczy, i będzie uzależniona od intensywności migracji oraz warunków 
terenowych. Wiadra (w wysokości nie mniejszej niż 50 cm) winny mieć perforowane dno (co będzie zapobiegało gromadzeniu się 
wody), wypełnione w dolnej części (do ok. 10 cm) liśćmi i ściółką (zapobiegającą wymarznięciu odłowionych płazów), oraz z 
włożoną pod kątem listwą wystającą ponad krawędź wiadra (co umożliwi wychodzenie potencjalnie odłowianych małych ssaków).  

 
Tab - lokalizacja płotków tymczasowych dla herpetofauny 

Lp. 
kilometraże drogi 

zgodnie z projektem 
Strona 
drogi 

Uwagi 

1 0+800–1+100 P  

2 1+600 – 1+850 L  

3 1+730 – 1+850 P  

4 5+950 – 6+150 L i P  

5 9+300 –9+500 L i P 
Płotek wytyczony również wzdłuż ul. 
Świętojańskiej na długości ok. 50 m. 

6 10+400 – 10+550 L i P  
   

W czasie prac bezwzględnie nie powinny być pozostawiane bez zabezpieczenia głębokie wykopy mogące tworzyć 
pułapki dla małych zwierząt (płazy, gady i ssaki). 

 
Przejęcia i płotki ochrono-naprowadzające dla małych zwierząt 
 

W celu minimalizacji barierowego odziaływania rozbudowywanej drogi na herpetofaunę przewiduje się budowę 
w miejscach stwierdzonych szlaków migracji oraz w sąsiedztwie cennych dla tej grupy systematycznej przepustów pełniących rolę 
przejść dla płazów oraz systemu płotków ochronno-naprowadzających. Lokalizacja przejść oraz lokalizacja płotków ochronno-
naprowadzających została podana przedstawiona w poniższej tabeli.  

 
 TABELA – lokalizacja przejść i płotków ochronno-naprowadzających  

Lp. przybliżony kilometraż 
strona 
drogi 

opis środków minimalizujących uwagi 

1 0+800 – 1+050 P płotki docelowe   

2 6+050   przejście dla płazów   

3 5+950 – 6+150 L i P płotki docelowe   

4 9+370   przejście dla płazów    

5 9+300 –9+500 L i P płotki docelowe 
 Płotek wytyczony również wzdłuż ul. 
Świętojańskiej na długości ok. 50 m. 

6 10+480   przejście dla płazów    

7 10+400 – 10+550 L i P płotki docelowe   
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Płotki ochronno-naprowadzające zostaną ustawione z systemu szczelnie łączonych pełnych płyt (np.: z laminatów) 

w wysokości nie mniejszej niż 50 cm, z odgięciem na zewnątrz w górnej krawędzi (tzw. przewieszka) długości nie mniejszej niż 10 
cm. Dolna część płotka będzie zakopana na głębokość ok. 20 cm. Płotek będzie ustawiony w sposób zapewniający szczelność i 
optymalną ochroną przed wkraczaniem herpetofauny w obręb drogi. Zakończenia płotków zostaną ustawione w postaci „U” 
kształtnej zawrotki skierowanej na zewnątrz pasa drogi.  

Minimalne parametry przejść dla płazów będą zgodne z wytycznymi zawartymi w publikacji Rafała T. Kurka „Poradnik 
projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” z 2010 roku. Zgodnie z wytycznymi 
minimalna wysokość przejść dla płazów wynosi 0,75 m i szerokości nie mniejszej niż 1 m. W przypadku przejść zespolonych z 
ciekiem  szerokość półki przełazowej winna mieć nie mniej niż 0,5 m, wysokość takiego przejścia nie powinna być mniejsza niż 
1,5 m przy szerokości >2,0 m.  

 
Pasy nasadzeń zieleni kompensacyjnej i izolacyjnej 

 
W ramach kompensacji planowanie wycinki drzew i krzewów (drzew przydrożnych oraz terenów leśnych) planuje się 

wykonanie nasadzeń w postaci pasów izolacyjnych. Pasy złożone będą z drzew i krzewów gatunków rodzimych dostosowanych 
do warunków siedliskowych panujących w sąsiedztwie danego odcinka drogi tj.: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, buk pospolity, 
klon pospolity, klon jawor, z krzewów: trzemielina pospolita, głóg jednoszyjkowy, róża dzika. Sadzony materiał powinien być zdrowy 
o parametrach: drzewa formy piennej o obwodzie co najmniej 8 cm, zdrowe bez uszkodzeń, krzewy w wysokości co najmniej 40 
cm w pojemnikach C2.  

Lokalizacja pasów przedstawia poniższa tabela.  
 

lp km Strona drogi 
1 8+955 – 9+160 L 
2 9+170 – 9+250 P 
3 9+300 – 9+5000 L 
4 9+550 – 9+610 P 
5 9+820 – 10+030 P 

 
Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy z projektu gospodarki zielenią 
 

Obowiązek zabezpieczenia istniejących na placu budowy drzew i krzewów spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor 
natomiast powinien dopilnować należytego ich zabezpieczenia. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na wykazaną wysoką wartość 
przyrodniczą przydrożnego drzewostanu analizowanego odcinka drogi.  
Przed rozpoczęciem prac na placu budowy, zostaną zabezpieczone drzewa istniejące niekolidujące z inwestycja, które znajdują 
się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczyć 
części nadziemne drzew - pień i koronę oraz część podziemną - korzenie wraz z glebą. W sposób szczególny należy zabezpieczyć 
egzemplarz dębu szypułkowego rosnącego w granicach m. Wejherowa w km 0+750 po lewej stronie drogi. Stan zabezpieczeń 
będzie monitorowany przez nadzór przyrodniczy a w przypadku stwierdzenia wad i usterek natychmiast zostaną one usunięte. 
 
Zabezpieczenie pnia 

Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia to jest odeskowanie pni. 
Sposób ten polega na owinięciu pni przed odeskowaniem matami słomianymi, trzcinowymi zgodnie z rys. 3. Odeskowanie należy 
wykonać uwzględniając kształt pnia a także wykonać w sposób nie powodujący niszczenia znajdujących się tam porostów 
nadrzewnych. Deski powinny przylegać do materiału znajdującego się między pniem a deskami możliwie jak największą 
powierzchnią. Pień powinien być okryty deskami mniej więcej do podstawy korony. Deski należy przymocować przez mocne 
odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ.  

 
Zabezpieczenie korzeni 

Aby zabezpieczyć korzenie drzew zaleca się nie prowadzić prac z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu w obrębie powierzchni 
wyznaczonej rzutem koron drzew (w obrębie nieutwardzonego terenu wokół drzewa), dopuszcza się poruszanie ciężkiego sprzętu 
po istniejącej drodze DP1442G. Głębokie roboty ziemne w strefie korzeniowej należy wykonać ręcznie. Powinny być one 
przeprowadzone na wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 1 godzinę, 
na powietrzu nie dłużej niż 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin. Do zabezpieczenia 
korzeni przed wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni należy 
zabezpieczyć tak jak gałęzie po cięciach sanitarnych. Przyciętym korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez wykonanie 
ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą 
ziemi urodzajnej. Bezwzględnie nie należy doprowadzić do zniszczenia korzeni, które mogą spowodować zamieranie drzewa.  
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Zabezpieczenie korony 
Aby zabezpieczyć korony drzew należy nie prowadzić prac budowalnych z wykorzystaniem sprzętu wysokiego (dźwigi, 

podnośniki itp.) w granicach rzutu ich koron. Należy też wyznaczyć drogi przejazdu poza zasięgiem koron drzew analogicznie jak 
w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić wysokość środków transportu, maszyn i urządzeń 
budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar 
uszkodzeń, np. cięć technicznych. Cięcia te można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy 
asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami jakości cięć 
pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć. 
 

 
Rys. 1. Obniżenie poziomu gruntu z redukcją korzeni, bez budowy muru oporowego („Pielęgnacja i ochrona drzew z normami jakości”, 

Polskie towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014) 
 
 

 
Rys. 2. Zabezpieczenie korzeni przy instalowaniu przewodów (Zieleń miejska nr 11/2009 ) 
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Rys. nr 3. Ekran korzeniowy (Zieleń miejska nr 12/2009 (33) artykuł „Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. II”; „Pielęgnacja i 
ochrona drzew z normami jakości”, Polskie towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014) 
  
 

 
Rys. 4. Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami („Pielęgnacja i ochrona drzew z normami jakości”, Polskie 

towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014) 
 
 
 
Środowisko gruntowo-wodne: 
W celu eliminacji przedostania się substancji niebezpiecznych dla środowiska gruntowego: 

− wyposażyć ekipę budowlaną w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków ropopochodnych z maszyn 
i pojazdów; 

− poinstruować ekipę budowlaną o możliwości usunięcia skażonej gleby i sposobach dalszego postępowania z nią; 
− prowadzić wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach 

serwisowych; 
− stosować przenośne kabiny ustępowe z zapewnieniem regularnego opróżniania; 
− wyposażyć plac budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów. 
− paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy przechowywać w szczelnych pojemnikach, w magazynach 

spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska; 
− używany sprzęt musi być sprawny i wydajny, a dodatkowo konieczna jest właściwa eksploatacja i konserwacja. 

 
Klimat akustyczny: 

− ze względu na przewidywane krótkotrwałe oddziaływania akustyczne przenikające do środowiska, prace drogowe na 
terenach oraz w pobliżu zabudowy mieszkalnej odbywać się będą jedynie w porze dziennej tj od godz. 6 – 22, 
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oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, 
− Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej 

emisji hałasu do środowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy zlokalizować na terenie położonym 
w możliwie największej odległości od terenów chronionych przed hałasem, 

− w celu ograniczenia oddziaływania wibroakustycznego na obszary mieszkalne nie będzie stosowana technologia (np. 
zagęszczania gruntu) wykorzystująca jednorazowo duże ilości energii przekazywanej do gruntu (metody udarowe) na 
rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie wibracyjne). 

 
Stan aerosanitarny: 

− wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą dla powietrza technologię prac budowlanych, stosując 
zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie transportu materiałów oraz w okresie ich składowania na placu budowy. 

 
Gospodarka odpadami: 

− odpady betonowe powstające w trakcie prac budowlanych zostaną poddane odzyskowi i wykorzystane przy pracach 
budowlanych; 

− realizacja inwestycji obok odpadów z grupy 17 spowoduje powstanie typowych odpadów z grupy 20; 
− odpady będą zbierane w sposób selektywny; 
− zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z 

odpadami innymi niż niebezpieczne; 
− transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów będzie 

prowadzony z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych; 
− unieszkodliwiać odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie jest to możliwe w miejscu najbliżej ich 

wytworzenia. 
 
Rozwiązania chroniące środowisko w trakcie eksploatacji 
 
Klimat akustyczny: 

− ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się instalowania urządzeń służących ochronie 
przeciwhałasowej. Szczegółowo omówiono tę kwestię w rozdz. 6.5.; 

− zmiana nawierzchni drogi zmniejszy oddziaływanie akustyczne poruszających się pojazdów o ok. 2-3 dB; 
 

Stan aerosanitarny: 
W ramach projektu przewidziano następujące środki zaradcze przed ograniczeniem emisji do powietrza: 

− przewidywane jest nasadzenie zieleni izolacyjnej, zgodnie z projektem zagospodarowania zieleni; 
− wykonanie ciągów chodników spowoduje wprowadzenie buforowego pasa terenu.  

 
Środowisko gruntowo-wodne: 
W ramach projektu przewidziano następujące środki zabezpieczenia gleby wód podziemnych: 

− jezdnie, chodniki i zatoki autobusowe wykonane będą jako powierzchnie szczelne, 
− do odprowadzania wód opadowych służyć będą rowy drogowe oraz zbiorniki retencyjne, gdzie wody opadowe zostaną 

odprowadzone do gruntu. Ze względu na możliwe zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi, przed 
odprowadzeniem do środowiska ścieki opadowe, oczyszczane będą poprzez  rowy trawiaste. Wody opadowe zostaną 
oczyszczone w takim stopniu, aby zawarte w nich stężenia zanieczyszczeń nie przekraczały wielkości dopuszczalnych. 

 
Gospodarka odpadami: 

W czasie eksploatacji drogi przewiduje się powstawanie pewnych ilości odpadów, a mianowicie: 
− odpady typu komunalnego (papiery, resztki żywności itp.). Odpady te zbierane będą do koszy lub podobnych pojemników 

i wywożone na wysypisko przez miejskie służby oczyszczania; 
 

Środowisko przyrodnicze: 
− przeprowadzać pielęgnację drzew przydrożnych w sposób należyty zgodnie z zaleceniami odpowiednio 

wykwalifikowanego dendrologa lub architekta krajobrazu, 
− ograniczyć wycinki sanitarne do niezbędnego minimum,  
− wykonywać nasadzenia kompensacyjne objąć gwarancją przez okres co najmniej 3 lat.  
− przed każdą wycinką przeprowadzić oględziny poszczególnych drzew pod kątem występowania w ich obrębie gatunków 

stanowiących przedmiot ochrony prawnej. W przypadku stwierdzenia obecności chronionych chrząszczy postępować 
w sposób zapewniający minimalne straty w ich populacjach.  
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8. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 

chroniących środowisko 
 
Oddziaływanie drogi na środowisko pod względem wprowadzania do niego substancji lub energii wystąpi w 

następujących zakresach: 
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych 
• odprowadzanie wód opadowych. 
• emisja hałasu; 
• emisja zanieczyszczeń do atmosfery; 
• odpady. 

 
Emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń do atmosfery związane będą z ruchem pojazdów samochodowych, którego prognozowane 
natężenia w roku 2017 (planowany rok oddania do użytkowania) i 2027 (po 10 latach eksploatacji) podano w poniższej tabeli. 
 
