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Załącznik nr 14.1 – Pisma stron postępowania i organizacji z etapu opracowania Karty informacyjnej 

przedsięwzięcia 

Załącznik nr 14.2 – Pisma stron postępowania i organizacji z etapu opracowania Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko 

Załącznik nr 15 – Wyniki analizy zanieczyszczeń do powietrza (wersja elektroniczna). 
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1. WPROWADZENIE 

1.1 WSTĘP 

Niniejszy „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa drogi powiatowej 

nr 1442G Celbowo – Brudzewo - Wejherowo” został wykonany przez biuro Europrojekt Gdańsk S.A. na 

etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 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 (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późniejszymi 

zmianami). 

W ramach zadania budowie 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. 

 

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

1.2 PODSTAWA WYKONANIA RAPORTU 

Raport wykonano w oparciu o następujące dokumenty i opracowania: 

1. Dokumentacja techniczna przedsięwzięcia 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck przyjęte 

uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy w Pucku z dnia 3 października 2000 r. ze zmianami dla 

fragmentów wsi Smolno, Mieroszyno i Rekowo Górne, wprowadzonymi w latach 2010-2013; 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, 

uchwalone Uchwałą Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

1.3 KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA I UWARUNKOWANIA PROCEDURALNE 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo - 

Wejherowo”. 

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010, 

Nr 213, poz. 1397), w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko analizowana 

inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z tym, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony 

na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

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 
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6,43 km, gdzie planowana jest budowa 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. 

 

W toku procedowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 

07.04.2017 r. wydał opinię sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4240.82.2017.MBC.IG.6 (skorygowaną w dniu 

08.05.2017 r.) stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił 

pełny zakres raportu zgodny z art.66 ustawy „ocenowej” z dnia 3 października 2008 r.  

 Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał opinię sygn. SE.ZNS/4911/13/AL./17 z 

dnia 14.02.2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 W związku z powyższym Wójt Pucka wydał postanowienie sygn. GKiOŚ.600.14.post.OOŚ.2016.2017.BK 

z dnia 22.05.2017 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w którym ustalił 

pełny zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o 

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

na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w zasięgu 

oddziaływania inwestycji, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016r., 

poz. 2134 ze zm.), siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i siedlisk gatunków z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 

2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i kartograficznej, 

2. oceny wpływu bezpośredniego i pośredniego inwestycji i zastosowanych w nim technologii na stan i 

zachowanie, na etapie realizacji i eksploatacji: 

a) siedlisk gatunków z Załącznika I stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 

Puszcza Darzlubska PLB220007 oraz; 

b) siedlisk pozostałych gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE; 

c) siedlisk gatunków objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody mogących potencjalnie 

występować na terenie przedsięwzięcia oraz na gatunki występujące w sąsiedztwie; 

3. wpływu na możliwość realizacji celów ochrony, ujętych w planie zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007, 

4. wpływu na możliwość realizacji działań ochronnych, ujętych w planie zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB 220007, 

5. wpływu na ekosystemy chronione w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej, 

6. wpływu na korytarze ekologiczne (regionalne i subregionalne), 

7. propozycji rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie na środowisko oraz rozwiązań 

alternatywnych umożliwiających wyeliminowanie oddziaływania, 

8. oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne 

oddziaływanie wraz z oceną istotności oddziaływań dla poszczególnych przedmiotów ochrony w 

obszarze Natura 2000, 

9. opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystykę całego przedsięwzięcia i 

warunki użytkowania terenu podczas wykonywania prac, 

10. wpływu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na krajobraz, 

11. propozycję zakresu monitoringu mającego na celu określenie skuteczności działań 

minimalizujących, 

12. analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 

13. analizę oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu (minimalizacja i adaptacja do 

zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Badając, czy przedsięwzięcie nie 

będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu należy uwzględnić m.in. następujące elementy: 

a) bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie (np. 

dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową Konwencją 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), w tym np. technologie, wytwarzanie 

odpadów, wylesienie (utrata siedlisk powodujących sekwestrację węgla), transport 

towarzyszący przedsięwzięciu, 
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b) działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. zalesienie, zmiana sposobu 

użytkowania terenu, ochrona terenów zielonych, podmokłych), 

c) działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z 

odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących z 

recyklingu/odzysku). 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko będzie podstawą przeprowadzenia przez Wójta Pucka 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej zapewnienie udziału 

społeczeństwa w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapewnienie 

udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji jest realizowane poprzez: 

• podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przystąpieniu do 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i włączonych w tę ocenę organach 

administracji; ponadto informacja zawiera m.in. następujące dane o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją i miejscu jej wyłożenia do wglądu, możliwości, terminie, sposobie i miejscu 

składania uwag i wniosków (można przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla 

zainteresowanych) na okres 30 dni, 

• rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków, 

• podanie w uzasadnieniu decyzji informacji o udziale społeczeństwa oraz wskazanie sposobu 

i zakresu uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków, 

• poinformowanie opinii publicznej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości 

zapoznania się z jej treścią. 

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa; 

dotyczy to m.in. procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

 

1.4 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES RAPORTU 

Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań budowy drogi 

powiatowej nr 1442G od Celbowa do Wejherowa na środowisko, porównanie analizowanych wariantów 

realizacji przedsięwzięcia pod kątem ochrony środowiska i wskazanie wariantu najkorzystniejszego 

środowiskowo. 

Celem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest określenie skutków 

środowiskowo-przestrzennych wynikających z realizacji projektowanych rozwiązań oraz z funkcjonowania 

układu drogowego po rozbudowie, w tym: 

• określenie uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych rozbudowy i funkcjonowania inwestycji, 

• określenie charakteru, znaczenia i zasięgu potencjalnych wpływów środowiskowych, 

przestrzennych, społecznych i krajobrazowych, związanych z realizacją budowy drogi 

powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo - Wejherowo oraz jego wpływem na 

funkcjonowanie układu komunikacyjnego w sąsiadujących ze sobą gminach Wejherowo i Puck, 

• określenie możliwości ograniczenia zagrożeń powstających w czasie rozbudowy i eksploatacji, 

z uwzględnieniem potencjalnych sytuacji awaryjnych, 

• określenie możliwości łagodzenia niekorzystnych wpływów oraz zakresu monitoringu na etapie 

budowy i eksploatacji, 

• określenie warunków ochrony interesów osób trzecich. 

 

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi element obowiązującej procedury 

warunkującej uzyskanie przez Wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 

z ustawą 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, wynika również z: 

• charakteru i skali przedsięwzięcia, 

• możliwości wariantowania przedsięwzięcia, 

• istniejącego i planowanego zagospodarowania, 

• zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, 

• wymogów ochrony krajobrazu oraz wartości wizualnych, 

• innych uwarunkowań wynikających m. in. z przepisów szczególnych np. konieczności eliminacji 

ryzyka zagrożenia środowiska w wyniku awarii lub katastrof komunikacyjnych, 

• potrzeby sformułowania zaleceń i wniosków do faz: projektowania, realizacji i eksploatacji, a także 
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likwidacji przedsięwzięcia, 

• konieczności ochrony warunków życia ludzi przed negatywnymi oddziaływaniami, 

• konieczności formułowania zaleceń dotyczących lokalnego monitoringu. 

 

 

2. USTALENIA PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Puck przyjęte uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy w Pucku z 

dnia 3 października 2000 r., które ulegało modyfikacji, w tym ze zmianami dla fragmentów wsi Smolno, 

Mieroszyno i Rekowo Górne, wprowadzonymi w latach 2010-2013. 

 

W ww. dokumencie na przebiegu drogi powiatowej DP1442 od miejscowości Celbowo do m.Wejherowo, 

zlokalizowana jest ścieżka rowerowa o poziomie krajowym (ponadregionalnym). 

Na terenie gminy Wejherowo planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, uchwalonego Uchwałą 

Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 r. 