      Rok 2017 

Nr drogi 
Pojazdy 
ogółem 

Motocykle osobowe 

lekkie 
samochody 
ciężarowe 

(dostawcze) 

Ciężarowe 
bez przyczep 

Ciężarowe z 
przyczepami 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

1442G 
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR 

426 5 392 13 6 5 3 1 
 
      Rok 2027 

Nr drogi 
Pojazdy 
ogółem 

Motocykle osobowe 

lekkie 
samochody 
ciężarowe 

(dostawcze) 

Ciężarowe 
bez przyczep 

Ciężarowe z 
przyczepami 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

1442G 
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR 

5769 71 5320 181 82 69 42 5 
 

Na podstawie powyższych wartości prognozowanych i pomierzonych wartości natężenia ruchu samochodowego należy 
stwierdzić, że w ciągu kolejnych 10 lat prognozuje się znaczny wzrost pojazdów na planowanej drodze powiatowej nr 1442G, 
głównie z udziałem pojazdów osobowych. Natężenie to dotyczyć będzie głównie okresu sezonu turystycznego, podczas gdy poza 
sezonem letnim będzie ono znacznie niższe, szacuje się że przynajmniej dwukrotnie mniejsze. Udział pojazdów ciężarowych (w 
tym autobusów) nie stanowi istotnej wielkości, tj. wynosi tylko ok. 2%.  
Główny ruch pojazdów dotyczy samochodów osobowych, co świadczyć może również o przewadze ruchu lokalnego mieszkańców.  
 
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: 
  
 W stosunku do stanu istniejącego, ilość ścieków socjalno – bytowych nie ulegnie zmianie, a ścieki tego typu powstające 
na placu budowy będą wywożone poza teren inwestycji, co zapewni wykonawca robót (np. poprzez zapewnienie przenośnych 
sanitariatów). 
 
b) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych 
   

Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni będzie bitumiczna, powierzchnia dotychczasowej zlewni ulegnie 
zmianie z uwagi na planowane poszerzenie drogi oraz budowę chodnika. Ścieki opadowe spływające do projektowanych rowów 
przydrożnych i zbiorników retencyjnych, pochodzić będą z powierzchni przedmiotowego odcinka pasa drogowego, drogi 
powiatowej nr 1442G i w mniejszym stopniu z terenów zielonych. 

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1442G poza terenem zabudowanym odbywa się poprzez system obustronnych rowów 
drogowych. W takich miejscach wody deszczowe trafiają bezpośrednio do rowów drogowych. Na końcach tych rowów przed 
odbiornikami zastosowano piaskowniki z przegrodą umożliwiającą odcięcie przepływu. Na terenach zabudowanych zastosowano 
sieć kanalizacji deszczowej. Każdy wpust deszczowy wyposażony jest w osadnik zawiesiny mineralnej o głębokości 0,5m. Przed 
wylotem kanalizacji deszczowej do odbiorników zastosowano osadniki wirowe. Rowy drogowe, do których wody były zrzucane 
poprzez przykanaliki zakończone zostaną studnią z piaskownikiem oraz osadnikiem wirowym przed wylotem do odbiornika. Jako 
odbiorniki wykorzystane zostaną istniejące rowy melioracyjne i cieki wodne. W miejscach, w których nie ma możliwości 
wykorzystania istniejących odbiorników do odprowadzenia wód zastosowano, jeśli pozwalały na to właściwości gruntów, rowy 



Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo - Wejherowo” 

40 

infiltracyjne. W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych przewidziano zastosowanie rowów odparowujących 
i zbiorników retencyjnych. 

 
Projektowane urządzenia i działania służące do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 
• system odprowadzania wód deszczowych z powierzchni ulic w pasie drogowym  

• wykonania urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z pasa drogowego, 
• czyszczenie rowów melioracyjnych - udrożnienie i uregulowanie koryt, 

• przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej będących w kolizji z projektowaną drogą, 

• budowę zbiorników retencyjnych. 
 
Urządzenia kanalizacji deszczowej 
Odwodnienie ulicy zostało zaprojektowane poprzez rowy drogowe oraz wpusty deszczowe z siecią kanalizacji deszczowej i z 
odprowadzeniem do rowów melioracyjnych.  
Woda deszczowa przed włączeniem do rowów będzie podczyszczona. 
Projektuje się również konserwację rowów melioracyjnych, które zapewnią prawidłową pracę dotychczasowych układów 
melioracyjnych. Obszar przylegający do planowanej inwestycji podzielono na zlewnie, z których wody zostaną przejęte przez 
rowy melioracyjne. 

 
 Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące jakości wód opadowych odprowadzanych do wód lub do ziemi 

z dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr. poz. 1800 z 2014 r.). Rozporządzenie ustala maksymalne zawartości zawiesiny 
ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w odpływie wód opadowych z powierzchni dróg krajowych, ekspresowych i 
wojewódzkich. Wody te powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób aby zawartość : 

- zawiesin ogólnych była nie  większa niż 100 mg/l 
- węglowodorów ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l 

Rozporządzenie nie określa norm jakości dla pozostałych substancji w odniesieniu do wód opadowych.  
 
Prognozowane stężenia zawiesin (Szo) głównego wskaźnika zanieczyszczeń drogowych dla natężenia ruchu drogowego 

ustalono w następujących horyzontach czasowych: 
− rok przewidywanego oddania do użytkowania – 2017 rok, 
− okres docelowy inwestycji tj. po 10 latach od oddania analizowanego przedsięwzięcia do użytkowania– 2027 rok, 

oszacowano w oparciu o PN „Odwodnienie dróg” (PN-S-02204 z grudnia 1997 roku). 
 

Norma PN-S-02204 – zaleca przyjmowanie stężenia zawiesin ogólnych w spływach nie oczyszczonych Sz dla drogi 4-
pasowej (2x2 pasy ruchu) wg tabeli poniżej. Dla pośrednich wartości natężenia ruchu należy stosować interpolację liniową. 

 
Tablica. Wartości stężeń zawiesin ogólnych S w ściekach deszczowych z drogi o 4-ch pasach ruchu 
 

Natężenie ruchu 
w obu kierunkach  

[tys. poj./dobę] 

Zawiesiny ogólne w 
spływach z terenów 

niezabudowanych [mg/l] 

Zawiesiny ogólne w 
spływach z terenów 

zabudowanych [mg/l] 
1 30 40 

5 100 125 

 
Natomiast dla liczby pasów n mniejszej niż 4 współczynnik poprawkowy jest równy 3,2/n. Wtedy:  

Sz =  [mg/l] 

 
W poniższej tabeli obliczono wartości stężeń zawiesin ogólnych (według powyższej tabeli stosując interpolację) i 

zanieczyszczeń ekstrahujących się eterem naftowym oraz węglowodorów ropopochodnych. Stężenie substancji ekstrahujących 
się eterem naftowym (SEEN) należy przyjąć mnożąc zawartość zawiesin przez współczynnik przeliczeniowy o wartości 0,08. 

W aktualnie obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., Dz.U. poz. 1800 
z 2014 r.) nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym, lecz stężenie węglowodorów ropopochodnych, 
dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowiązujących metod prognozowania. 

 
Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczeń ekologicznych – 

przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilości SEEN nie przekroczy proporcji jak niżej: 

S
n

*
2,3
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Ropopochodne: SEEN ≤ 15: 50 
 
Tabela. Wartości stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w nieoczyszczonych ściekach deszczowych z  

analizowanego odcinka drogi. 

 
Prognoza 

Natężenie 
ruchu w 

obu 
kierunkach 

Zawiesiny ogólne w 
spływach z drogi o 

czterech pasach ruchu 
wg danych zawartych w 

powyższej tabeli 

Zawiesina ogólna w 
spływach z drogi o 

dwóch pasach ruchu 

 Sz = S*
2

2,3
 

SEEN w spływach z 
drogi  

SEEN= Sz*0,08 

Węglowodory  
ropopochodne w 
spływach z drogi 

teren 
niezabudowany 

teren 
niezabudowany 

teren 
niezabudowany 

teren 
niezabudowany 

rok tys.P/dobę mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

2017 

0,43 20 

23,3 32,2 0,6 1 30 

5 100 

 
2027 

1 30 

101,3 8,05 2,3 5 64 

5,8 100 

 
  Prognozowana zawartość węglowodorów ropopochodnych w spływach opadowych z analizowanej drogi nie przekracza 

dopuszczalnych stężeń określonych w przepisach, natomiast przed wprowadzeniem do środowiska spływy opadowe mogą 
wymagać podczyszczenia w zakresie zawiesin ogólnych. 

 
Ścieki opadowe spływające do projektowanych rowów przydrożnych i zbiorników retencyjnych, pochodzić będą z 

powierzchni przedmiotowego odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 1442G i w mniejszym stopniu z terenów zielonych. Na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),  przedmiotowy 
odcinek drogi powiatowej nr 1452G należy do kategorii dróg klasy "Z".  

W związku z powyższym ścieki opadowe z omawianego odcinka drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo - 
Wejherowo, należącej do kategorii dróg klasy "Z", nie wymagają podczyszczania w zakresie zawiesiny ogólnej i z substancji 
ropopochodnych szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

 
Wody opadowe spływając grawitacyjnie z terenów utwardzonych powierzchniowo do systemu rowów przydrożnych 

porośniętych trawą ulegną częściowemu podczyszczeniu na skutek sedymentacji. Jak podają dane literaturowe efektywność 
oczyszczania na powierzchniach zadarnionych, zabezpieczających środowisko wodne wynosi 40-80% dla zawiesiny ogólnej. W 
przypadku analizowanej inwestycji taki sposób odprowadzenia wód opadowych powinien zapewnić wymagany prawem stopień 
redukcji zawiesiny ogólnej. 
 
a) hałas 

 
 Głównym źródłem hałasu na analizowanym terenie jest hałas drogowy.  
 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)] w zakresie ochrony przed 
hałasem, zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na rozpatrywanym odcinku podlegają istniejące tereny 
zabudowy jedno- i wielorodzinnej mieszkaniowej, w tym z usługami.  

 
Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przede wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, 

średniej prędkości, potoku ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu.  
 
Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby: 

− 16 godzin w porze dziennej w przedziale 6:00 – 22:00, 
− 8 godzin w porze nocnej w przedziale 22:00 – 6:00. 
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Tabela. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które 
to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.  
 

Lp. 
   

Rodzaj terenu 
   

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu odniesienia 

równy 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży2) 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców3) 68 60 55 45 

  
Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

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

 
Zgodnie z punktem 2a i 3d powyższej tabeli dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu drogowego na 

terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB nie powinien przekroczyć 
wartości: 

− LAeq,T=16h=61 dB dla pory dnia (zabudowa jednorodzinna) 
− LAeq,T=16h=65 dB dla pory dnia (zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 
− LAeq,T=8h=56 dB dla pory nocy. 

 
 
Metody prognozowania 

Zastosowanie metod obliczeniowych polega na określeniu wartości żądanych parametrów klimatu akustycznego za 
pomocą matematycznych zależności wychodząc ze znajomości: 

� poza akustycznych wielkości opisujących źródła dźwięku tj. parametrów ruchu;  
� charakterystyk terenu;  
� ekranujących elementów urbanistycznych. 

Obliczenia poziomu imisji hałasu drogowego w otoczeniu budynków mieszkalnych znajdujących się wzdłuż projektowanego 
odcinka drogowego przeprowadzono zgodnie z metodyką podaną w instrukcji PIOŚ IOŚ „Metody prognozowania hałasu 
komunikacyjnego” oraz PN-ISO 1996. Obliczenia wykonano w oparciu o program komputerowy Traffic Nosie 2008 SE opracowany 
przez Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych Soft-P. Błąd określenia poziomu równoważnego 
wynikający z przyjętego modelu obliczeniowego nie przekracza +/-2 dB. Program ten służy do prognozowania hałasu drogowego 
dla dróg miejskich i pozamiejskich. Opiera się o tzw. tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuską krajową metodą 
obliczeniową "NMPB-Routes-96", do której odnosi się francuska norma "XPS 31-133". Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 
2002/49/EU do stosowania w krajach członkowskich UE tymczasową metodyką modelowania hałasu drogowego.  
 
Faza budowy 

W trakcie budowy drogi wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą ciężkich maszyn drogowych 
i pojazdów transportowych. 

Sprzęt jaki użyty zostanie do robót drogowych to: frezarka, spycharka, koparki, równiarka, walec statyczny i wibracyjny 
oraz zespół do układania mas bitumicznych jest zawsze podczas pracy źródłem emisji hałasu. Oddziaływanie to obejmie jednak 
stosunkowo krótki okres czasu, a przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu emitowanego przez zgrupowanie pracujących maszyn 
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drogowych i pojazdów dowożących budulec, przy planowanym do realizacji zakresie prac ziemnych można oszacować na 30 
metrów.  

Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, dominujące zagospodarowanie terenu, przewidywany zakres i czas trwania 
prac budowlanych można stwierdzić, iż zmiany klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i 
urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów 
przyległych. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy. Ze względu na przewidywane krótkotrwałe 
oddziaływania akustyczne przenikające do środowiska, prace drogowe na terenach oraz w pobliżu zabudowy mieszkalnej 
odbywać się będą jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6 – 22, oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. 

W otoczeniu projektowanej drogi wystąpią wibracje związane z ruchem ciężkich pojazdów samochodowych, których 
parametry ilościowe są trudne do sprecyzowania za pomocą modelowania matematycznego. 

Na podstawie dotychczas opisywanych doświadczeń przy uwzględnieniu rozpoznania geologicznego szacuje się, że 
zasięg odczuwalnych wibracji nie powinien sięgać dalej niż 20 m od osi drogi, a zatem nie będzie oddziaływał na tereny 
zamieszkania. 
Skala rzeczywistych zagrożeń spowodowanych wibracjami będzie w obu wariantach inwestycyjnych przedsięwzięcia minimalna.  
 
Faza eksploatacji 

Dla oceny zasięgu oddziaływania hałasu po oddaniu jej do użytkowania, przyjęto prognozowane natężenia ruchu drogowego 
dla roku 2017 i 2027 którego wartości podano na początku niniejszego rozdziału.  

W prognozie ruchu podany został średni dobowy ruch (SDR), struktura rodzajowa pojazdów oraz średnia prędkość dla drogi 
(50 km/h). Według obowiązującej przy modelowaniu propagacji hałasu drogowego metody NMPB-Routes-96 Guide du Bruit, do 
modelu wprowadza się jednogodzinowe natężenia ruchu dla pory dnia (jej przedział to godziny 6-22) i pory nocy (22-6). Natężenia 
te określa się wg wzorów podanych przez dr inż. Radosława Kucharskiego z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie: 

NLD=0,87 * SDR * uL / 16  
gdzie: 

NLD - jednogodzinne natężenie ruchu pojazdów lekkich dla pory dnia, 
SDR - średni dobowy ruch pojazdów [poj/dobe], 
uL - udział pojazdów lekkich w całkowitym potoku ruchu. 

 
NCD=0, 87 * SDR * uC / 16 

gdzie: 
NCD - jednogodzinne natężenie ruchu pojazdów ciężkich dla pory dnia, 
SDR - średni dobowy ruch pojazdów [poj/dobe], 
uC - udział pojazdów ciężkich w całkowitym potoku ruchu. 

 
NLN=0, 13 * SDR * uL / 8 

gdzie: 
NLN - jednogodzinne natężenie ruchu pojazdów lekkich dla pory nocy, 
SDR - średni dobowy ruch pojazdów [poj/dobe], 
uL - udział pojazdów lekkich w całkowitym potoku ruchu. 

 
NCN=0,13 * SDR * uC / 8 

gdzie: 
NCN - jednogodzinne natężenie ruchu pojazdów ciężkich dla pory nocy, 
SDR - średni dobowy ruch pojazdów [poj/dobe], 
uC - udział pojazdów ciężkich w całkowitym potoku ruchu. 

 
 
Określenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku. 
 
 W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.  (Dz. U. z 2012 r., poz.1109) zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  określone są dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku m. in. dla: 
− terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, terenów związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży, terenów domów opieki i wynoszą: 
LAeq = 61 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna); 
LAeq = 56 dB w godz. od 22-6 (pora nocna); 

− terenów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z 
usługami rzemieślniczymi, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem, terenów zabudowy zagrodowej i wynoszą: 

LAeq = 65 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna); 
LAeq = 56 dB w godz. od 22-6 (pora nocna). 

 
Przypadek oddziaływania hałasu dla przyjętych horyzontów czasowych 
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Maksymalne prognozowane zasięgi ponadnormatywnego hałasu dla lat 2017 i 2027 wynoszą dla wszystkich wariantów 

inwestycyjnych. 
 
 
Rok 2017 

− dla terenów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
z usługami rzemieślniczymi, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem, terenów zabudowy zagrodowej: 

pora dzienna (LAeq = 65 dB) – około 1 m, 
pora dzienna (LAeq = 61dB) – około 2 m; 
pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 4 m. 

Rok 2027 
− dla terenów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

z usługami rzemieślniczymi, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem, terenów zabudowy zagrodowej: 
pora dzienna (LAeq = 65 dB) – około 11 m, 
pora dzienna (LAeq = 61dB) – około 13 m; 
pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 16 m. 

 
Określone powyżej zasięgi ponadnormatywnego oddziaływania hałasu z przewidzianej do budowy drogi powiatowej nr 

1442G nieznacznie przekraczają granice pasa drogowego (linie rozgraniczające) niezbędnego do jej funkcjonowania 
i użytkowania, nie wpływają jednak na obiekty chronione akustycznie. 

Wprowadzenie nowelizacji przepisów w zakresie oddziaływania hałasu przyczyniło się do podwyższenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu emitowanego z dróg, co obecnie skutkuje możliwością dotrzymania tych norm w wielu przypadkach zabudowy 
chronionej akustycznie, która zlokalizowana jest blisko drogi. Dotrzymanie tych standardów powinno jednak zakładać 
zastosowanie elementów uspokajających ruch tj. zmniejszających prędkość pojazdów z czym wiąże się największy wzrost 
natężenia hałasu. W analizowanym przypadku takie ograniczenia zostaną również wprowadzone, co w sumie doprowadzi do 
zachowania standardów akustycznych.  
  
 Oszacowane zasięgi oddziaływania hałasu określone w Rozdziale 8 przekraczają granice pasa drogowego (linie 
rozgraniczające) niezbędnego do jej funkcjonowania i użytkowania. Na analizowanym obszarze najbliżej położone posesje w 
miejscowości Celbowo oraz na obrzeżach miasta Whjerowo znajdują się kilkanaście metrów od drogi. Zasięgi hałasu wynikają z 
prognozowanego natężenia ruchu drogowego na 2017 i 2027 rok nie sięgają obiektów chronionych. Wymiana nawierzchni drogi 
wpłynie na zmianę odczucia oddziaływania akustycznego na terenie przyległym, ponieważ wyeliminuje hałas wynikający z ubytków 
nawierzchni. W tym ujęciu przedmiotowa inwestycja wpłynie pozytywnie na zmniejszenie punktowe hałasu. Najistotniejszym 
jednak aspektem jest niski poziom natężenia ruchu drogowego pojazdów ciężarowych (tylko 2% w 2027 roku) na drodze 
powiatowej DP1452G, który nie powoduje znaczących przekroczeń hałasu na terenach przyległych. Należy zatem stwierdzić, że 
normy w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu będą dotrzymane na granicy terenów do których Inwestor posiada tytuł 
prawny. 
 Z uwagi na brak przekroczeń poziomu hałasu na tereny przyległe do obiektu i drogi, nie ma konieczności budowania 
zabezpieczeń akustycznych. Ponadto przewiduje się zmniejszenie zasięgu uciążliwości akustycznej o kilka metrów po wymianie 
obiektu i wyrównaniu nawierzchni drogi, likwidacji ubytków  i nierówności. Wszystkie te zabiegi przyczynią się do zapewnienia 
dotrzymania standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)].  

 
 

Przypadek oddziaływania hałasu w wariancie bezinwestycyjnym 
 
Maksymalne prognozowane zasięgi ponadnormatywnego hałasu dla lat 2017 i 2027  wynoszą dla wszystkich wariantów 

inwestycyjnych: 
 
Rok 2017 

− dla terenów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
z usługami rzemieślniczymi, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem, terenów zabudowy zagrodowej: 

pora dzienna (LAeq = 65 dB) – około 1 m, 
pora dzienna (LAeq = 61dB) – około  2 m; 
pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 4 m. 
 

Rok 2027 
− dla terenów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

z usługami rzemieślniczymi, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem, terenów zabudowy zagrodowej: 
pora dzienna (LAeq = 65 dB) – około 13 m, 
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pora dzienna (LAeq = 61 dB) – około 16 m; 
pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 21 m. 

 
Określone powyżej zasięgi ponadnormatywnego oddziaływania hałasu bez uwzględnienia działań minimalizujących 

przekraczają granice pasa drogowego (linie rozgraniczające) niezbędnego do jej funkcjonowania i użytkowania i są większe niż 
zasięgi określone z uwzględnieniem wymiany nawierzchni dogi. 
 
d) oddziaływanie na powietrze atmosferyczne – emisja do atmosfery 

 
Najpowszechniej występujące w powietrzu atmosferycznym zanieczyszczenia to gazy i pyły pochodzące z procesów 

energetycznego spalania paliw. Zaliczamy tu głównie dwutlenek siarki- emitowany w wyniku spalania naturalnie 
zanieczyszczonych związkami siarki paliw, dwutlenek azotu- powstający głównie w paleniskach w warunkach wysokiej 
temperatury oraz pyły zwłaszcza krzemionkowe jako naturalna pozostałość spalanych stałych paliw kopalnych. 

Istotnym źródłem emitującym zanieczyszczenia do powietrza jest transport samochodowy. Źródłami zanieczyszczenia 
powietrza związanymi z funkcjonowaniem analizowanej inwestycji będą spaliny z silników pojazdów.  

Charakterystyczne dla komunikacji samochodowej substancje chemiczne to w skali lokalnej tlenek węgla, tlenki azotu, 
węglowodory i ołów, a w skali makro dwutlenek węgla (gaz cieplarniany) i dwutlenek siarki. W ocenach często pomija się dwutlenek 
siarki (ze względu na coraz niższą zawartość siarki w paliwach oraz na to, że emisja ta jest bez znaczenia w stosunku do wielkości 
emisji przemysłowej), a także ołów (ze względu na obniżenie zawartości ołowiu w benzynie oraz stopniową eliminację ołowiu z 
paliw). Zatem najistotniejsze zanieczyszczenia to tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory.  

Do podstawowych czynników decydujących o wielkości emisji związanej z ruchem drogowym należą: 
- typ pojazdów - wielkość i rodzaj silnika, rodzaj normy dotyczącej toksyczności i obowiązującej w czasie 

dopuszczenia pojazdu do ruchu; 
- parametry ruchu pojazdów - natężenie ruchu, prędkość; 
- typ emisji - z silnika nagrzanego lub rozgrzewającego się od danej temperatury otoczenia. 
O uciążliwości zanieczyszczeń atmosfery decydują ich stężenia (ilości substancji chemicznej w jednostce objętości 

powietrza). Normy stężeń określa: 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. z 18 września 2012 r., poz. 1031); 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16, poz. 87). 
Sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza wzdłuż dróg generalnie będzie się z upływem lat polepszała. Postęp 

techniczny w zakresie ograniczania emisji substancji zanieczyszczających z silników spalinowych powoduje, że zmniejszanie 
emisji jednostkowej jest obecnie szybsze niż przyrost ilości samochodów. W konsekwencji, dzięki zastępowaniu starych 
samochodów nowymi, następuje wyraźne zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. 

Dla planowanego przedsięwzięcia miarodajnym okresem obliczeniowym jest okres w 10 roku eksploatacji – licząc od 
momentu oddaniu drogi do eksploatacji.  

Dla przedmiotowego odcinka drogi do dalszych analiz przyjęto prognozowany ŚDR na 2027 rok wielkości  
5769 poj./dobę. 

 
Oszacowanie zanieczyszczeń do atmosfery 

Zgodnie z literaturą zatytułowaną „Emisja zanieczyszczeń gazowych w spalinach silnikowych” – M. Bernhardt, PW, w 
trakcie spalania paliwa powstają zanieczyszczenia podane poniżej w  [g/kg]  paliwa. 

Składnik Benzyna Olej napędowy 

Tlenek węgla CO 470 22,5 

Węglowodory alifatyczne 35 26 

Tlenki azotu, NOx 20 20,5 

Dwutlenek siarki, SO2 1,4 8,7 

Uwaga: 

1) Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi w opracowaniu. 
2) zrezygnowano z wymieniania ołowiu jako wskaźnika zanieczyszczeń, ponieważ w przypadku dzisiejszej technologii 

produkcji benzyny o podwyższonej wartości oktanowej odbywa się ona w inny sposób niż dodawanie w trakcie produkcji 
związków ołowiu. 

 
Ilość emitowanych zanieczyszczeń jest proporcjonalna do zużycia paliwa przez pojazdy w jednostce czasu.  Obliczenie 

ilości zużytego paliwa określa się na podstawie literatury zatytułowanej „Wytyczne projektowania instalacji wentylacji w 
budownictwie zaplecza technicznego motoryzacji”. 
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Zużycie godzinowe paliwa określa się wzorem: 
Bh = 0,6 + 0,8V [kg/h] 

gdzie: V – pojemność silnika w litrach. 

W przypadku samochodów benzynowych przyjęto jako najbardziej adekwatną pojemność silnika wynoszącą 1,6 l, a w 
przypadku samochodów z napędem Diesla przyjęto wartość pośrednią pomiędzy pojemnością silnika autobusu i pojazdu z 
naczepą 11 litrów, a przeciętnym samochodem ciężarowym o pojemności 4,0 ÷ 6,0 l, czyli V = 8,0 litrów. 

Czas przebywania pojazdów na danym odcinku drogi jest proporcjonalny do prędkości, z jaką on się porusza. 

Przyjęto następujące prędkości projektowe: 

− poza obszarem zabudowy -        Vp = 50 km/h = 13,88 m/s; 
 

Do dalszych obliczeń przyjęto 100-metrowe odcinki drogi będące źródłami liniowymi, osadzonymi w 
charakterystycznych, wcześniej określonych i podanych częściach modernizowanej drogi. 

Czas przejazdu 100-metrowego odcinka wynosi: 

- przy V = 50 km/h   t2 =  = 3,6 sek 

 
Zużycie paliwa obliczono zgodnie z wcześniej podaną zasadą i dla poszczególnych SDR oraz udziału w nim pojazdów 

ciężkich. Zużycie godzinowe paliwa wynosi dla samochodów: 
- osobowych  Bh = 0,6 + 0,8 x 1,6 = 1,88 kg/h 
- ciężarowych  Bh = 0,6 + 0,8 x 8,0 = 7,0 kg/h 

 
a w czasie 3,6 sek.:  

-  osobowych                B1 = 0,00188 kg 
-  ciężarowych              B2 = 0,007 kg 

 

W ostatnich czasach, w przypadku samochodów osobowych nastąpiła duża tendencja do występowania samochodów 
z silnikami napędzanymi olejem napędowym. Ilość samochodów osobowych z silnikami Diesla stale rośnie. Sugeruje się, że w 
2027 roku osiągnie ona 50%, obecnie wynosi 20%. W związku z tym, że ilość zanieczyszczeń wyemitowanych podczas spalania 
benzyny i oleju napędowego jest różna, w ogólnej ilości zużytego oleju napędowego uwzględniono zarówno samochody osobowe 
jak i ciężarowe. 

Tabela. Przewidywane, szacunkowe wartości zużytego paliwa w rozbiciu na benzynę i ON. 

Rok 

Ruch SDR Zużycie paliwa w kg/dobę* 

Ogółem 
Osobowe 
(łącznie z 

dostawczymi) 

Ciężarowe 
(łącznie z 

autobusami) 

Osobowe, w tym: Ciężarowe 
ON 

Ogółem 
ON Ogółem Benzyna ON 

2027 5769 5609 160 4,36 2,18 2,18 2,80 4,98 

*Zużycie paliwa = SDR x B(1,2) 

Tabela. Średnie, godzinowe zużycie paliwa przez potok pojazdów pokonujący 100 m odcinek drogi w rozbiciu  
na benzynę i ON  [kg/h]. 