Na obszarze objętym przedsięwzięciem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

3.1.   OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarach gmin: gmina Wejherowo, miasto Wejherowo i 

gmina Reda w powiecie wejherowskim oraz gmina Puck w powiecie puckim. 
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W otoczeniu drogi znajdują się: 

- rozproszona pojedyncza niska zabudowa, w tym z działalnością gospodarczą (w miejscowościach 

Wejherowo, Sławutowo, Brudzewo, Celbowo), 

- zadrzewienia przydrożne, 

- firmy usługowe, 

- obszary rolne, 

- obszary leśne (w przeważającej większości).  

 

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. 

Nawierzchnię bitumiczną posiadają obecnie następujące odcinki drogi:  
− odcinek Wejherowo - Kąpino o długości ok. 2,6km;  
− odcinek drogi w miejscowości Sławutowo – o długości ok. 700m;  
− odcinek drogi w miejscowości Celbowo – o długości  ok.700m. 

Na pozostałych odcinkach droga ma nawierzchnię gruntową. 

 

Na znacznej większości planowanego odcinka droga powiatowa graniczy z terenami o użytkowaniu 

rolniczym (pola, łąki, pastwiska) oraz terenami leśnymi. 

Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowościach: Wejherowo, Sławutowo, Brudzewo 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. 

 

 

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

 

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 Pradolina Łeby i Redy oraz Wysoczyzna Żarnowiecka. Pradolina Łeby i Redy 

oraz Wysoczyzna Żarnowiecka stanowią część makroregionu Pobrzeże Koszalińskie wchodzącego w skład 

podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie. 
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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). 
 

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej użytkownikom odpowiedniego komfortu podróży i 

warunków bezpieczeństwa. Jezdnia nie jest dostosowana do planowanych potrzeb ruchu drogowego, 
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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. Powyższe 

stwierdzenie dotyczy stanu istniejącego, tj. braku możliwości bezpiecznego przejazdu drogą, bez 

zachowania jakichkolwiek dopuszczalnych przepisami warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 

droga publiczna. 

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. 

Skrzyżowania z drogami publicznymi:  

- w km 0+245 z ul. Szpitalną - skrzyżowanie zwykłe; 

- w km 2+835 z ul. Lipową – kierunek Kąpino – skrzyżowanie zwykłe; 

- w km 9+427 z ul. Świętego Jana – kierunek Sławutówko – skrzyżowanie zwykłe; 

- w km 11+503 – kierunek Brudzewo – skrzyżowanie skanalizowane. 

 
 
4. PROGNOZA I STRUKTURA RUCHU 

 

Emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń do atmosfery związane będą z ruchem pojazdów 
samochodowych, którego prognozowane natężenia w roku 2018 (planowany rok oddania do użytkowania) i 
2028 (po 10 latach eksploatacji) podano w poniższej tabeli. Poniższe dane pochodzą z opracowania Analiza 
ruchu, które stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego Raportu. 
 
      Rok 2018 

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 2028 

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 

1815 25 1648 52 24 32 10 24 

 
Na podstawie powyższych wartości prognozowanych i pomierzonych wartości natężenia ruchu 

samochodowego należy stwierdzić, że w ciągu kolejnych 10 lat prognozuje się znaczny 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. 5%.  
Główny ruch pojazdów dotyczy samochodów osobowych, co świadczyć o przewadze ruchu lokalnego 
mieszkańców.  
 
 
5. OPIS WARIANTU POLEGAJACEGO NA NIEPODEJMOWANIU PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA - WARIANT 0 

 

5.1.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARIANTU 0 

 

Wariant 0 polega na niezrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia. Pozostaną utrudnienia w 

ruchu, które będą potęgowane wraz ze wzrostem natężenia ruchu spowodowanego nowym 

zagospodarowaniem przyległych terenów. 
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Prowadzone będą prace konserwacyjne i porządkowe oraz inne związane z utrzymaniem stanu 

obecnego, a gdy zajdzie taka konieczność wykonywane będą niezbędne remonty. W wariancie 0 nie planuje 

się żadnych prac w obrębie obiektów inżynierskich, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy 

infrastruktury technicznej. 

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 budowy 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. 

 

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, 

przedstawiono w Rozdziale 9. 

Ogólnie wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest niekorzystny zarówno dla 

użytkowników, jak i mieszkańców terenów przyległych. 

 

5.2.  WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU 

 

5.2.1. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i w fazie eksploatacji 

W przypadku Wariantu 0 nie ma możliwości analizowana fazy budowy. W trakcie eksploatacji drogi 

konieczne jest utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym, użytkowym, polega to między innym na: 

• konserwacji i naprawie drogi, obiektów i urządzeń, oczyszczania urządzeń odprowadzających wody 

opadowe i roztopowe. 

• wymianie, naprawie, oczyszczaniu nawierzchni oraz wyposażania np. oznakowania poziomego i 

pionowego, barier, ogrodzenia itp. 

• pielęgnacji zieleni, 

• usuwaniu śniegu i odladzaniu oraz zbieraniu odpadów z pasa drogowego. 

 

5.2.2. Główne cechy charakterystyczne procesu budowy i eksploatacji 

 

W przypadku Wariantu 0 nie ma możliwości analizowana fazy budowy. 

W tralcie eksploatacji usługi związane ze zwykłym utrzymaniem drogi polegają między innymi na: 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

17 

 

• konserwacji i naprawie sprzętu operatora i urządzeń, 

• wymianie lub naprawie zniszczonego wyposażenia - znaki drogowe, barier itp. 

• oczyszczaniu poziomego oznakowania drogi, 

• myciu, oczyszczaniu barier drogowych, znaków drogowych, 

• utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, 

• oczyszczaniu i udrażnianiu urządzeń do odprowadzania wody - rur, przepustów, rowów; 

• naprawach uszkodzeń i pęknięć nawierzchni, 

• usuwaniu śniegu i odladzaniu, 

• usuwaniu odpadów. 

 

5.2.3. Rodzaje  zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania Wariantu 0 

 

Droga powiatowa nr 1442G na odcinku Celbowo - Wejherowo jest i będzie źródłem emisji substancji i 

energii do środowiska w czasie dalszej eksploatacji. Oddziaływania są powodowane przez emisje: 

substancji do powietrza, hałasu, ścieków - wód opadowych i roztopowych, odpadów, będą także 

występować inne wpływy np. na: wody powierzchniowe i podziemne, gleby, krajobraz. 

 

Oddziaływanie źródeł emisji na powietrze rozpatruje się z uwzględnieniem wartości odniesienia dla 

substancji w powietrzu oraz w analizie emisji i rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. 

Substancje emitowane z silników pojazdów poruszających się po drogach to głównie: tlenek węgla, 

tlenki azotu, węglowodory, metan, pył, dwutlenek węgla. Wielkość emisji jest uzależniona od wielu 

czynników, zaliczono do nich przede wszystkim: stan techniczny pojazdów i prędkość jazdy. 

 

Oddziaływanie akustyczne rozpatruje się w odniesieniu do norm określonych dla terenów 

chronionych przed hałasem. Rodzaje tych terenów i obowiązujące na nich dopuszczalne poziomy hałasu 

określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 

25 poz. 150, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841, zm. Dz. U. z 2012 

r. Nr 10 poz. 23). O konieczności ochrony poszczególnych terenów decydują ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku ocena na podstawie faktycznego i planowanego 

zagospodarowania terenu. W związku z tym, że tereny przyległe nie są objęte ustaleniami obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, identyfikuje się tereny mieszkaniowe jako 

przeznaczone pod stały pobyt mieszkańców. 

W trakcie eksploatacji dróg hałas jest generowany w wyniku poruszania się pojazdów, źródła emisji 

to: silnik, opływ powietrza wokół pojazdu, styk kół z nawierzchnią drogi, drgania elementów pojazdów lub 

przenoszenie się drgań przez ciężki (obciążony) pojazd. Poziom hałasu zależy m.in. od natężenia ruchu i 

prędkości pojazdów oraz od wielkości udziału pojazdów ciężarowych. 