Rok 
B1- średnie godzinowe zużycie paliwa  

na 100 metrów  
Benzyna ON 

2027 0,12 0,21 

Podczas spalania powstają następujące zanieczyszczenia w [kg/kg]: 

Wskaźnik W 
Składnik Benzyna  ON 

Tlenek węgla CO 0,47 0,022 
Węglowodory 0,035 0,026 
Tlenki azotu, NOx 0,02 0,020 
Dwutlenek siarki, SO2 0,0014 0,009 

Wartość emisji wynosi: E1 = B1 x W   [kg/h] 

13,88

50



Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo - Wejherowo” 

47 

 

Tabela. Wartość emisji E1 zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliwa w kg/h na długości odcinka 100 m. 

Część drogi Rok 

E1 –emisja zanieczyszczeń  
[kg/h] 

Tlenek węgla 
Węglowodory 

głównie alifatyczne 
Tlenki 
azotu 

Dwutlenek 
siarki 

Droga powiatowa nr 1442G na odcinku Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

benzyna  0,12  kg/h 
2027 

0,04653 0,00693 0,00396 0,000277 
olej napędowy 0,21  kg/h 0,004356 0,009152 0,00704 0,003168 

RAZEM 0,097416 0,097416 0,016082 0,00704 
 
 Na podstawie emisji E1 zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliw na odcinku długości 100 m wyliczono wielkość 
imisji tj. wielkość zanieczyszczeń która trafia do powietrza w celu odniesienia do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  
(Dz. U. Nr. 16, poz. 87). 
 
 Do prognozy wielkości imisji zanieczyszczeń oraz ich przestrzennego rozkładu zastosowano program OpaCal3m. 
Program OpaCal3m wykorzystuje model CALINE 3, opracowany przez P.E. Bensona na zlecenie Departamentu Transportu Stanu 
Kalifornia w USA. Model ten jest zalecany przez Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i jako zalecany 
do stosowania wymieniony został we „Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania matematycznego w systemie 
zarządzania jakością powietrza”. Model CALINE 3 umożliwia wyznaczanie stężenia zanieczyszczenia 60–min., jako 
odpowiadającego rzeczywistym procesom dyspersji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych. W pozostałych 
aspektach algorytm OpaCal3m oparty jest na metodzie modelowania poziomów substancji w powietrzu, określonej w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, 
poz. 87). 
       CALINE 3 jest modelem mikroskalowym, opartym na gaussowskim równaniu dyfuzji i stosującym koncepcję strefy mieszania. 
Model ten uwzględnia turbulencję mechaniczną i turbulencję termiczną, powodowaną przez pojazdy. W modelu droga składa się 
z prostoliniowych odcinków jednorodnych pod względem wysokości, szerokości, wielkości emisji, etc. OpaCal3m dzieli każdy z 
tych odcinków na szereg elementarnych źródeł liniowych, usytuowanych prostopadle do kierunku wiatru. Długość i orientacja 
elementu jest funkcją kąta między kierunkiem wiatru i danym odcinkiem drogi. Stężenie w receptorze jest sumą stężeń od 
poszczególnych elementów, obliczonych według wzoru na stężenie zanieczyszczenia emitowanego przez źródło liniowe o 
skończonej długości, prostopadłe do kierunku wiatru.  
        CALINE 3 traktuje obszar znajdujący się bezpośrednio nad drogą jako strefę o jednolitej emisji i turbulencji. Obszar ten 
stanowi tzw. strefę mieszania i jest definiowany jako obszar nad jezdnią (pasy ruchu bez poboczy) zwiększony o trzy metry z 
każdej strony. W obrębie strefy mieszania w warstwie przyziemnej występuje turbulencja mechaniczna, wywołana ruchem 
pojazdów oraz turbulencją termiczna, spowodowana przez wyrzut gorących spalin. CALINE 3 wprowadza wstępną dyspersję w 
kierunku pionowym (SGZ1) jako funkcję turbulencji w strefie mieszania. 
 
Tabela. Wartość imisji zanieczyszczeń do powietrza powstałych na drodze powiatowej nr 1442G Celbowo - Wejherowo 

Wielkość Miano Wartość największa spośród obliczonych 
Tlenek węgla 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,045 
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,007 
Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia D1  
– (30 000 µg/m3) 

% 0 

Węglowodory alifatyczne 
Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,007 
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,002 
Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia; 
- D1 – 3000 µg/m3 
- Da –  1000 µg/m3 

%  
0 
0 

Dwutlenek azotu 
Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,004 
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,002 
Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia; 
-  D1 – 200 µg/m3 
-  Da – 40 µg/m3 

%  
0 
0 

Dwutlenek siarki 
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Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,003 
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,004 
Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia; 
- D1 – 350 µg/m3 
- Da – 20 µg/m3 

%  
0 
0 

Pył ogółem   
    w tym pył do 2,5 µm – stężenie maksymalne µg/m3 6,516 
                                         stężenie średnioroczne µg/m3 0,792 
    w tym pył do 10 µm –  stężenie maksymalne µg/m3 5,7 
                                         stężenie średnioroczne µg/m3 0,64 

 

Wartości normatywne zanieczyszczeń przyjęto według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16, poz. 87). 

Norma dla takich zanieczyszczeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

Zanieczyszczenie 
Wartość uśredniona 

dla godziny  
D1 [µg/m3] 

Wartość 
uśredniona dla 

roku Da  [µg/m3] 
Dwutlenek azotu NO2 200 40 

Dwutlenek siarki SO2 350 20 

Tlenek węgla, CO 30000 --- 
Węglowodory alifatyczne 3000 1000 
Pył zawieszony PM10 280 40 
Pył zawieszony PM2,5 brak 20 

 
Na podstawie tych analiz stwierdzono brak przekroczeń wartości normatywnych stężeń chwilowych i średniorocznych 

poza pasem drogowym oraz przewidywany ruch drogowy nie zagraża pod względem aerosanitarnym środowisku. 
Prognozowany rozkład zanieczyszczeń powietrza generowany ruchem pojazdów na drodze, wskazuje, że wartości 

normatywne stężeń NOx oraz NO nie będę przekraczane. Emisja dwutlenku azotu w powietrzu utrzymywać się będzie w 
najbliższym otoczeniu drogi, zatem nie będą one zagrażały zdrowiu i życiu ludzi.  

e) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami 
 
 W zakresie gospodarki odpadami w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prognozuje się powstawanie odpadów, 
które zakwalifikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do następującej kategorii. 
 
Tabela. Odpady wytworzone w czasie realizacji planowanej inwestycji 
 

Rodzaj odpadu 
Opis odpadu 

Sposób 
postępowania 

Odbiorca, miejsce 
przeznaczenia odpadów Kod Nazwa 

0201 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 

020103 Odpadowa masa roślinna 

Odpady powstałe z 
opcjonalnego 

przycięcia drzew i 
krzewów 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 
podmiotowi //składowisko 

1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

150101 Opakowania z papieru i tektury 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 

podmiotowi 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 

podmiotowi 

150103 Opakowania z drewna 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym 
zakresie/przekazanie 

zewnętrznemu podmiotowi 

150104 Opakowania z metali 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 

podmiotowi 
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150105 Opakowania wielomateriałowe 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 

podmiotowi 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 

podmiotowi 

150107 Opakowania ze szkła 
Odpady powstałe 
na placu budowy 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

We własnym zakresie/ 
przekazanie zewnętrznemu 

podmiotowi 
1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte z zużytych 
urządzeń 

Elementy powstałe 
z rozbiórki instalacji 

elektrycznych 
Unieszkodliwienie 

przekazanie podmiotowi 
posiadającemu stosowne 

zezwolenie na gosp. odpadami  

160216 
Elementy usunięte z zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 

Elementy powstałe 
z rozbiórki instalacji 

elektrycznych 
unieszkodliwianie 

przekazanie podmiotowi 
posiadającemu stosowne 

zezwolenie na gosp. odpadami 
1701 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

170181 
Odpady z remontów i przebudowy 

dróg 
Mieszanka bitumiczno-

asfaltowa, kruszywa, piasek 
Odzysk We własnym zakresie 

wbudowanie w drogi itp. 
1705 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

170504 
Gleba, ziemia, w tym kamienie i 
inne niż wymienione w 130503 

Gleba, ziemia Odzysk We własnym zakresie 

1709 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

170901* 
Odpady z budowy, remontów i 
demontażu zawierające rtęć 

Elementy demontowanych 
instalacji oświetleniowych 

Unieszkodliwianie Składowisko odpadów 

170903* 

Inne odpady z budowy, remontów i 
demontażu (w tym odpady 

zmieszane) zawierające substancje 
niebezpieczne 

Odpady powstałe z  
demontażu min. elementów 

oświetlenia drogi 
Unieszkodliwianie Składowisko odpadów 

2003 Inne odpady komunalne 

200301 
Nie segregowane odpady 

komunalne 

Zmieszane odpady 
komunalne- papiery folia 

metale itp 

Odzysk/ 
Unieszkodliwianie 

Sortownia odpadów/ 
Składowisko odpadów 

200304 
Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości 

Odpady powstałe na placu 
budowy i związane z 

funkcjonowaniem zaplecza 
socjalnego 

Unieszkodliwianie Oczyszczalnia ścieków/ 
Składowisko odpadów 

 
Według art. 3 ust. 1 pkt. 19 i  32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) przez: 

− posiadacza odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości; 

− wytwórcę odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów 
(pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania 
powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i 
napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 
 
Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity  

z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)  eksploatacja instalacji powodującej m.in. wytwarzanie odpadów 
wymaga uzyskania pozwolenia. 
 

Według art. 180 a w/w ustawy pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 
1)   o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
2)   o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. 
 
W przypadku omawianego przedsięwzięcia drogowego wytwórcą i posiadaczem odpadów będzie wykonawca prac 

budowlanych, zatem; 
− w przypadku spełnienia progów określonych w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

powinien on wystąpić o uzyskanie czasowego zezwolenia na wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscu 
prowadzenia inwestycji w ilości i na zasadach określonych w projekcie budowlanym 
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− według art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) prowadzenie zbierania 
odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia które wydawane jest w drodze decyzji; 

− zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) w przypadku, 
gdy wytwórca odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być zwolniony z obowiązku uzyskania 
odrębnego zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. 

 
Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady z grupy 0201, 1701 i 1705 nie są zaliczone do odpadów 

niebezpiecznych i mogą zostać wytworzone i odzyskane w miejscu wytworzenia – jest to zgodne z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U z 8 stycznia 2013 r., poz. 21), a zwłaszcza :  

− ust. 2 „Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi” 
− ust. 3 „Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza 

do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest 
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.” 
Jednakże nadmiar odpadów grupy 0201, 1701 i 1705 może zostać przekazany zewnętrznemu podmiotowi 

posiadającemu stosowne zezwolenie na gospodarowanie ww. podgrupami odpadów o którym mowa w art. 41 analizowanej 
ustawy.  

Podczas budowy powstaną również odpady opakowaniowe. Przepisy dotyczące obchodzenia się z tego typu odpadami 
zostały zawarte w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 888). 

W przypadku odpadów niebezpiecznych (grupa 1602, 1703 i 1709) należy postępować zgodnie  
z art. 21 ustawy o odpadach i art. 180 a pkt 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 
r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)  tj.  w przypadku wytwarzania ich o masie powyżej 1 Mg rocznie należy uzyskać 
zezwolenie na ich wytwarzania.  

W związku z organizacją placu budowy i funkcjonowaniem zaplecza socjalnego powstanie pewna ilość odpadów 
socjalno-bytowych np.: 200304 (szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) - nie zaliczane 
do odpadów niebezpiecznych oraz odpady komunalne (kod 200301) czyli szklane i plastikowe butelki, puszki, papier oraz odpady 
organiczne. Zaleca się segregację odpadów komunalnych na placu budowy w wydzielonych miejscach. 
 
 W stosunku do stanu istniejącego ilość odpadów komunalnych w trakcie eksploatacji nie ulegnie zmianie. Pojemniki na 
odpady komunalne powstające w trakcie realizacji, będą regularnie opróżnione przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się 
utrzymaniem czystości na ulicy.  
 Za usuwanie odpadów będą odpowiedzialne wyznaczone przez zarządzającego drogą służby, a w przypadkach 
zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, szczególnie w przypadku zagrożenia wynikającego z możliwości zanieczyszczenia 
środowiska substancjami niebezpiecznymi wyspecjalizowane jednostki Straży Pożarnej.  

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, 
chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 
 

Eksploatacja drogi jest źródłem odpadów związanych ze źródłami światła, zawierających rtęć (kod 160215*) oraz opraw 
oświetleniowych (kod 160216). 
 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, wyspecyfikowanymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). wymaga szczególnego nadzoru i odrębnego trybu 
postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21). Odpady niebezpieczne 
gromadzone będą w szczelnych pojemnikach/kontenerach i zgodnie ze wskazaniami inwestora odbierane będą przez 
specjalistyczną firmę zajmującą się unieszkodliwianiem danego typu odpadów.  

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne będą składowane luzem w boksach lub w 
specjalistycznym pojemniku. 

Odpady opakowaniowe będą gromadzone w workach z tworzywa. Opakowania metalowe w pojemnikach (np. beczki o 
pojemności 200 l) lub luzem, natomiast opakowania ze szkła w metalowych pojemnikach. 

Zużyte opony, metale żelazne, tworzywa sztuczne, szkło i odpady z remontów i przebudowy drogi, żelazo, stal i 
mieszaniny metali składowane powinny być luzem w boksach.  

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone np. środkami ochrony roślin, 
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć powinny być przechowywane w specjalistycznych pojemnikach 
przystosowanych do tego celu. 