W czasie normalnej eksploatacji drogi ze szczelnych nawierzchni jezdni, chodników i dróg 

rowerowych następuje spływ wód opadowych i roztopowych, w których występują zanieczyszczenia 

powstające, gdy nie ma opadów, są to np. pyły z tarcia opon na jezdni, okładzin hamulcowych, środki 

utrzymania drogi (sól drogowa), wycieki z pojazdów, resztki płynów do spryskiwaczy. 

Poważne zagrożenia dla środowiska występują, gdy w wyniku kolizji lub wypadku dochodzi do 

rozszczelnienia zbiorników pojazdów, cystern lub rozsypania przewożonych substancji toksycznych albo 

innych niebezpiecznych. 

Głównym źródłem powstawania odpadów podczas eksploatacji są i będą prace porządkowe na jezdni 

i na poboczach (zieleń), w tym odpady niebezpieczne z systemu podczyszczania wód opadowych i 

roztopowych. Ponadto odpady będą powstawać w czasie bieżących napraw jezdni i innej infrastruktury 

drogowej. 

W związku z brakiem wycinki drzeww otoczeniu drogi, nie ulegnie zmianie otaczający drogę 

krajobraz. 

 

6. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

6.1.   OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka drogi powiatowej nr 1442G na odcinku 

Celbowo - Wejherowo.  
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Obszar objęty analizowaną inwestycją położony jest w północnej części województwa pomorskiego, 

na terenie gminy Wejherowo i gminy Reda w powiecie wejherowskim oraz na terenie gminy 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.  

Początek projektowanego odcinka znajduje się na granicy miasta Wejherowo na skrzyżowaniu z ul.Szpitalną 

a koniec w miejscowości Celbowo, na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 216. 

 

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. Odwodnienie 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. 

 

Zakres budowy drogi DP1442G objęty niniejszym projektem obejmuje: 

 budowa 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. 

 
Planowane przedsięwzięcie ma przynieść następujące korzyści dla użytkowników dróg: 

• zwiększenie przepustowości układu drogowego, 

• podniesienie poziomu swobody ruchu, 

• wzrost bezpieczeństwa, 

• poprawę komfortu jazdy. 
 

Cel planowanego przedsięwzięcia w kontekście korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej to: 

• zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia, 

• wzrost bezpieczeństwa ruchu. 
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Droga jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa, na przeważającej długości nieutwardzona. Na 

rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna oraz gruntowa. 

Nawierzchnię bitumiczną posiadają obecnie następujące odcinki drogi:  

− odcinek Wejherowo - Kąpino o długości ok. 2,6km;  

− odcinek drogi w miejscowości Sławutowo – o długości ok. 700m;  

− odcinek drogi w miejscowości Celbowo – o długości  ok.700m. 

Na pozostałych odcinkach droga ma nawierzchnię gruntową. 

 

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 budowywanego odcinka droga powiatowa graniczy z terenami o użytkowaniu 

rolniczym (pola, łąki, pastwiska) oraz terenami leśnymi. 

Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowościach: Wejherowo, Sławutowo, Brudzewo i Celbowo.  Wzdłuż 

całego odcinka nie ma wydzielonych chodników.  

W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, 

gazowa, teletechnicz na, 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. Powyższe stwierdzenie dotyczy 

stanu istniejącego, tj. braku możliwości bezpiecznego przejazdu drogą, bez zachowania jakichkolwiek 

dopuszczalnych przepisami warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać droga publiczna. 

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. 

W ramach inwestycji planowana jest wycinka drzew w niezbędnym zakresie, koniecznym do 

uzyskania pożądanych parametrów i spełnienia wymagań zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Typując 

drzewa do wycinki analizowano również obecność gatunków stanowiących przedmiot ochrony prawnej lub 

dogodnych siedlisk ich występowania, projektując rozwiązania drogowe w ten sposób, aby maksymalnie 

adaptować obszary będące siedliskami gatunków chronionych. W ramach inwestycji nie przewiduje się 

wycinki drzew objętych prawną ochroną pomnikową. 

W związku z faktem, że część drzew stanowi siedlisko chronionych gatunków grzybów oraz zwierząt, 

Inwestor przed realizacją inwestycji uzyska od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 

niezbędne decyzje zezwalające 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.  

 

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.). 

 

Tabela 2. Parametry techniczne drogi nr  1442 G 

 

Parametr techniczny Wielkość 
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Klasa techniczna ulicy Z 

Typ przekroju Uliczny, zamiejski 

Prędkość projektowa – teren 

niezabudowany 

Vp = 50 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 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.  

Obecna szerokość pasa drogowego wynosi od 7 m do 15m, natomiast szerokość projektowana od 

13 m do 60m. 

 

6.2. CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W ramach zadania budowie 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. 

 

Przyjmując jako najważniejsze kryteria projektowe dla budowy drogi powiatowej nr 1442G: 

 bezpieczeństwo użytkowników drogi, 

 ochrona środowiska w tym szczególnie wartościowe pod względem przyrodniczym sąsiedztwo drogi, 

 koszty budowy i eksploatacji, 

ustalono, iż przebieg projektowanego odcinka drogi w stosunku do stanu istniejącego nie ulegnie zmianie 

(nie będzie podlegał wariantowaniu w zakresie przebiegu). 

 

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: 

 budowa drogi powiatowej na długości ok. 12,2  km z poszerzeniem jezdni, 
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 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,  

 nasadzenia zieleni. 

 

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 budowę 

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 budowywanego odcinka drogi zostaną umocnione humusem i 

obsiane trawą. Nachylenie skarp rowów przydrożnych wynosi 1:1,5 m. 

 

Wzdłuż całego budowywanego 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 do drogi.  Nawierzchnia projektowanych ciągów 

pieszo - rowerowych poza terenem zabudowanym jest bitumiczna a na terenie zabudowanym z kostki 

betonowej niefazowanej. 
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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 studnie osadnikowe. Rowy drogowe, do których wody były 

zrzucane poprzez przykanaliki zakończone zostaną studnią z piaskownikiem 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. Każdy z rozważanych wariantów rozwiązań drogowych jest 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnia wymogi warunków technicznych. 

 

- 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 W1 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 W2 istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest w miejscu istniejącego skrzyżowania 

trójwlotowego. Skrzyżowanie planuje 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 W1. 

 

- 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. 
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W wariancie W3 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 W1 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 W1 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 W1 wiąże się z najmniejszą ilością wykupów 

działek i ingerencji w nowe tereny.  

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. 

 

6.3. CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

 

  Wzdłuż całego budowanego 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 do drogi.  Nawierzchnia projektowanych ciągów pieszo - 

rowerowych zostanie wykonana z mieszanki bitumicznej koloru czarnego. 

 

6.4.  PRZEPUSTY 
 

  W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie cieków i wód deszczowych pod drogą za 

pośrednictwem przepustów. 

  Zastosowane trzy rodzaje przepustów: 

- rurowe o średnicy 80 cm, 

- prefabrykowane o wymiarach 0,75 x 1,00 m, 

- prefabrykowane o wymiarach 1,50 x 2,00 m. 

 

Ponadto, w ramach prac związanych z budową drogi zostanie zbudowanych szereg przepustów w ciągu 

rowów pod drogami poprzecznymi i zjazdami.  