Szlamy z kolektorów, jako odpady niebezpieczne powinny być przekazywane bezpośrednio specjalistycznej firmie. 
Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 32 ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21) firma taka będzie wytwórcą tych 
odpadów i na niej będzie spoczywał obowiązek ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Odpady powstające podczas eksploatacji powinny być gromadzone i okresowo przekazywane wyspecjalizowanym 
firmom w celu ich utylizacji. Odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych powinny być traktowane zgodnie z zapisami ustawy 
o odpadach. Pozostałe odpady pochodzące z bieżącego utrzymania i oczyszczania drogi będą przekazywane do 
unieszkodliwienia.  
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W związku z tym zagrożenie środowiska odpadami w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia z wyjątkiem poważnych 
sytuacji awaryjnych ocenia się jako minimalne.  
 
g) poważne awarie 

Omawiana inwestycja nie będzie powodowała ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, może natomiast na jej 
terenie, ze względu na charakter powszechnie i publicznie dostępny, możliwe jest wystąpienie awarii lub wypadku na drodze, przy 
czym realizacja inwestycji w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia ilości wypadków i awarii na drodze.  
  Resumując wśród zagrożeń  można wyróżnić te, które powstają w skutek: 

− wypadków i zdarzeń w czasie budowy i eksploatacji drogi, w których biorą udział pojazdy przewożące substancje 
niebezpieczne, które mogą spowodować m.in. skażenie powietrza, wód, gleb oraz pożary, 

− awarii w miejscach postoju w/w pojazdów, 
− niewłaściwego lub niedostatecznego zabezpieczenia robót drogowych, a także złego rozpoznania (np. geologii, 

stosunków wodnych), co może spowodować m.in. obniżenia zwierciadła wody gruntowej, 
Część z tych zagrożeń jest częściowo przewidywalna i prawdopodobieństwo ich uniknięcia jest możliwe poprzez dobre 

rozpoznanie terenu i przyjęte środki zabezpieczenia. 
Niektóre z nich takie jak wypadki czy zderzenia, charakteryzują się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia w danym 

miejscu, lecz ich konsekwencje ekologiczne mogą być bardzo poważne. 
Ryzyko wystąpienia poważnej awarii z powodu kolizji można zmniejszyć poprzez m.in.: 

− przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu, jak tutaj rozdzielenie pieszych uczestników ruchu 
drogowego poprzez budowę ciągów pieszych i dróg rowerowych oraz budowa rond na skrzyżowaniach,  

− stosowanie lokalnych ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania, 
− monitoring stanu nawierzchni, 
− specjalne zimowe utrzymanie dróg. 
 

Przeciwdziałanie skutkom emisji zanieczyszczeń w sytuacjach awaryjnych wymaga  powiadomienia odpowiednich służb 
drogowych oraz służb ratownictwa będących w krajowych strukturach Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej, a zajmujących się 
zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. 

W przedmiotowym przypadku wprowadzono elementy uspokojenia ruchu, które zostaną  kompleksowo rozwiązanie oraz 
oddzielenie pieszych od poruszających się drogą pojazdów. Wszystkie elementy zastosowane przyczynią się zarówno do 
zmniejszenia ryzyka wypadku oraz poprawy warunków środowiskowych w otoczeniu drogi. 

 
8.1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania 
 
 W niniejszym rozdziale omówiono rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającą z; 

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, 
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, 
d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 

 
Omawiane przedsięwzięcie polegające na budowie drogi powiatowej nr 1442G na odcinku od miejscowości Celbowo do 

miasta Wejherowo stanowi odrębne i niezależne przedsięwzięcie drogowe. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi w 
przeważającej długości nieutwardzonej, na łącznej długości 12,2 km. 

 
Obszar objęty analizowaną inwestycją położony jest w północnej części województwa pomorskiego, na terenie gminy 

Wejherowo i gminy Luzino w powiecie wejherowskim. Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski J.Kondrackiego 
analizowany obszar leży na terenie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. Pojezierze Kaszubski stanowi część  makroregionu 
Pojezierza Wschodniopomorskiego wchodzącego w skład podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie.  

 
Łączna długość przedsięwzięcia wynosi 12,2 km. 
 

W otoczeniu drogi znajdują się: 
- rozproszona pojedyncza niska zabudowa, w tym z działalnością gospodarczą, 
- zadrzewienia przydrożne, 
- firmy usługowe, 
- obszary rolne, 
- obszary zalesione (na przeważającej długości przedsięwzięcia).  
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Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim i puckim na terenie: 
miasta Wejherowo, gminy Wejherowo oraz gminy Reda i gminy Puck. Największa gęstość zaludnienia dotyczy obszaru miejskiego 
Wejherowo, która według danych GUS z 2014 r. wyniosła 1887 os.km2. 
Według danych z 2015 r. gęstość zaludnienia w gminie Wejherowo wynosiła 124 os/km2. 
Według danych z 2014 r. gęstość zaludnienia w powiecie puckim wynosiła 104 os/km2. 
Według danych z 2007 r. gęstości zaludnienia wynosiła we wsi Celbowo 491 mieszkańców. Liczba ta po przeanalizowaniu 
niewielkiego trendu wzrostowego może wynosić w obecnych latach nieco ponad 500 mieszkańców.  

 
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie obejmował obszar wyznaczony granicami przebiegu izofony nocnej tj. 

56 dB której odległość od krawędzi jezdni określono w rozdziale 8.  
Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego lokalizację nie wystąpią 

oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze, a omawiana inwestycja będzie miała charakter lokalny.  
 

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia w trakcie realizacji może wystąpić szereg oddziaływań na środowisko m. in.: 
− zajęcie terenu; 
− wytwarzanie odpadów; 
− oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne; 
− emisja hałasu - będzie związana z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Hałas emitowany przez te źródła do 

otoczenia charakteryzuje się zmiennym poziomem dźwięku, a jego wartość zależy od stopnia nasilenia ruchu.  
Podkreślić należy, że uciążliwości w zakresie emisji hałasu wynikające z pracy maszyn i urządzeń budowlanych będą 
w rejonie zabudowy mieszkaniowej zbliżone do tła akustycznego wynikającego z odbywającego się normalnie ruchu (w 
czasie prac budowlanych odbywał się będzie normalny ruch samochodowy). 
Wystąpi również emisja drgań mechanicznych z pracy ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, rozbiórkowe, 
dowozu materiałów budowlanych itp., które mogą niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców sąsiadujących z 
planowaną inwestycją. Aby ograniczyć wibracje generowane podczas robót należy stosować maszyny wysokiej jakości 
i właściwie je konserwować.  

− emisja zanieczyszczeń do atmosfery – będzie związana z prowadzeniem robót drogowych z użyciem ciężkiego sprzętu 
budowlano-drogowego, wykonywaniem prac ziemnych i układaniem mieszanki mineralno-asfaltowej. Emisje z 
użytkowanych maszyn będą na poziomie emisji z samochodów ciężarowych, a aby ograniczyć nadmierne pylenie 
podczas budowy należy stosować maszyny budowlane nowej generacji, niemniej zapylenie w trakcie realizacji 
inwestycji jest nie do uniknięcia. Uciążliwość pylenia krótkotrwałego (tylko podczas budowy) nie będzie nadmiernie 
uciążliwa dla otoczenia.  

 
Resumując powyższe należy stwierdzić, że oddziaływanie w trakcie prowadzenie prac budowlanych będzie krótkotrwałe 

tj. wystąpi w czasie prowadzenia prac oraz będzie odwracalne, a wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju 
przedsięwzięcia. Oddziaływania powyższe są integralnie związane z zakresem przedsięwzięcia i w zasadzie nie mogą być 
wyeliminowane.  

 
Zasięg w/w zagrożeń w trakcie budowy jest ograniczony w czasie i przestrzeni – nie decyduje w sposób trwały o stanie 

środowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji przedsięwzięcia (po zakończeniu budowy ten rodzaj oddziaływania na 
środowisko nie będzie występował).  

W celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska w trakcie trwania prac budowlanych 
przewiduje się środki ochronne, które scharakteryzowano w rozdziale 7.  

 
Natomiast na etapie eksploatacji oddziaływanie może występować w następujących zakresach: 
 

− odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (ścieki deszczowe)  
Na analizowanym odcinku drogi nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej, obiekt odwadniany będzie 
powierzchniowo poprzez spływ grawitacyjny do rowów przydrożnych porośniętych trawą, gdzie ulegają częściowemu 
podczyszczeniu na skutek sedymentacji. Jak podają dane literaturowe efektywność oczyszczania na powierzchniach 
zadarnionych, zabezpieczających środowisko wodne wynosi 40-80% dla zawiesiny ogólnej. W przypadku analizowanej 
inwestycji taki sposób odprowadzenia wód opadowych powinien zapewnić wymagany prawem stopień redukcji zawiesiny 
ogólnej. 

Resumując powyższe oraz zapisy rozdziału 8 należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązanie projektowe zapewnią 
dotrzymanie wartości dopuszczalnych podstawowych wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800 z 2014 r.) , 
tj.  

� zawiesina ogólna nie będzie większa niż 100 mg/l 
� węglowodory ropopochodne nie będą większe niż 15 mg/l. 
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− emisja hałasu 
Oprócz drogi powiatowej nr 1442G w bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji stwierdzono inne źródła emisji 
mogących wpłynąć na występowanie oddziaływań skumulowanych. Wymienić tu należy skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 216 w Celbowie. Oddziaływania te mają jednak charakter punktowy, a nie liniowy tak ja dotyczy do samej 
drogi powiatowej.  
Analizując możliwe oddziaływania skumulowane, które mogą się pojawić w wyniku łącznych skutków osobno 
podejmowanych działań w ciągu pewnego okresu czasu (działania prowadzone równolegle podczas fazy realizacji 
niniejszej inwestycji oraz planowane do realizacji) należy stwierdzić, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia kumulowania 
oddziaływań.  
 
 W obrębie analizowanego obszaru nie są realizowane ani planowane do realizacji działania, których skutki 
mogłyby się sumować z oddziaływaniami analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 1442G. Nie przewiduje się również 
wystąpienia reakcji pomiędzy różnymi rodzajami oddziaływań pochodzącymi z tej samej lub różnych inwestycji, 
prowadzących do powstania nowego rodzaju oddziaływania na środowisko. 
 
 Oszacowane zasięgi oddziaływania hałasu określone w Rozdziale 8 przekraczają granice pasa drogowego 
(linie rozgraniczające) niezbędnego do jej funkcjonowania i użytkowania. Na analizowanym obszarze najbliżej położone 
posesje w miejscowości Celbowo i na obrzeżach miasta Wejherowa znajdują się kilkanaście metrów od drogi. Wśród 
nich znajdują się obiekty mieszkalne w postaci zabudowy jednorodzinnej, zabudowa jednorodzinna z usługami (punkty 
sprzedaży detalicznej i usług), zakłady usługowe.  Zasięgi hałasu wynikają z prognozowanego natężenia ruchu 
drogowego na 2017 i 2027 rok nie sięgają obiektów chronionych. Wymiana nawierzchni drogi wpłynie na zmianę 
odczucia oddziaływania akustycznego na terenie przyległym, ponieważ wyeliminuje hałas wynikający z ubytków 
nawierzchni. W tym ujęciu przedmiotowa inwestycja wpłynie pozytywnie na zmniejszenie punktowe hałasu. 
Najistotniejszym jednak aspektem jest niski poziom natężenia ruchu drogowego na drodze powiatowej DP1442G, który 
nie powoduje przekroczeń hałasu na terenach przyległych i w perspektywie 10-letniej również nie zmieni się on w istotny 
sposób. Należy zatem stwierdzić, że normy w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu będą dotrzymane na granicy 
terenów do których Inwestor posiada tytuł prawny. 
 
 Z uwagi na brak przekroczeń poziomu hałasu na tereny przyległe do obiektu i drogi, nie ma konieczności 
budowania zabezpieczeń akustycznych. Ponadto przewiduje się zmniejszenie zasięgu uciążliwości akustycznej o kilka 
do kilkunastu metrów po wymianie obiektu i wyrównaniu nawierzchni drogi, likwidacji ubytków  i nierówności. Wszystkie 
te zabiegi przyczynią się do zapewnienia dotrzymania standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)].  
 

− emisja zanieczyszczeń do atmosfery - prognozowany rozkład zanieczyszczeń do powietrza generowany ruchem 
pojazdów na drodze wskazuje na brak przekroczeń wartości normatywnych stężeń chwilowych i średniorocznych poza 
pasem drogowym z zatem przewidywany ruch drogowy nie zagraża pod względem aerosanitarnym środowisku a tym 
samym również zdrowiu i życiu ludzi. 
 

− odpady 
Odpady powstające podczas eksploatacji powinny być gromadzone i okresowo przekazywane wyspecjalizowanym 
firmom w celu ich utylizacji. 
Odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych powinny być traktowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21). 
Pozostałe odpady pochodzące z bieżącego utrzymania i oczyszczania obiektu i drogi będą przekazywane do 
unieszkodliwienia. W związku z tym zagrożenie środowiska odpadami w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia z wyjątkiem 
poważnych sytuacji awaryjnych ocenia się jako minimalne.  

 
Wyszczególnione powyżej oddziaływanie w fazie eksploatacji zostało szczegółowo opisano w  

rozdziale 8, a kroki jakie należy podjąć w celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska 
scharakteryzowano w rozdziale 7.  
 
9. Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących 

się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
 
Oddziaływania skumulowane można rozpatrywać w kontekście tych samych emisji występujących w tym samym czasie na 

etapie realizacji budowy drogi powiatowej nr 1442G, która na omawianym obszarze jest głównym ciągiem drogowym. W 
bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji występuje jedynie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 216, gdzie również 
emitowany jest hałas, który może wpływać sumarycznie na otoczenie wraz z drogą powiatową. Obszar ten jest jednak punktowy i 
nie ma obecnie istotnego znaczenia, ponieważ w sąsiedztwie występują tereny niezabudowane zabudową mieszkaniową.  
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W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji nie stwierdzono innych źródeł emisji mogących wpłynąć na występowanie 

oddziaływań skumulowanych. 
 
10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 

Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego lokalizację nie wystąpią 
oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. 