  Wszystkie przepusty zostały sprawdzone pod względem wymaganej przepustowości hydraulicznej przy 

założeniu że przepływ wody będzie miał charakter swobodny, a wlot i wylot będą niezatopione. Przepusty 

rurowe pod korpusem drogi powiatowej zaprojektowano z rur stalowych spiralnie karbowanych. Jako 

fundament zastosowano kruszywo łamane o grubości 50cm wraz z ewentualnym wzmocnieniem zgodnym z 

projektem branży drogowej. Wszystkie przepusty rurowe, stalowe z rur spiralnie karbowanych należy 

zabezpieczyć na całej długości warstwą cynku o grubości minimum 40 mikrometrów oraz dodatkowo powłoką 

polimerową o grubości minimum 250 mikrometrów. Dodatkowo nad przepustami stalowymi należy 

zastosować folię HDPE o gr. min. 1 mm odporną na działanie czynników środowiskowych zabezpieczoną z 

obu stron geowłókniną. Wszystkie zaprojektowane przepusty posiadają umocnione wloty i wyloty. 
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  Przepusty prefabrykowane wykonane będą z betonowych elementów prefabrykowanych, ułożonych na 

betonie podkładkowym. Pod przepustem należy zapewnić nośność podłoża G1. Wyloty przepustów 

prefabrykowanych wykonać należy w deskowaniu na miejscu. 

  Przepusty rurowe posiadają wloty i wyloty ścięte zgodnie z pochyleniem skarpy drogi oraz umocnienie 

skarpy dookoła wlotu i wylotu brukiem grubości około 15 cm ułożonym na warstwie betonu C8/10. Dno i 

skarpy rowu będą umacniane na długości nie mniejszej niż 4 m od osi przepustu na wlocie i wylocie 

przepustu. Nachylenie skarp rowów przydrożnych wynosi 1:1,5 m. 

   

Przepusty PE-1 i PE-2 pełnią funkcję przejść ekologicznych dla zwierząt. 

Przepusty PD-1A, PD-1B, PD-2A, PD-2B i PD-3 pełnią funkcję odwodnieniową wód opadowych oraz wód na 

cieku. 

Przepust PDE-1 pełni funkcję odwodnieniową wód opadowych oraz wód na cieku, dodatkowo pełniąc funkcję 

przejścia ekologicznego dla zwierząt. 

 

6.5. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO 

 

Projekt w głównym założeniu przewiduje wykonanie systemu rowów przydrożnych przy zachowanym 

przekroju drogowym trasy. Wody deszczowe z nawierzchni będą spływały za pośrednictwem pobocza i skarp 

do zlokalizowanych po obu stronach drogi rowów drogowych. Nachylenie skarp rowów przydrożnych wynosi 

1:1,5 m. Niekiedy, na krótkich odcinkach przy skrzyżowaniach oraz w obszarach zabudowanych, wody 

deszczowe będą odbierane z jezdni za pośrednictwem wpustów deszczowych i fragmentów kanalizacji 

deszczowej. Zebrane wody roztopowe i opadowe zostaną doprowadzone kanalizacją lub rowami trawiastymi 

do naturalnych odbiorników lub bezpośrednio do gruntu.  

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1442G poza terenem zabudowanym odbywać się będzie 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 0,5 m. Przed wylotem 

kanalizacji deszczowej do odbiorników zastosowano studnie osadnikowe. Rowy drogowe, do których wody 

były zrzucane poprzez przykanaliki zakończone zostaną studnią z piaskownikiem 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. 

 

Rowy drogowe umocniono w zależności od pochylenia podłużnego rowu: 

- 1,5%-3% - umocnienie darniną 

- 3%-8% - ściek betonowy korytkowy typu „słowackiego”, skarpy rowu płytami ECO 

- 8%-10% - ściek betonowy korytkowy typu „słowackiego”,, skarpy rowu kostką brukową 

- 10%-15% - ściek betonowy korytkowy typu „słowackiego”,, skarpy rowu kostką brukową z  

wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

Nachylenie skarp rowów przydrożnych wynosi 1:1,5 m. 

 

Całość terenu inwestycji podzielono na poszczególne zlewnie, w ramach których wody deszczowe 

odprowadzane z terenu inwestycji zostaną zagospodarowane w następujący sposób: 

 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 1b poprzez kanalizację 

deszczową wylotem kanalizacji deszczowej DN400 (Wyl 1) na działce 53/1 (obręb Wejherowo 08) do rowu 

przydrożnego w ilości Q=72,5 dm3/s (odtworzenie stanu istniejącego); 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 1c za pomocą rowów 

drogowych do zbiornika retencyjno-infiltracyjny ZB I (na działce nr 189/7 obręb Wejherowo 01) za pomocą 

wlotu DN400 Wyl 5 (nr dz. 189/7 obręb Wejherowo 01) oraz wylotem ze zbiornika kanalizacji deszczowej 

DN200 (Wyl 3 na działce nr 10 obręb Wejherowo 01) do rowu w ilości Q=23 dm3/s, a następnie 

odprowadzenie wód do odbiornika – cieku będącego dopływem rzeki Redy kolektorem DN300 Wyl 2 (nr 

dz. 189/7 obręb Wejherowo 01) w ilości Q=27 dm3/s; 
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 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 1c za pomocą wpustów 

deszczowych i kanalizacji DN250 Wyl 6 do rowu drogowego na działce nr 189/7 obręb Wejherowo 01) w 

ilości Q=39 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 1d poprzez rowy drogowe oraz 

wylotem kanalizacji deszczowej DN300 (Wyl 7) na działce 168/5 (obręb Wejherowo 01) do elementu małej 

retencji w ilości Q=30,4 dm3/s (odtworzenie stanu istniejącego); 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 2a poprzez rowy drogowe oraz 

wylotem kanalizacji deszczowej DN400 (Wyl 8) do zbiornika infiltracyjnego ZB II na działce 166/7 (obręb 

Wejherowo 01) w ilości Q=117 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 2b za pomocą rowów 

drogowych do zbiornika retencyjno-infiltracyjny ZB III (na działce nr 150/5 obręb Wejherowo 01) za 

pomocą wlotu DN500 Wyl 12 (nr dz. 150/5 obręb Wejherowo 01) oraz wylotem ze zbiornika kanalizacji 

deszczowej DN200 (Wyl 10 na działce nr 150/5 obręb Wejherowo 01) do rowu w ilości Q=34,5 dm3/s, a 

następnie odprowadzenie wód do odbiornika – projektowanego rowu odprowadzającego wody na teren 

leśny kolektorem DN300 Wyl 9 (nr dz. 150/5 obręb Wejherowo 01) w ilości Q=41,4 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 3 poprzez rowy drogowe oraz 

wylotem kanalizacji deszczowej DN400 (Wyl 13) do zbiornika infiltracyjnego ZB IV na działce 92/2 (obręb 

Reda 04) w ilości Q=118,9 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 4a za pomocą rowów 

drogowych do zbiornika retencyjnego ZB V (na działce nr 90/3 obręb Sławutowo) a następnie za pomocą 

wlotu DN200 Wyl 15 (nr dz. 90/3 obręb Sławutowo) do rowu drogowego ilości Q=20 dm3/s, a następnie 

odprowadzenie wód do odbiornika –rowu leśnego rowami drogowymi (nr dz. 90/3 obręb Sławutowo) w 

ilości w Q=62 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 4b za pomocą rowów 

drogowych do odbiornika – rowu leśnego rowami drogowymi (nr dz. 54/2 oraz 54/1 obręb Sławutowo) w 

ilości Q=12 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 5 za pomocą rowów drogowych 

do zbiornika retencyjnego ZB VI (na działce nr 52/2 obręb Sławutowo) a następnie za pomocą wlotu 

DN200 Wyl 19 (nr dz. 52/2 obręb Sławutowo) w ilości Q=20 dm3/s oraz rowami drogowymi (nr dz. 52/1 

oraz 52/2 obręb Sławutowo) do odbiornika – rowu leśnego w ilości Q=25,1 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 6 za pomocą rowów drogowych 

do zbiornika retencyjno-infiltracyjny ZB VII (na działce nr 327 obręb Sławutowo) za pomocą wlotu DN450 