 
 

11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się 
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

 
W celu szczegółowego rozpoznania terenu zidentyfikowano formy ochrony przyrody zlokalizowane 

 w promieniu ok. 10 km od omawianej inwestycji, a są to: 
� rezerwat Gałęźna Góra – w odległości 2,91 km; 
� rezerwat Darzlubskie Buki – w odległości 4,32 km; 
� rezerwat Lewice – w odległości 4,84 km; 
� rezerwat Beka – w odległości 6,52 km; 
� rezerwat Pełcznica – w odległości 8,37 km; 
� rezerwat Mechelińskie Łąki – w odległości 10,45km; 
� Trójmiejski Park Krajobrazowy – w odległości 1,6 km na południowy-wschód; 
� Nadmorski Park Krajobrazowy – w odległości 4,83 km; 
� Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej – inwestycja w obszarze 
� Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy - Łeby – w odległości 5,01 km; 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 – inwestycja w obszarze 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005; 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006 – w odległości 13,55 km; 
� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010 – w odległości 13,55 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Wejherowo PLH220084 – w odległości 1,42 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Biała PLH220016 – w odległości 2,88 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 –  4,83 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Bezlist koło Gniewowa PLH PLH220102–  5,94 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Orle PLH220019 – w odległości 6,38 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Pełcznica PLH220020 – w odległości 7,99 km; 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Trzy Młyny PLH220029 – w odległości 10,53 km; 
� użytek ekologiczny Nanicka Łąka – w odległości 0,03 km; 
� użytek ekologiczny Nanicki Szuwar – w odległości 0,05 km; 
� użytek ekologiczny Migowe Wzgórza – w odległości 2,63 km; 
� użytek ekologiczny Kępiński Moczar – w odległości 2,63 km; 
� użytek ekologiczny Muzowa Łąka – w odległości 3,12 km; 
� użytek ekologiczny Migowa Łąka – w odlełgości 3,14 km; 
� użytek ekologiczny Darżlubskie Źródliska – w odległości 3,73 km; 
� użytek ekologiczny Mechowska Łąka – w odległości 4,29 km. 

 
a) pomniki przyrody 

W pobliżu analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 1442G najbliżej położone pomniki zlokalizowane są w 
odległościach od 0,02 km do 0,62 km. Zidentyfikowano 17 pomników przyrody w ww. podanym zasięgu. 

  
 

b) Obszary chronionego krajobrazu 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej, funkcjonuje na podstawie uchwały nr 1161/XLVII/10 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Ww. OChK został 
utworzony w 1994 r. na podstawie zapisów określonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego z 1994 r. Nr 27 poz. 
139 z 1998 r. Nr 59, poz. 294.  

Puszcza Darżlubska położona jest na północ od granic Wejherowa i doliny Redy. Tworzy ona zwarty kompleks leśny o 
łącznej powierzchni 15 908 ha, porastający wzgórza lekko falistej moreny dennej Kępy Puckiej i równinnego sandru piaśnickiego. 
Gleby tu występujące to gleby brunatne lub bielicowe oraz torfy i mursze, wytworzone na podłożu glacjalnym i fluwioglacjalnym. 
Podobnie jak w przypadku sąsiednich rejonów na rzeźbę terenu i warunki glebowe miało wpływ ostatnie zlodowacenie (bałtyckie), 
które wycofało się z tych ziem około 10 tyś. lat temu. 
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Obecnie Puszcza Darżlubska to w 90% lasy będące częścią nadleśnictwa Wejherowo. W skład ich drzewostanu 
wchodzą przede wszystkim: buk, sosna, świerk, dąb i olsza. Obszary moreny dennej porasta żyzna i kwaśna buczyna niżowa oraz 
grądy, natomiast teren równiny sandrowej pokrywa bór sosnowy. Należy również nadmienić, iż puszcza jest najbardziej 
wysuniętym na północ tego typu kompleksem leśnym w Europie. 

 
Puszcza Darżlubska uznana za Obszar Chronionego Krajobrazu została w 1994 roku, zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 5, z dnia 8 listopada 1994 r. Łącznie z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym tworzy 
ona Leśny Kompleks Promocyjny Lasów Oliwsko-Darżlubskich. Od zachodu puszcza graniczy z OChK Pradoliny Łeby-Redy, a 
od północy w niewielkim fragmencie styka się z granicami Nadmorskiego OchK. Taki układ obszarów chronionego krajobrazu 
tworzy korytarz ekologiczny umożliwiający migrację zwierząt. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej 
znajdują się dwa rezerwaty przyrody: ”Darżlubskie Buki” chroniący fragment buczyny pomorskiej z okazałym starodrzewem 
oraz”Źródliska Czarnej Wody”, obejmujący ochroną zachowany w stanie niezmienionym, zespół źródlisk i rzadkich gleb o 
właściwościach rędzin wapiennych wraz z porastającą go unikatową roślinnością. 

 
Obok wartości przyrodniczej puszcza ma też znaczenie historyczne i kulturowe. Jest ona częścią ”Królewskiej Puszczy 

Darżlubskiej” słynącej w dawnych czasach z bogactwa zwierzyny i wielkich królewskich łowów. Związane są z nią dwa ważne 
wydarzenia historyczne. Pierwsze sięga roku 1462, kiedy to miała tu miejsce jedna z największych bitew wojny trzynastoletniej 
(polsko-krzyżackiej). Rozegrana 17 września, w okolicach wsi Świecino, bitwa okazała się zwycięska dla wojsk polskich. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem historycznym związanym z ziemiami puszczy Darżlubskiej są dokonane przez hitlerowców masowe mordy 
na ludności cywilnej, w tym licznej inteligencji, działaczy samorządowych, nauczycieli, księży i urzędników Pomorza (głównie 
Wejherowa, Pucka, Kartuz i Gdyni). Jesienią i zimą na przełomie lat 1939 i 1940 zamordowano w lasach niedaleko wsi Piaśnica 
Wielka, około 12 tysięcy osób. Obecnie zdarzenie to upamiętnia Pomnik Ofiar Piaśnicy. 

 
W obrębie lasów Puszczy, liczne są także niewielkie malownicze wsie często z cennymi zabytkami architektonicznymi. 

Jedną z nich jest Darżlubie, która jest też jedną z najstarszych miejscowości w tym regionie (pierwsza wzmianka z 1296). Wieś ta, 
od której wywodzi się nazwa puszczy, była przez kilka stuleci posiadłością Cystersów oliwskich. Do zakonu Cystersów należała 
również wieś Mechowo, w której oprócz zabytkowego kościoła parafialnego z 1742 r. znaleźć można niewielkie jaskinie 
pseudokrasowe wytworzone w piaskach wodnolodowcowych zwane ”Grotami Mechowskimi”. 

Dzięki swoim wartościom przyrodniczym, kulturowym i historycznym Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy 
Darżlubskiej jest doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji nie tylko ludności trójmiasta. Przez teren Puszczy przebiegają trzy 
szlaki turystyki pieszej (zielony”Puszczy Darżlubskiej”, niebieski ”Krawędzią Kępy Puckiej” oraz czarny”Grot Mechowskich”), 
ścieżki rowerowe, trasy do jazdy konnej oraz dla narciarstwa biegowego.  

 
Uchwała nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz. Woj.Pom. z 16.08.2016 r. poz.2942) 
 

Zgodnie z zapisami ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.16 r.: 
§ 5. (...) wprowadza się następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z 
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
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- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 
lub rybackiej. 

 
§ 7. 1. W odniesieniu do zakazów, o których mowa w § 5, obowiązują odstępstwa wskazane w art. 24 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). 
2. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Mając na uwadze powyższe, a zwłaszcza zapis § 7 ust. 1 ww. uchwały, realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie 

możliwa w przypadku braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku, gdy ocena 
oddziaływania na środowisko będzie przeprowadzona dla analizowanego przedsięwzięcia, w ramach niej zostaną określone 
dodatkowe warunki po spełnieniu których możliwa będzie realizacja przedsięwzięcia.  

 
 

c) Obszary Natura 2000 
 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 
 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza 
Darżlubska PLB220007, na długości 6 km w obszarze zalesionym. 

Według Standardowego Formularza Danych dla tego obszaru (aktualizacja 10.2013 r.), Puszcza Darżlubska obejmuje 
powierzchnię 6452,63 ha. 

Przedmiotem ochrony obszaru są gatunki zwierząt i ich siedliska objęte art. 4 Dyrektywy 2009/147/WE oraz gatunki 
wymienione w Załączniku II do Dyrektywy 92/43/EWG, do których zaliczono: 

- włochatka zwyczajna Aegolius funereus 
- zimorodek zwyczajny Alcedo atthis 
- jarząbek zwyczajny Bonasa bonasia 
- lelek zwyczajny Caprimulqus europaeus 
- bocian czarny Ciconia nigra 
- gołąb siniak Columba oenas 
- derkacz zwyczajny Crex crex 
- dzięcioł czarny Dryocopus martius 
- muchołówka mała Ficedula parva 
- sóweczka zwyczajna Glaucidium passerinum 
- żuraw zwyczajny Grus grus 
- bielik zwyczajny Hallaeetus albicilla 
- gąsiorek Lanius collurto 
- lerka Lullula arborea  

Na terenie tego obszaru występuje bardzo wysokie zagęszczenie włochatki, stwierdzono również gniazdowania ponad 
1% populacji krajowej włochatki. 

 
Obszar stanowi zwarty kompleks leśny, ograniczony od północy Równiną Błot Nadmorskich (Bielawskie i Karwińskie 

Błota), od wschodu brzegiem Zatoki Puckiej, od południa pradoliną rzeki Redy, a od zachodu nieregularnie biegnącą rynną jeziora 
Żarnowieckiego i częściowo doliną Piaśnicy. Występuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu (tereny równinne i faliste stanowią 
około 50% powierzchni, resztę - tereny pagórkowate). Obszar należy do zlewni kilku rzek: Czarnej Wdy, Płutnicy, Piaśnicy, Redy 
i Gizdepki. W drzewostanach dominuje sosna, a na drugim miejscu jest buk. 

 
Dla obszaru PLB220007 Puszcza Darżlubska został ustanowiony plan działań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu działań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB22007 (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1920 z 19.05.2014 r.), który został zmieniony Zarządzeniem 
RDOŚ w Gdańsku z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1108 z 16.03.2016 r.). W ramach działań ochronnych 
zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w stosunku 
do dwóch najważniejszych gatunków, tj. włochatki zwyczajnej Aegolius funereus i muchołówki małej Ficedula parva.  
 
12. Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz zachowanie spójności 

sieci 
 

Inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego ciągu komunikacyjnego przecina obszar Natura 2000 Puszczy Darżlubskiej 
(PLB 220007) w jego południowo wschodniej części na długości ok. 6 km. Wzdłuż całego odcinka przecinającego teren występują 
zwarte zbiorowiska leśne, z czego dominują lasy liściaste i mieszane.  
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Zgodnie tabelą 3.2. Standardowego Formularza Danych (aktualizacja z października 2013 r.) w obrębie przedmiotowego 
obszaru odnotowano łącznie 14 gatunków objętych art. 4 Dyrektywy 2009I147IWE i wymienionych w załączniku II do Dyrektywy 
92I43IEWG. Wszystkie wymienione gatunki należą do grupy systematycznej ptaków. Przeprowadzona w ramach przygotowywania 
dokumentacji środowiskowej inwentaryzacja awifauny terenu w ciągu planowanej do rozbudowy drogi potwierdziła występowanie 
sześciu gatunków: 

- gąsiorek Lanius collurio 
- dzięcioł czarny Dryocopus martius 
- bielik Haliaeetus albicilla 
- muchołowka mała Ficedula parva 
- włochatka Aegolius funereus 
- żuraw Grus grus 

 
W ramach prac obserwowano również błotniaka stawowego Circus aeruginosus (gatynek ujęty w zał. I Dyrektywy ptasiej), 

jednak poza obszarem Puszczy Darżlubskiej. 
Zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB 220007 ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku poz. 1920 z maja 2014 roku, gatunkami będącymi podstawowym przedmiotem ochrony 
obszaru jest włochatka Aegolius funereus i muchołowka mała Ficedula parva. 
Obydwa gatunki były odnotowywane w ramach przeprowadzonych na potrzeby inwestycji badań inwentaryzacyjnych. 
 
Włochatka Aegolius funereus 

 
Gatunek ten został stwierdzony w dwóch lokalizacjach w sąsiedztwie drogi tj. ok. km 3+500 (strona lewa) i ok. km 8+400 

(str. lewa). Obydwa stanowiska oceniono jako znajdujące się powyżej 50 m od drogi (stanowisko w km 8+400 ok. 200-300 m). 
Ponad to zgodnie z otrzymanymi z RDOŚ Gdańsk danymi o lokalizacji stref ochronnych gatunków ptaków, strefa ochrony ścisłej 
tego gatunku znajduje się na wysokości km 5+000 po prawej stronie drogi w odległości ponad 1 km. Prowadzone na tym odcinku 
prace nie wykazały jednak obecności włochatki.  

W oparciu o plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszczy Darżlubskiej istniejącym zagrożeniem dla tego gatunku jest: 
niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – niewyznaczanie stref ochronnych wokół stanowisk lęgowych włochatki.  
Jako zagrożenia potencjalne wskazano: 

1. spadek powierzchni drzewostanów dojrzałych - w wieku: powyżej 40 lat (osika), powyżej 60 lat (brzoza brodawkowata, 
grab, olsza czarna), powyżej 80 lat (sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski, daglezja, klon zwyczajny, 
klon jawor, lipa drobnolistna i szerokolistna), powyżej 100 lat (buk zwyczajny, jodła pospolita) bądź powyżej 120 lat (dąb 
szypułkowy i bezszypułkowy, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy) - w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej 
niedostosowanej do potrzeb ochrony gatunku. Może on spowodować niedobór dziupli dzięcioła czarnego (stanowiących 
podstawowe miejsca gniazdowania włochatki), skutkujący pogorszeniem stanu siedlisk gatunku lub ich utratą;  

2. drapieżnictwo - ze strony puszczyka, kuny leśnej, kuny domowej, norki amerykańskiej (mogących polować na włochatki 
lub zjadać ich jaja);  

3. usuwanie martwych i zamierających drzew - możliwa utrata siedlisk w wyniku usuwania z drzewostanów martwych i 
dziuplastych drzew. 