Wyl 21 (nr dz. 327 obręb Sławutowo) oraz wylotem ze zbiornika kanalizacji deszczowej DN250 (Wyl 22 

na działce nr 327 obręb Sławutowo) w ilości Q=41 dm3/s oraz rowami drogowymi (nr dz. 327 oraz 17 

obręb Sławutowo) do odbiornika – rowu leśnego w ilości Q=10 dm3/s; 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 7 poprzez kanalizację 

deszczową wylotem kanalizacji deszczowej DN600 (Wyl 24) na działce 28 (obręb Sławutowo) do rowu 

drogowego w ilości Q=367 dm3/s, skąd wody trafiają rowami drogowymi do zbiornika retencyjnego ZB VIII 

(na działce nr 30 obręb Sławutowo), a następnie za pomocą wylotu ze zbiornika kanalizacji deszczowej 

DN300 Wyl 28 (nr dz. 89 obręb Sławutowo) w ilości Q=104 dm3/s oraz rowami drogowymi (nr dz. 87/10, 

142/1 oraz 89 obręb Sławutowo) do odbiornika – Potoku Błądzikowskiego w ilości Q=37 dm3/s; Ponadto, 

w celu ochrony miejscowości Sławutowo (km 9+400) przed podtopieniami podczas nawalnych deszczy 

zaprojektowano na istniejącym stawie urządzenie wodne - mnich. W momencie gdy poziom wód w stawie 

będzie ponad normę woda zostanie przelana i odprowadzona projektowaną kanalizacją deszczową do 

następnej zlewni (poprzez zbiornik retencyjny ZB VIII a następnie do Potoku Błądzikowskiego). 

 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 8 poprzez rowy drogowe oraz 

wylotem kanalizacji deszczowej DN400 (Wyl 31, dz. nr 90/2 obręb Brudzewo) w ilości 82 dm3/s do rowu 

drogowego, wylotem kanalizacji deszczowej DN300 (Wyl 32, dz. nr 87/37 obręb Brudzewo) w ilości 72 

dm3/s do rowu drogowego a następnie wylotem kanalizacji deszczowej DN400 (Wyl 30) do zbiornika 

infiltracyjnego ZB IX na działce 90/2 (obręb Brudzewo) w ilości Q=139,8 dm3/s; 
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 odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni nr 9 poprzez kanalizację 

deszczową wylotem kanalizacji deszczowej DN300 (Wyl 34) na działce 172 (obręb Brudzewo) do 

itniejącego rowu drogowego w ilości Q=59,3 dm3/s. 

Zaprojektowane zbiorniki będą pełniły funkcję retencyjną wód deszczowych  w przypadku wystąpienia 

deszczy nawalnych, zbieranych z projektowanej drogi. Natomiast zbiorniki infiltracyjne mają za zadanie oddać 

nadmiar wody do powierzchni gruntu. 

W miejscach, w których nie ma możliwości wykorzystania istniejących odbiorników do odprowadzenia 

wód zastosowano zbiorniki infiltracyjne. W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych 

przewidziano zastosowanie zbiorników retencyjnych (szczelnych), natomiast w miejscach gdzie pozwalały na 

to właściwości gruntów zaprojektowano zbiorniki retencyjno – infiltracyjne (zbiorniki nieszczelne).  

W ramach budowy drogi niezbędne będzie wykonanie konserwacji odbiorników, w celu zapewnienia 

lepszego dopływu wód opadowych. W związku z projektowaną infrastrukturą konieczne było przebudowanie 

- zmiana trasy rowów: 

1. w km ok.1+700 z powodu kolizji z projektowanym chodnikiem struga wypływająca z lasu została 

skierowana rowem wzdłuż chodnika po jego lewej stronie (obecnie biegnie ona wzdłuż istniejącej 

drogi). 

2. w km 8+940 - 9+540 z powodu kolizji z projektowanym chodnikiem istniejący rów przydrożny 

odtworzono wzdłuż chodnika po jego lewej stronie.  Rów odtworzono w celu zbierania wód z trenu 

napływającego na drogę (droga odwadniania jest w tym miejscu za pomocą wpustów kanalizacji 

deszczowej). Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zachowana naturalna gospodarka wodna. 

Dodatkowo w km 8+610 ze względu na zbyt duży spadek cieku, uniemożliwiający dowiązanie się do 

projektowanego przepustu, konieczna była regulacja dna rowu o nowym spadku 0,5%. 

Ponadto w celu odprowadzenia części wód w km ~2+845 zaprojektowano rów umożliwiający odprowadzenie 

wód zgodnie ze spadkiem trenu na tereny leśne. Rów będzie o długości około 61 m i szerokość 0,5 m oraz 

dowiązuje się do projektowanych rowów drogowych. 

 

Przewiduje się wykonanie konserwacji, regulacji oraz przebudowy cieków (rowów melioracyjnych oraz 

leśnych) w lokalizacjach: 

 w km projektowanej drogi 1+000 konserwacja koryta, 

 w km 1+680 – 1+750 przebudowa (zmiana trasy), 

 w km 2+845 budowa rowu leśnego, 

 w km 6+025 konserwacja koryta, 

 w km 6+545 konserwacja koryta, 

 w km 7+160 konserwacja koryta, 

 w km 8+610 regulacja dna koryta, 

 w km 8+940 – 9+540 przebudowa (zmiana trasy), 

 w km 10+500 konserwacja koryta. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie oraz rodzaj projektowanych zbiorników (podane kilometraże 

mają charakter poglądowy pozwalający na szybszą lokalizację elementów). 

 

Zestawienie zbiorników retencyjnych 

Wys. dna Wys. max 

Hdna Hmax

 [m n.p.m.]  [m n.p.m.] N E

ZB I 189/7 Wejherowo 01 30,80 31,8 54º37'05.92" 18º15'23.95" retencyjno-infiltracyjny

ZB II 166/7 Wejherowo 01 37,53 38,5 54º37'31.26" 18º16'03.37" infiltracyjny

ZB III 150/5 Wejherowo 01 60,00 61,5 54º37'56.69" 18º16'14.23" retencyjno-infiltracyjny

ZB IV 92/2 Reda 04 89,70 90,9 54º38'49.89" 18º17'21.98" infiltracyjny

ZB V 90/3 Sławutowo 70,75 71,92 54º39'11.06" 18º17'43.22" retencyjny

ZB VI 52/2 Sławutowo 75,90 76,61 54º39'39.85" 18º18'23.26" retencyjny

ZB VII 327 Sławutowo 59,27 60,32 54º40'05.28" 18º19'29.76" retencyjno-infiltracyjny

ZB VIII 30 Sławutowo 35,50 37,7 54º40'33.72" 18º20'57.14" retencyjny

ZB IX 90/2 Brudzewo 36,50 38,25 54º40'47.70" 18º21'15.03" infiltracyjny

typ zbiornika
Nr 

zbiornika

nr 

działki
obręb

współrzędne geograficzne
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Zestawienie zbiornków i ich wylotów do odbiorników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie przepustów 

 

Zestawienie wylotów do odbiorników 

 

 

 

[m n.p.m.]

ZB I 1+050 Wyl 3 1+010 31,06 rów drogowy

ZB III 2+900 Wyl 10 2+900 61,10 rów drogowy

ZB V 5+980 Wyl 15 6+010 70,95 rów drogowy

ZB VI 7+140 Wyl 19 7+160 76,00 rów leśny

ZB VII 8+620 Wyl 22 8+660 60,00 rów leśny

ZB VIII 10+460 Wyl 28 10+500 35,00 Potok Błędzikowski

odbiornik
Nr 

zbiornika

km drogi 

(zbiornik)

urządzenie 

wodne

km drogi 

(wylot)

Hwyl

wlotu wylotu

[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [%]

PD-1 A 77,04 76,9 7,0 2,00% 80 cm 54/1 Sławutowo

PD-1 B 76,9 76,7 12,0 1,70% 80 cm 54/2, 305/1 Sławutowo

PD-2 A 76,07 75,94 6,5 2,00% 80 cm 52/1, Sławutowo

PD-2 b 75,94 75,84 17,5 0,50% 80 cm
52/1, 

305/1, 52/2
Sławutowo

PDE-1 9+403 50,59 50,51 17,0 0,50% 0,75 x 1,00 m 16, 28, 64 Sławutowo

PDE-2 10+503 34,6 34,31 28,0 0,90% 1,00 x 1,00 m
87/10, 89, 

142/1
Brudzewo

6+543

7+165

długość
obręb nr działkinazwa km drogi

rzędna
pochylenie

rozmiar

km drogi
średnica 

wylotu
Hdna

[km] [mm] [m n.p.m.]

1 Wyl 1 0+490 lewa 53/1 Wejherowo 08 1b rów przydrożny 400 20,98

2 Wyl 2 0+990 prawa 189/7 Wejherowo 01 1b ciek, dopływ do rz. Redy 300 28,90

3 Wyl 5 1+075 prawa 189/7 Wejherowo 01 1b odbiornik ZB I 400 31,40

4 Wyl 7 1+680 lewa 168/5 Wejherowo 01 1d element małej retencji 300 38,40

5 Wyl 8 2+110 prawa 166/7 Wejherowo 01 2a odbiornik ZB II 400 38,10

6 Wyl 9 2+860 prawa 150/5 Wejherowo 01 2b

projektowany rów 

odprowadzający na teren 

leśny

300 58,41

7 Wyl 12 2+960 prawa 150/5 Wejherowo 01 2b odbiornik ZB III 500 61,50

8 Wyl 13 5+185 prawa 92/2 Reda 04 3 odbiornik ZB IV 400 90,90

9 Wyl 17 6+030 prawa 90/3 Sławutowo 4 rów leśny 600 71,10

10 Wyl 19 7+160 prawa 52/2 Sławutowo 5 rów leśny 200 76,00

11 Wyl 21 8+610 prawa 327 Sławutowo 6 odbiornik ZB VII 450 59,85

12 Wyl 22 8+660 prawa 327 Sławutowo 6 rów leśny 250 60,00

13 Wyl 28 10+500 prawa 89 Brudzewo 7 Potok Błędzikowski 250 35,00

14 Wyl 30 10+980 prawa 90/2 Brudzewo 8 odbiornik ZB IX 400 38,25

15 Wyl 34 12+140 prawa 172 Brudzewo 9 istn. rów drogowy 300 38,60

Lp.
Urządzenia 

wodne

nr 

działki

nr 

zlewni
odbiornikobręb 

strona 

drogi
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Zestawienie wylotów do rowów drogowych 

 

 

6.6. RODZAJ TECHNOLOGII 

 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wykonanie mechaniczne robót ziemnych (wykopy pod 

kanalizację) oraz robót nawierzchniowych, natomiast ręcznie w rejonie występowania istniejącego uzbrojenia. 

Ponadto przewiduje się w granicach pasa drogowego drogi powiatowej wykonanie karczowania drzew i 

zakrzaczeń, znajdujących się w pasie drogowym drogi objętej projektem budowy, a kolidujących z 

przebiegiem istniejących sieci uzbrojenia terenu i elementami drogi (chodniki, zatoki autobusowe, skarpy). 

Z kolei w zakresie rozbiórek przewiduje się rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, z płyt 

żelbetowych i betonowych oraz chodników, krawężników i obrzeży.  

Przewiduje się również wykonanie jezdni z betonu asfaltowego wraz z nakładką z nawierzchni SMA8 

(tzw cichej nawierzchni). Planuje się wyprofilowanie do spadków normatywnych oraz wzmocnienie istniejącej 

nawierzchni poprzez całkowitą wymianę warstw nawierzchni. Górne warstwy stanowić będzie wiążąca oraz 

ścieralna w technologii bitumicznej. 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. Zakłada się, że projektowana warstwa ścieralna nawierzchni jezdni dzięki poprawie równości zapewni 

zmniejszenie emisji hałasu. 

Na zjazdach na drogi utwardzone i nieutwardzone ułożona zostanie jezdnia z betonu asfaltowego 

dwuwarstwowo i jednowarstwowo na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na 

wszystkich zjazdach na posesje w obszarze zabudowanym i chodnikach planuje się ułożenie nawierzchni 

bitumicznej. 
W trakcie wykonywania wykopów zachodzić będzie konieczność odwodnienia wykopów. W miejscu 

występowania wód gruntowych w dnie wykopu będzie trzeba wykonać odwodnienie wykopu na czas prowadzenia 
robót. Sposób odwodnienia wykopu, dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków 
gruntowo–wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę Robót. 

 

Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni drogowej DP1442G przyjęto dla kategorii ruchu KR3. Zaprojektowane 

konstrukcje nawierzchni  przeniosą obciążenie osi 115 kN. 

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej nawierzchni, jej niewystarczającą grubość oraz dość 

dużą zmienność grubości poszczególnych warstw nie ma możliwości wykorzystania istniejącej nawierzchni i 

jej wzmocnienia. Należy wykonać nową konstrukcję nawierzchni.  

 

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR3 dla całego odcinka drogi.   

 

Wzmocnienie konstrukcji jezdni  

 warstwa ścieralna, BA 0/11, SMA 8    5 cm 

 warstwa wyrównawcza z BA 0/16      min. 5 cm 

 

Nowa konstrukcja jezdni  

km drogi średnica 

wylotu

Hdna

[km] [mm] [m n.p.m.]

1 Wyl 3 1+010 prawa 10 Wejherowo 01 1b rów drogowy 200 31,06

2 Wyl 6 1+510 prawa 189/7 Wejherowo 01 1c rów drogowy 250 36,90

3 Wyl 10 2+900 prawa 150/5 Wejherowo 01 2b rów drogowy 200 61,10

4 Wyl 15 6+010 prawa 90/3 Sławutowo 4a rów drogowy 200 70,95

5 Wyl24 9+915 lewa 28 Sławutowo 7 rów drogowy 300 49,30

6 Wyl 31 11+200 prawa 90/2 Brudzewo 8 rów drogowy 400 38,88

7 Wyl 32 11+320 lewa 87/37 Brudzewo 8 rów drogowy 300 39,50

Lp.
Urządzenia 

wodne

nr 

działki

nr 

zlewni
odbiornikobręb 

strona 

drogi
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− warstwa ścieralna bitumiczna, SMA 8         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 20 cm 

 

Konstrukcja chodnika: 

− kostka betonowa wibroprasowana, szara     8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 

− podbudowa zasadnicza 

 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                   4 cm 

− warstwy podbudów                                                                   20 cm 

− geowłóknina separacyjna 

 

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, pierścień ronda: 

− kostka kamienna                                20 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 24 cm 

− kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4   20 cm 

 

Projektowa stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa 

 

Kilometraż Grupa nośności Grubość stablizacji 

0+000 – 0+780 G2 15cm 

0+780 – 0+950 G3 25cm 

0+950 – 1+300 G2 15cm 

1+300 – 1+550 G4 35cm 

1+550 – 2+080 G2 15cm 

2+080 – 2+230 G4 35cm 

2+230 – 3+500 G2 15cm 

3+500 – 3+710 G4 35cm 

3+710 – 4+550 G2 15cm 

4+550 – 5+160 G4 35cm 

5+160 – 5+720 G2 15cm 

5+720 – 12+200 G4 35cm 

 
Podana lokalizacja i grubość stabilizacji jest wartością orientacyjną i będzie dostosowana do 
warunków rzeczywistych zastanych w terenie. 

 

Konstrukcja zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (nieszczelnych) 
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Zbiorniki zostały zaprojektowane, jako nieuszczelnione z przelewem do odbiorników naturalnych. 

Umocnienie skarp zbiorników należy wykonać przy pomocy geokomórek  o kształcie plastra miodu, z 

wypełnieniem komórek żwirem (kruszywem naturalnym 0 – 63 mm). W dnie należy zastosować warstwę 

żwiru (kruszywo naturalne 0 – 63 mm). Geokomórki należy kotwić do gruntu szpilkami długości 0,8 m z pręta 

żebrowanego. Teren dookoła zbiorników przy górnej krawędzi skarp należy obsiać trawą na warstwie 20 cm 

humusu. Pod geokomórkami na skarpach oraz warstwą żwiru w dnie należy ułożyć geowłókninę. 