 
 
Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w śladzie istniejącej już drogi o stosunkowo szerokim pasie, co nie wymusza 

dodatkowych wycinek drzewostanów, a w szczególności drzewostanów starszych. Jako negatywne oddziaływanie przedmiotowej 
inwestycji, które może oddziaływać na omawiany gatunek wskazano w inwentaryzacji zwiększenie natężenie ruchu pojazdów na 
przebudowanej drodze, a co za tym idzie zwiększenie natężenia hałasu oraz penetracji terenu przez ludzi. Jako skutki negatywne 
oceniono również stresowe oddziaływanie świateł poruszających się drogą pojazdów, a także potencjalne kolizje z samochodami. 
Oddziaływanie tych czynników może spowodować dalsze odsunięcie się od drogi terytoriów występowania włochatki, a co za tym 
idzie zmniejszenie potencjalnie zajmowanego areału przez ten gatunek.  
 
Muchołowka mała Ficedula parva 

 
Gatunek ten odnotowywany jest stosunkowo licznie w obrębie Puszczy Darżlubskiej, co potwierdza przekazana przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska mapa z wynikami inwentaryzacji, a także dane zawarte w SDF gdzie wielkość populacji 
oszacowano na 156 – 201 par (tabela 3.2), oceniając kategorie liczebności jak „C” – powszechne. W ramach prac 
inwentaryzacyjnych odnotowano dwa terytoria tego gatunku znajdujące się w rejonie km 5+200 i 4+500.  

Zgodnie z plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszczy Darżlubskiej potencjalnym zagrożeniem dla tego gatunku jest: 
zmniejszenie powierzchni dojrzałych drzewostanów liściastych i mieszanych, stanowiących główne siedlisko gatunku, w wyniku 
prowadzenia gospodarki leśnej niedostosowanej do potrzeb ochrony gatunku. Może to prowadzić do pogorszenia stanu siedlisk 
gatunku lub ich utraty. 

Planowa inwestycji nie przewiduje znacznych wycinek starodrzewu leśnego, które stanowią siedliska występowania tego 
gatunku. Z uwagi jednak, że muchówka mała należy do ptaków śpiewających, pewne oddziaływanie może mieć zwiększenie 
natężenie hałasu w związku ze wzrostem natężenia ruchu na przebudowanej drodze. Może to doprowadzić do opuszczenia lub 
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niezasiedlania terenów bezpośrednio znajdujących się przy drodze. Istnieje również ryzyko występowania sporadycznych kolizji 
ptaków z pojazdami przejeżdżającymi przez teren leśny.  
 
Siedliska przyrodnicze 

 
Przeprowadzone prace inwentaryzacyjne wykazały również występowanie w sąsiedztwie planowanej do przebudowy 

drogi siedlisk przyrodniczych wymienionych w I załączniku Dyrektywy siedliskowej. Są to: 
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe. 
- 9190 Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae 
- 9130 Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion 
- 9110 Kwaśne buczyny Luzulo – Fagion 

 
Są to siedliska często spotykane w obrębie terenów leśnych północnej polski. Lokalizacje siedlisk zostały wskazane w 

załączonej inwentaryzacji botanicznej. Z uwagi na bardzo szeroki pas istniejącej drogi ingerencja w teren tych siedlisk będzie 
znikomy. Należy jednocześnie zaznaczyć, że granice siedlisk są określane w sposób umowny, a zbiorowiska występujące 
bezpośrednio przy drodze mają charakter zbiorowisk ruderalnych, które stopniowo przechodzą w zbiorowiska charakterystyczne 
dla danych siedlisk przyrodniczych. 
 

Podsumowując, mając również na uwadze położenie geograficzne, skalę przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w obrębie 
istniejącej infrastruktury drogowej oraz zakres prac ograniczony do działek objętych wnioskiem, należy stwierdzić, że nie dojdzie 
do modyfikacji warunków ekologicznych ostoi ani też pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt dla których został wyznaczony obszar Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 oraz do naruszenia spójności sieci 
obszarów Natura 2000. 
  

Stwierdza się, że planowana inwestycja po zastosowaniu działań minimalizujących, opisanych w niniejszej Karcie  nie 
będzie miała wpływu na teren i przedmiot ochrony wszystkich wymienionych powyżej obszarów przyrodniczo chronionych. 
 
 
13. Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami  
 
Ramowa Dyrektywa Wodna  

Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej [Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000)], 
jest osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015. Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej planowanie 
gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy, dla których opracowuje się plan gospodarowania wodami. 
Według Ramowej Dyrektywy Wodnej plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces 
osiągania celów środowiskowych.  

Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód, powinny osiągnąć dobry stan chemiczny, 
oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny, gdzie:  

− stan ekologiczny obowiązuje dla naturalnych jednolitych części wód, 
− potencjał ekologiczny dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. 

W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte 
na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających 
stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, 
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody, co najmniej dobrego stanu (dla części wód uznanych za naturalne) oraz 
dobrego lub powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za silnie zmienione, bądź sztuczne).  

Wartości tych wskaźników określa; 
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.1008 z późniejszymi zmianami); 
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122 poz. 1018 )  
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 

(Dz. U. Nr 143 poz. 896).  
 W przypadku wód wykazujących w momencie ustalania celów środowiskowych bardzo dobry stan ekologiczny, 
wymagane jest utrzymanie tego stanu dla wypełnienia zasady niepogarszania stanu wód. 
 
Jednolite części wód powierzchniowych  
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych 
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana 
jest przy tym zasada - jeśli do danej części wód odnosi się więcej niż jeden z celów, ustala się cel najbardziej rygorystyczny.  
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Są to: 
• niepogorszenie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona, poprawa i przywrócenie stanu wszystkich 

części wód;  
• osiągnięcie dobrego stanu do 2015 roku, tzn. dobrego stanu (lub potencjału) ekologicznego i dobrego stanu chemicznego 

wód powierzchniowych;  
• stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i stopniowe eliminowanie priorytetowych 

substancji niebezpiecznych z wód powierzchniowych;  
• osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi dla obszarów chronionych w ustawodawstwie 

wspólnotowym.  
 

Ustalenie celów środowiska zostało oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu z dnia 22 lipca 
2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. Nr 122 poz.1018). Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych 
brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.  
 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych 

Według Atlasu podziału hydrograficznego Polski przedmiotowa inwestycja znajduje się w dorzeczu Wisły.  
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 

22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 49, poz. 549).  
W obszarze dorzecza Wisły dominują obszary rolne, które zajmują 66% powierzchni, tj. 120 457,5 km2. Lasy i 

ekosystemy seminaturalne zajmują łączną powierzchnię 53 127,7 km2, co stanowi ok. 29 % powierzchni. Tereny wodne obejmują 
obszar o powierzchni 2 833, 2 km2 (ok. 1,5%), tereny zantropogenizowane stanowią 5 925,65 km2 – ok. 3 % powierzchni obszaru 
dorzecza.   

Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest 2660 jednolitych części wód rzek, określonych w 23 typach rzek. Dla 
cieków sztucznych nie określono typu.  

Odstępstwa od celów środowiskowych (derogacje) na obszarze dorzecza Wisły określono dla 1019 jednolitych części 
wód powierzchniowych rzek z powodu zagrożenia nie osiągnięciem tych celów. W takich sytuacjach przepisy ustawy Prawo 
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. i RDW dopuszczają przedłużenie terminów lub ustalenie mniej rygorystycznych celów. 
 

Teren objęty analizą znajduje się na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, które przedstawiono w 
poniższej tabeli.  
 
Tabela. Jednolite części wód i ich charakterystyka. 
 

Jednolita część wód powierzchniowych 
(JCWP) 

Lokalizacja 

Status 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów 
środowiskowych 

Derogacje 
Uzasadnienie 
derogacji  

Europejski kod JCWP 

 
Nazwa JCWP 

Obszar dorzecza 

Scalona część wód 
powierzchniowych 
(SCWP) 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
(RZGW) 

PLRW20001747752 Kanał Zelistrzewo DW1805 sztuczna 
część wód 

zły zagrożona -  

PLRW2000174776 Gizdepka DW1805 silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 Przesunięcie terminu 
osiągnięcia celu z 
powodu konieczności 
dodatkowych analiz 
oraz długości 
procesu 
inwestycyjnego 

PLRW20001947891 Reda od Bolszewki 
do dopł. z polderu 
Rekowo 

DW1803 silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 Przesunięcie terminu 
osiągnięcia celu z 
powodu konieczności 
dodatkowych analiz 
oraz długości 
procesu 
inwestycyjnego 

 
Opracowano na podst. Załącznika nr 1 Charakterystyka JCW do Programu wodno-środowiskowego kraju, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010 
*- derogacje: 
4(4) – 1 derogacje czasowe – brak możliwości technicznych 
4(4)-2 – derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty 
4(4)-3 – derogacje czasowe – warunki naturalne 
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4(5)-1 – cele mniej rygorystyczne – brak możliwości technicznych 
4(5) – 2 –cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne  
 
 
Wpływ przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły 
 

Główne cele środowiskowe dla wód powierzchniowych określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły zakładają nie pogarszanie ich stanu. Dla JCW, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale 
ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie, 
co najmniej dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Stan ekologiczny, zgodnie z RDW, wyznaczają również hydromorfologiczne elementy jakości, tj.: 
• Reżim hydrologiczny 
• Ciągłość rzeki 
• Warunki morfologiczne 
 

W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził monitoring operacyjny jednolitych  części wód 
powierzchniowych płynących przypisanych do 29 rzek. Z przeprowadzonych badań wynika, że wody te prezentowały: 

• potencjał ekologiczny - umiarkowany; 
• stan chemiczny- dobry.  

 
Ocenia się, że nie będzie zmiany stanu wód pod względem fizyko-chemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym ze 

względu na fakt, iż żadne z JCW nie jest przecina przez analizowane przedsięwzięcia, a zatem nie będzie: 
• mechanicznej ingerencji w ich koryta, 
• nie będą zrzucane nieoczyszczonych wód opadowych z drogi do rzeki, 
• nie będzie w dolinach rzeki oraz w pobliżu rowów zlokalizowane zaplecze budowy i baz materiałowych  

 
W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi i awaryjnymi 

napływami substancji szkodliwych dla środowiska dla omawianej inwestycji  na podstawie wyników szacunkowej prognozy stężeń 
zanieczyszczeń, zaproponowano zastosowanie spełniającego wymogi przepisów prawnych systemu odwadniającego opisanego 
w rozdziale 2 i 8 Karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

W związku z powyższym ocenia się, że planowana inwestycja drogowa nie wpłynie na stan jednolitych części wód i na 
cele środowiskowe RDW, określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
 
Jednolite części wód podziemnych 
Cele środowiskowe dla wód podziemnych  

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty 
przez część wód podziemnych jeśli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.  

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:  
• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  
• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej),  
• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  
• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego 

zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie 

chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.  
 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych 

 
Analizowana inwestycja położona jest w Regionie Wodnym Dolnej Wisły w obszarze JCWPd 13 o kodzie europejskim 

PLGW240013. 
Obszar JCWPd 13 obejmuje zlewnie Piaśnicy, Redy i Zagórskiej Strugi, Raduni z Motławą oraz bezpośrednie zlewnie 

Morza Bałtyckiego. Główne poziomy wodonośne wyodrębnione zostały w utworach czwartorzędu. Najzasobniejszą strukturą jest 
pradolina Redy-Łeby. Na obszarze JCWPd 13 formowane są najważniejsze strumienie filtracyjne gdańskiego systemu 
wodonośnego zasilające w znacznej części Żuławy Gdańskie (GZWP 111 i 112) i pradolinę Redy-Łeby (GZWP 110). 

 Dla tej jednostki określono stan chemiczny jako dobry z wysoką wiarygodnością. Poza tym nie występuje tu ryzyko 
spełnienia celów środowiskowych (JCWPd niezagrożona).  
Klasyfikacja wód podziemnych wykonana na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ w latach 2010-2012 wskazuje, iż 
na analizowanym terenie w obrębie osadów czwartorzędowych (Q) mają one przeważnie III klasę jakości. 

 
Na poniższym rysunku przedstawiono położenie jednolitych części wód podziemnych.  
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Rys 12. Lokalizacja jednolitych części wód podziemnych w obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły źródło: PIG. 

 
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dla wód podziemnych na tym obszarze 

stan chemiczny i ilościowy JCWPd został określony jako dobry.  
Główne cele środowiskowe dla wód podziemnych określone w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły przedstawiają się następująco: 
• zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 
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• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  
• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego 

zanieczyszczenia powstałego na skutek działalności człowieka. 
 

W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi i awaryjnymi 
napływami substancji szkodliwych dla środowiska, dla omawianego odcinka drogi, na podstawie wyników szacunkowej prognozy 
stężeń zanieczyszczeń, zaproponowano zastosowanie spełniającego wymogi przepisów prawnych systemu odwodnienia 
opisanego w rozdziale 2 i 8 Karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

Na przedmiotowym obszarze nie ma ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego. 
Wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu przedmiotowej inwestycji, nie będzie sprzeczne z celami 

środowiskowymi dla wód podziemnych. Spełnia ono wymogi niepogarszania stanu wód podziemnych i powierzchniowych. 
Biorąc powyższe pod uwagę ocenia się, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych 

części wód i na cele środowiskowe RDW, określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
 

 
14. Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany oraz wpływu klimatu i jego zmian na 

przedsięwzięcie 
 
Planowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo - 

Wejherowo”,  będzie w niewielkim stopniu oddziaływało na klimat i jego zmiany (mitygacja klimatu) oraz podlegało częściowo 
wpływowi klimatu i jego zmianom (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu), co dokładniej opisano poniżej. 

 
Instytut Ochrony Środowiska opracował w pod redakcją prof. Sadowskiego publikację pt. „Opracowanie i wdrożenie 

Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów 
Polski do zmian klimatu do roku 2070”, gdzie przeanalizowano aktualne i przewidywane zmiany klimatu w Polsce oraz ich wpływ 
na główne sektory gospodarki kraju. 

Klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczną tendencję rosnącą temperatury powietrza ze znaczącym 
wzrostem od 1989 roku. Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji. Zmieniła się natomiast struktura opadów, głównie w 
ciepłej porze roku; opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie, powodujące coraz częściej powodzie i podtopienia. 
Jednocześnie zanikają opady niewielkie (poniżej 1 mm/dobę). 
Symulowana temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju. Przyrosty temperatury są 
zróżnicowane regionalnie i sezonowo. Najsilniejsze wzrosty temperatury są obserwowane zimą w regionie północno-wschodnim 
kraju. Ze wzrostem temperatury związane są zmiany w przebiegu wszystkich wskaźników klimatycznych opartych na tej zmiennej. 
Wyraźna jest tendencja wydłużenia termicznego okresu wegetacyjnego, spadek liczby dni z temperaturą minimalną niższą niż 0°C 
i wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną wyższą niż 25°C, przy zróżnicowaniu przestrzennym tych charakterystyk. 
 Zmiany te mają również odniesienie do sektora transportu. Analiza ich dowodzi, że oczekiwane zmiany w perspektywie 
końca wieku będą negatywnie oddziaływać na transport. Dotyczy to wszystkich kategorii transportu, czyli drogowego, kolejowego, 
lotniczego i żeglugi śródlądowej. Największym zagrożeniem dla transportu mogą być zmiany w strukturze występowania zjawisk 
ekstremalnych oraz zwiększenie opadu zimowego We wszystkich wymienionych kategoriach największą wrażliwość na warunki 
klimatyczne wykazuje infrastruktura, która jest budowana na długi okres funkcjonowania (np. 100 lat). Ze względu na 
prognozowane zmiany struktury opadów większego znaczenia nabierze m.in. poprawne określanie światła mostów i przepustów, 
projektowanie drogi na dojazdach do mostów, problem osuwisk i zagadnienia związane z odwodnieniem powierzchni 
transportowych oraz kwestie przejść podziemnych, tuneli i in.  

Silne wiatry powodują między innymi: tarasowanie dróg przez powalone drzewa i słupy energetyczne, zamknięcie dróg, 
uszkadzanie pojazdów i obiektów budowlanych, utrudnienia w prowadzeniu prac załadunkowych, uszkodzenia ekranów 
przeciwhałasowych. Ulewy i wywołane nimi powodzie dezorganizują prace transportu poprzez: wyłączenie z ruchu tras 
komunikacyjnych, uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsunięcia ziemi, podtopienia terenu, a wraz z nim np. zajezdni, garaży 
oraz awarie i uszkodzenia urządzeń odwadniających, zniszczenie środków transportowych, a także utrudnienia w komunikacji 
miejskiej, zwłaszcza w wyniku podtopienia tuneli i obniżonych części dróg i ulic, także dojazdów do mostów. 
Opady śniegu, a zwłaszcza mokrego oraz oblodzenie dróg i ulic stanowią poważne utrudnienie w pracy tego rodzaju transportu, 
powodując nieprzejezdność dróg przez zaspy śnieżne i powalone drzewa, opóźnione lub niezrealizowane kursy, wypadki drogowe, 
pogorszenie warunków jezdnych przez zmniejszenie przyczepności kół do nawierzchni dróg, wzrost kosztów utrzymania 
przejezdności tras. 

Jednym z najbardziej dokuczliwych zjawisk są wahania temperatury, w szczególności tzw. przejścia przez zero w 
połączeniu z opadami lub topniejącym śniegiem, gdyż sprzyjają zjawisku gołoledzi, a także intensyfikują korozyjne oddziaływanie 
wody na infrastrukturę transportową. Niskie temperatury ujemne są czynnikiem ograniczającym możliwości transportu drogowego. 
Sprzyjają zwiększeniu awaryjności sprzętu, zmniejszają sprawność działania środków transportu, zmniejszają komfort 
podróżowania, powodują uszkodzenia nawierzchni drogowej (przełomy zimowe) oraz utrudniają prace przeładunkowe, wydłużając 
czas załadunku i wyładunku. Równie niekorzystne jest oddziaływanie wysokich temperatur (upałów), szczególnie długotrwałych, 
które powodują przegrzewanie się silników i innych urządzeń technicznych, zwiększenie podatności nawierzchni bitumicznych na 
oddziaływania pojazdów, co wymusza konieczność wprowadzenia ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów, obniżenie komfortu 
pracy kierowców i pracowników obsługi, a także pasażerów. 
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Czynnikiem klimatycznym powodującym utrudnienia w ruchu drogowym jest mgła, szczególnie często występująca w 
warunkach jesienno-zimowych przy temperaturach bliskich zeru. Ograniczenie widoczności powoduje zmniejszenie prędkości 
eksploatacyjnej i opóźnienia w ruchu drogowym, szczególnie w transporcie publicznym, a także zwiększa ryzyko wypadków 
drogowych. 

 
Analiza przewidywanych zmian klimatu w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia 
  
 Pod względem klimatycznym teren planowanej inwestycji – odcinka 12,2 km drogi powiatowej nr 1442G od Celbowa do 
Wejherowa położony jest w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między morskim a kontynentalnym, modyfikowanego 
przez bezpośrednie sąsiedztwo Morza Bałtyckiego. Najbardziej charakterystyczne cechy tego klimatu to duża zmienność stanów 
pogody i termiczne złagodzenie przebiegu pór roku (łagodna zima, niższe temperatury latem). 
Do charakterystycznych cech tego klimatu należą: 

− niskie amplitudy temperatury (roczne, miesięczne, dobowe), 
− opóźnienie termicznych pór roku, 
− dłuższy okres przejściowy pomiędzy latem a zimą, 
− chłodniejsza wiosna względem jesieni, 
− silne, zachodnie wiatry. 

 
 Wiatry o znaczących prędkościach występują głównie w okresie jesiennym i zimowym, szczególnie z kierunku zachodniego 
i północno -zachodniego, średnia roczna prędkość wiatru jest tu wysoka i waha się ok. 4,5-4,9 m/s. Dodatkowo obszar 
przedsięwzięcia położony jest na terenie obszaru leśnego, co wpływa na zmniejszenie silnych porywów wiatrów, które są 
obserwowane na obszarze gminy. 

Średnia temperatura stycznia wynosi -0,8 °C, natomiast średnia dla lutego -1,1 °C. Najwyższe temperatury notuje się 
w lipcu –średnie temperatury tego miesiąca wynoszą od 17,1 do 17,7 °C. Opady atmosferyczne są czynnikiem korzystnie 
wpływającym na proces samooczyszczania się powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń. Stopień samooczyszczania 
atmosfery zależny jest od ilości dni z opadem. Opady atmosferyczne są zróżnicowane pod względem przestrzennym. Na terenie 
wysoczyzny sięgają do ponad 700mm rocznie. Najwyższe opady mają miejsce w półroczu letnio –jesiennym, w miesiącach lipiec, 
sierpień, październik, listopad. Natomiast najniższe opady są zimą, w lutym i marcu.  Okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 
75-80 dni w roku. Cechą charakterystyczną tutejszego klimatu jest również duże zachmurzenie, którego największe wartości 
występują w miesiącach zimowych oraz częste występowanie mgieł. 
 
 Planowane przedsięwzięcie rozbudowy drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo - Wejherowo 
uwzględnia niekorzystne zmiany klimatu jakie zachodzą obecnie oraz oddziaływania klimatu na funkcjonowanie obiektu. Mając 
na względzie niekorzystne oddziaływanie temperatur niskich i wysokich na nawierzchnię bitumiczną oraz mogące wystąpić z tego 
tytułu konsekwencje opisywane wcześniej, zaproponowano nowoczesną, wytrzymałą nawierzchnię, która jest dużo bardziej 
odporna na czynniki atmosferyczne niż dotychczasowa. Nawierzchnia ta jest bardziej porowata i tym samym, w przypadku 
gołoledzi stawia większy opór w stosunku do przejeżdżających pojazdów.  
 Zaprojektowany system odwodnienia uwzględnia normy i wytyczne w zakresie odwodnienia drogowego oraz przewiduje 
odprowadzenie wód opadowych w przypadku zwiększonych opadów atmosferycznych, brak zalegania wody na nawierzchni 
wpływać z kolei będzie na polepszenia bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz na ograniczenie oddziaływania warunków 
atmosferycznych na degradację nawierzchni drogi, a więc na oblodzenia drogi oraz na potencjalne wypadki na drodze.  
 
 Reasumując należy stwierdzić, że przewidywane zmiany klimatu nie będą wpływały znacząco na planowane 
przedsięwzięcie oraz, że przyjęte rozwiązania projektowe uwzględniają zmiany warunków atmosferycznych. 
 
Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat 

 
Podczas realizacji inwestycji wpływ przedsięwzięcia na klimat będzie niewielki i ograniczy się jedynie do terenu 

przeznaczonego pod przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1442G. Nie nastąpi zmiana stosunków wodnych na analizowanym 
obszarze. Na terenie zajętym pod przedmiotową inwestycję topoklimat nie ulegnie zasadniczej zmianie z uwagi na to, że droga 
istnieje już od kilkudziesięciu lat. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi nastąpić może minimalna zmiana wilgotności i temperatury 
powietrza oraz gleby, a także zmiana nasłonecznienia, co wynikać będzie z niewielkiego poszerzenia istniejącego pasa 
drogowego. Obszar oddziaływania na topoklimat ograniczy się jedynie do pasa drogowego. 

Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić w bardzo niewielkiej skali związane będą z: 
� podwyższeniem temperatury przy powierzchni gruntu – ciemny asfalt ma mniejsze albedo niż naturalna roślinność, dlatego 

bardziej się nagrzewa; 
� zmniejszeniem wilgotności przy gruncie – woda łatwiej odparowuje z gładkiej i cieplejszej powierzchni, dodatkowo nie będzie 

zatrzymywana przez roślinność. Są to jednak sytuacje sporadyczne, gdyż w większości obszar przedsięwzięcia jest 
zacieniony porastającymi drogę drzewami.  

 
Funkcjonująca droga powiatowa nr 1442G na odcinku od m.Celbowo do m.Wejherowo  nie wpłynie na zmiany klimatu regionu. 
Tylko lokalnie mogą być zauważalne efekty odmiennej termiki powietrza wywołanej pasem asfaltu drogi. Z uwagi na to, że droga 
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przebiega głównie przez teren zalesiony i pasie istniejącej drogi gruntowej, oddziaływanie na zmiany klimatu nie zmieni się 
względem stanu aktualnego. 
 
15. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć 

wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu: 

  
Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 
16. Materiały źródłowe i akty prawne 
 
W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące materiały:  

− Dokumentacja techniczna przedsięwzięcia, 
− Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Gdańsku,  
− Atlas Klimatu Polski, red. Haliny Lorenc, IMiGW, Warszawa 2005 , 
− Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Państwowy Instytut Geologiczny, 2007,  
− Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, Warszawa 2008, 
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− Czerwona lista porostów w Polsce. - W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.), Red list of plants and fungi 

in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. W. Szafer, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 
− Dominik J., Starzyk J.R., Owady uszkadzające drewno; 2004, Wydawca PWRiL,  
− Faliński J. B. Kartografia geobotaniczna. PPWK., 1990-1991. Warszawa-Wrocław. 
− Fałtynowicz W., Kukwa M. Lista porostów i grzybów naporostowych 2006., Pomorza Gdańskiego,  
− Hreczek A., Gorczyca J... „Płazy i gady polski. Atlas i klucz.” 1999,  
− Jędrzejewski W., Sidarowicz W.„Sztuka tropienia zwierząt”, 2010, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża. 
− Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R., Stachura K., Zawadzka B.; 2006., Zwierzęta a drogi. Metody 

ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt, Wydanie II, Zakład Badania Ssaków Polskiej 
Akademii Nauk, Białowieża,  

− Klimaszewski K. Płazy i gady. Fauna Polski. 2013,  MULTICO Oficyna, 
− Kondracki J. Geografia regionalna Polski. 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
− Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik ochrony płazów, 2011, Bystra, 
− Markowski R., Bulinski M., 2004, Ginące I zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego, Bogrucki wydawnictwo 

naukowe, Gdańsk-Poznań. 
− Matuszkiewicz J. M. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. 1993., Prace Geograf. 158. 
− Matuszkiewicz W. ,Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski,. 2001, PWN Warszawa.  
− Perzanowska J. (red.).. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny część I. 2010, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska. 
− Pawłowski J., i inni – W: Głowczyński Z. (red),, Coleoptera – chrząszcze., Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce, - IOŚ PAN, 2002, Kraków,  
− Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny część II Biblioteka Monitoringu 

Środowiska. 
− Radtke G., Grochowski A., Dębowski P. 2007, Ichtiofauna dorzecza Redy oraz pozostałych małych cieków wpadających 

do Zatoki Gdańskiej, Roczniki Naukowe PZW, 
− Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych polski niżowej, 2011, PWN Warszawa 
− Tyszko-Chmielowicz P. (red.), Aleje skarbnice przyrody – Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców, ,. 

Wrocław, 2012 
− Wójcik H. 2003. Porosty, mszaki, paprotniki. Flora Polski. MULTICO Oficyna.  

 
W niniejszym opracowaniu wykorzystano również następujące akty prawne: 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013 r, poz. 1235); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2013, poz. 627 z późniejszymi zmianami)   
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r, poz. 145 z późniejszymi zmianami);  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.,  

Dz. U. Nr. 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);  
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami) 
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− Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888)  
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami);  
− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 493);  
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

[Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)];  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. Nr 1800 z 2014 r.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206);  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226);  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 poz. 510 z późniejszymi zmianami);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 
237, poz. 1419);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  (Dz.U.poz.81) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.  w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych 

ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014, 

poz. 1348);  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  (Dz. U. 2014, 

poz. 1409);  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, 

poz. 1408). 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr. 16, poz. 87). 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem 
lub portem (Dz. U. Nr 140 poz. 824 z późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

− Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2012 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 