 

Konstrukcja zbiorników retencyjnych (szczelnych) 

 

Konstrukcja zbiornika infiltracyjnego w odniesieniu do skarp i zjazdu do zbiornika będzie identyczna 

jak dla zbiorników nieszczelnych.  

Umocnienie skarp zbiorników będzie wykonane przy pomocy geokomórek o kształcie plastra miodu, z 

wypełnieniem komórek żwirem (kruszywem naturalnym 0 – 63 mm). W dnie należy zastosować warstwy 

filtracyjne. Uziarnienie kolejnych warstw będzie wzrastać wraz z głębokością. Dla wykonania miejsca dla 

warstw filtracyjnych należy usunąć grunt rodzimy poniżej poziomu dna zbiornika na głębokości 0,5 m. 

 
 

6.7. PRZEBUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: 

-  sieć wodociągowa,   

-  gazowa,  

-  teletechniczna,   

-  elektroenergetyczna.   

Ponadto występuje napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napięcia. 

 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Planowana inwestycja ma na celu przebudowę istniejących wodociągów z powodu kolizji z projektowaną 

przebudową drogi bądź wynikających z wytycznych zawartych w warunkach technicznych. W oparciu o 

warunki wydane przez Urząd Gminy Puck z dnia 14.10.2016 r. oraz warunki techcznie PEWIK Gdynia z dnia 

31.10.2016 r. przebudowa sieci zlokalizowana jest w miejscowości: Sławutowo, Celbowo, miasto Wejherowo 

w następujących lokalizacjach: 

1. W miejscowości Sławutowo, km projektowanej drogi 8+950 na wysokości ulicy Wspólnej do kilometra 

9+420 – skrzyżowanie z ulicą Świętego Jana. Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej ϕ80 stal oraz 

zaprojektowanie nowego odcinka z rur PE90. 

2. W miejscowości Sławutowo, km 9+700 do 9+785 przebudowa sieci wodociągowej ϕ110. 

3. Na odcinku 10+160 oraz 10+200 projektuje sie rury osłonowe pod zjazdami na wodociągu woD110c. 

4. Na km 10+360 za miejscowością Sławutowo w kierunku Celbowa. Przebudowa sieci wodociągowej 

w110 w obszarze projektowanego zjazdu drogi. 

5. W km 10+640, zmiana lokalizacji hydrantu. 

6. W miejscowości Celbowo, km 11+600 do 11+900 montaż rur osłonowych na wodociągach w110 i 

w80 pod projektowanymi zjazdami na posesje. 

7. W miejscowości Celbowo km 12+095, przebudowa lokalizacji hydrantu. 

8. W mieście Wejherowo, ul. Chopina, km 0+220 do 0+250, konieczność zamontowania rur osłonowych  

na wodociągu wA150 pod projektowanymi zjazdami na posesję. 

9. W mieście Wejherowo, ul. Chopina, km 0+500, konieczność zamontowania rury osłonowej na 

wodociągu w150 i jego odgałęzieniu w100 pod projektowanym zjazdem. Przebudowa sieci 

wodociągowej na odcinku  km 0+510 - 0+525 w150 z uwagi na jej częściowe położenie na działce 

prywatnej. 

10. W mieście Wejherowo km 0+525 konieczność zastosowania rury osłonowej przy przejściu 

wodociągu w150 przez drogę. 

11. W mieście Wejherowo, ul. Chopina, km 0+685 projektowana przebudowa hydrantu. 

12. W mieście Wejherowo, ul. Chopina, km 0+740 - 0+910 projektowana przebudowa sieci 

wodociągowej w150. 

13. W mieście Wejherowo, ul. Chopina, kmi 0+925 projektowana przebudowa hydrantu. 

 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej zawiera się w granicach działek po których jest 

projektowana inwestycja. Projektowana sieć wodociągowa nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu.  
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Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie 

narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. 

 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

Planowana inwestycja ma na celu przebudowę istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia z powodu kolizji 

z projektowaną przebudową drogi. Przebudowa sieci zlokalizowana jest w granicach administracyjnych 

miasta Wejherowo.   

Projektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia w ul. Chopina w Wejherowie zlokalizowana jest na działkach 

przeznaczonych w MPZP pod drogę powiatową, a stanowiące obecnie publiczną drogę zbiorczą (ul. 

Chopina).  Przebudowa w/w gazociągu ma na celu zmianę trasy sieci gazowej i prowadzenie jej poza 

obszarem jezdni projektowanej drogi powiatowej. Obszar inwestycji to teren o małej różnicy wysokości 

względnej. Projektowana przebudowa sieci gazowej obejmuje kilka odcinków na poszczególnym kilometrażu 

projektowanej drogi powiatowej: 

• Kilometraż 0+256 

• Kilometraż 0+340 

• Kilometraż 0+510 

• Kilometraż 0+590, trasa projektowanej sieci gazowej biegnie początkowo po działkach drogowych  oraz 

działkach które leżą w granicy pasa drogowego. Teren inwestycji to teren przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową  jednorodzinną. Projektowane przewody gazowe na całej długości będą ułożone w ziemi. 

Wykopy pod rury z PE DN160, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Głębokość ułożenia 

wynosi min. 1,2 m. 

 

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

1. Kolizja nr 1 nn „Wejherowo Elwod” 

Istniejącą linię napowietrzną typu AsXSn 4x70 mm² relacji istniejący słup 401 – słup 417 oraz  linię 

typu 4xAL50 mm² relacji słup 417 – słup 421 należy zdemontować wraz z słupami. Istniejący słup 

404 należy przebudować na wirowany krańcowy. Na projektowany słup należy przewiesić istniejącą 

linię 4xAL50 mm² + AsXSn 2x25 mm², od strony słupa 403. 

 

2. Kolizja nr 2 nn „Sławutowo Kurniki” 

Na odcinku istniejącej linii kablowej AlYd-4x50 mm² relacji stacja słupowa T-9211 „Sławutowo 

Kurniki” znajdującym się w kolizji z projektowaną drogą należy wykonać wcinkę projektowanym 

kablem YAKXS 4x120 mm² ułożoną poza zakresem kolizji. Projektowany kabel należy połączyć z 

istniejącym za pomocą muf przelotowych. Dopuszcza się po dopuszczeniu przez służby EOP nie 

wykonywania nowej wstawki a jedynie przełożenie istniejącego kabla nn. 

Odcinek istniejącego kabla przechodzącego pod kątem prostym przez projektowaną drogą oraz w 

miejscu przecinania się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć rurą dwudzielną. 

 

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA 

Istniejące słupy oświetleniowe znajdujące się w kolizji z projektowaną drogą należy zdemontować i 

posadowić w nowej lokalizacji dopasowanej do projektowanego układu drogowego. Oprawy z 

demontowanych słupów należy przekonserwować i ponownie zamontować na przestawianych słupach. W 

miejscach niedoświetlonych należy dostawić projektowaną latarnię o wysokości montażu oprawy na h=10m 

o wyglądzie zbliżonym do słupów ustawionych wzdłuż drogi pomiędzy Brudzewem a Celbowem z oprawą 

SL-100 ze źródłem sodowym wysokoprężnym o mocy 70W montowaną na wysięgniku pojedynczym o 

długości l=1m i nachyleniu wysięgnika pod kątem 10°. 

 

Ponadto projektuje się nowe oświetlenie dla ronda w miejscowości Kąpino na skrzyzowaniu ul.Chopina z 

ul.Lipową. Przyjęto klasę oświetlenia dla ronda CE3. Na projektowanych słupach należy zamontować oprawy 

na wysokości h=10m ze źródłem światła LED o mocy 58W / 9000Lm o temperaturze 4000K, wyposażone w 

redukcję mocy autonomiczną, o współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niż 70. Trwałość całej 

oprawy min L80B10 dla 100tys h pracy. Obudowa całkowitego odlewu aluminiowego, gładka bez wnęk i 

radiatorów zbierających zanieczyszczenia. 

 

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ 

Realizacja robót związanych z przebudową istniejącego układu drogowego wiąże się z koniecznością 

przebudowy i zabezpieczenia kolidujących elementów infrastruktury teletechnicznej doziemnej: Orange 

Polska S.A., ZWSE Telmax sp. z o.o., Interkar Komputer-Serwis. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

32 

 

Przy przebudowie sieci należy zachować następującą kolejność robót: 

-  uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić  warunki 

(nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.). 

- wykonać pomiary kontrolne wstępne, 

- wybudować nowy niekolidujący odcinek sieci telekomunikacyjnej, 

- wykonać połączenie nowego odcinka z istniejącą siecią, 

- wykonać pomiary kontrolne końcowe, 

- zdemontować kolidujący odcinek sieci. 

- wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem. 

 

W miejscach gdzie odbywać się będzie ruch kołowy istniejące i przebudowywane odcinki sieci zostaną 

zabezpieczenie przy pomocy grubościennych rur osłonowych. 

 

 

6.8. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU 

 

6.8.1. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

 

a) Wariant proponowany przez wnioskodawcę - Wariant 1 

 

Prace związane z realizacją planowanej inwestycji rozpoczną się od przebudowy infrastruktury i 

przygotowania placu budowy, powstaną place składowe i zaplecze budowy. W trakcie budowy będą się 

odbywały roboty budowlano-montażowe związane z przebudową budową obiektów inżynierskich i 

infrastruktury towarzyszącej. 

 

b) Racjonalny wariant alternatywny - Wariant W2 i W3 

 

Prace związane z realizacją planowanej inwestycji rozpoczną się od przebudowy infrastruktury i 

przygotowania placu budowy, powstaną place składowe i zaplecze budowy. W trakcie budowy będą się 

odbywały roboty budowlano-montażowe związane z przebudową budową obiektów inżynierskich i 

infrastruktury towarzyszącej. 

 

6.8.2.  Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji 
 

a) Wariant proponowany przez wnioskodawcę - Wariant 1 

 

W trakcie eksploatacji dróg konieczne jest utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i użytkowym, 

polega to między innymi na: 

• konserwacji i naprawie drogi, obiektów i urządzeń, oczyszczania urządzeń 

• odprowadzających wody opadowe i roztopowe, 

• wymianie, naprawie, oczyszczaniu nawierzchni oraz wyposażenia np. oznakowania poziomego i 

pionowego, barier, ogrodzenia, itp., 

• pielęgnacji zieleni, 

• usuwaniu śniegu i odladzaniu, oraz zbieraniu odpadów z pasa drogowego. 

 

b) Racjonalny wariant alternatywny - Wariant W2 i W3 

 

W trakcie eksploatacji dróg konieczne jest utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i użytkowym, 

polega to między innymi na: 

• konserwacji i naprawie drogi, obiektów i urządzeń, oczyszczania urządzeń 

• odprowadzających wody opadowe i roztopowe, 

• wymianie, naprawie, oczyszczaniu nawierzchni oraz wyposażenia np. oznakowania poziomego i 

pionowego, barier, ogrodzenia, itp., 

• pielęgnacji zieleni, 

• usuwaniu śniegu i odladzaniu, oraz zbieraniu odpadów z pasa drogowego. 

 

 

6.9. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW BUDOWY I EKSPLOATACJI 
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6.9.1. Główne cechy charakterystyczne procesu budowy 

 

a) Wariant proponowany przez wnioskodawcę - Wariant 1 

 

Faza budowy przebiegać będzie etapowo: 

• prace przygotowawcze, na które składają się: 

- prace geodezyjne i wytyczenie trasy, 

- usunięcie roślinności, 

- odłożenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w celu późniejszego wykorzystania do 

zagospodarowania terenu, 

• przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją: linii elektroenergetycznych, wodociągów 

i kanalizacji, sieci telekomunikacyjnych, sieci melioracyjnych i drenaży, itd., 

• realizacja przepustów pod drogami służących do przyprowadzenie cieków, 

• roboty ziemne np.: wymiana gruntów, wykopy, nasypy, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających odprowadzających wody 

opadowe i roztopowe do odbiorników, 

• wykonanie dróg i obiektów jezdni ciągów pieszych, montaż wyposażenia np. oświetlenia, 

oznakowania, barier itd. 

• zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zieleń, 

• budowa suchych przepustów dla płazów oraz płotków naprowadzających. 

 

Lokalizacja zaplecza budowy i trasy transportu będzie określona na etapie projektów budowlanego i 

wykonawczego. 

 

Program użytkowy obejmuje: 

• roboty drogowe, 

• przebudowę i budowę obiektów inżynierskich (wiadukty i przepusty drogowe), 

• przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami ochrony środowiska, 

• budowę oświetlenia, 

• budowę stacji meteorologicznej oraz kanalizacji teletechnicznej, 

• budowę urządzeń ochrony środowiska, 

• budowę urządzeń technicznych drogi, 

• przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i cieków wodnych. 

 

Do wykonania nasypów używany będzie grunt z wykopów (po osuszeniu i doziarnieniu) oraz kruszywo 

naturalne. Do wykonania warstwy mrozochronnej stosowane będzie kruszywo naturalne. Do wykonania 

podbudowy pomocniczej stosowane będzie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. Podbudowa 

zasadnicza oraz warstwa wiążąca będzie wykonana z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna będzie 

wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Zakres prac dotyczących odwodnienia obejmuje: 

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, 

• przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, 

• budowę wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjno-odparowujących, 

• budowę osadników substancji mineralnych i separatorów związków ropopochodnych, 

• budowę zbiorników retencyjno-odparowujących dla wód opadowych. 

 

b) Racjonalny wariant alternatywny - Wariant W2 i W3 

 

Faza budowy przebiegać będzie etapowo: 

• prace przygotowawcze, na które składają się: 

- prace geodezyjne i wytyczenie trasy, 

- usunięcie roślinności, 

- odłożenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w celu późniejszego wykorzystania do 

zagospodarowania terenu, 

• przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją: linii elektroenergetycznych, wodociągów 

i kanalizacji, sieci telekomunikacyjnych, sieci melioracyjnych i drenaży, itd., 
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• realizacja przepustów pod drogami służących do przyprowadzenie cieków, 

• roboty ziemne np.: wymiana gruntów, wykopy, nasypy, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających odprowadzających wody 

opadowe i roztopowe do odbiorników, 

• wykonanie dróg i obiektów jezdni ciągów pieszych, montaż wyposażenia np. oświetlenia, 

oznakowania, barier itd. 

• zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zieleń, 

• budowa suchych przepustów dla płazów oraz płotków naprowadzających. 

 

Lokalizacja zaplecza budowy i trasy transportu będzie określona na etapie projektów budowlanego i 

wykonawczego. 

 

Program użytkowy obejmuje: 

• roboty drogowe, 

• przebudowę i budowę obiektów inżynierskich (wiadukty i przepusty drogowe), 

• przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami ochrony środowiska, 

• budowę oświetlenia, 

• budowę stacji meteorologicznej oraz kanalizacji teletechnicznej, 

• budowę urządzeń ochrony środowiska, 

• budowę urządzeń technicznych drogi, 

• przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i cieków wodnych. 

 

Do wykonania nasypów używany będzie grunt z wykopów (po osuszeniu i doziarnieniu) oraz 

kruszywo naturalne. Do wykonania warstwy mrozochronnej stosowane będzie kruszywo naturalne. Do 

wykonania podbudowy pomocniczej stosowane będzie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. 

Podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca będzie wykonana z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna 

będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Zakres prac dotyczących odwodnienia obejmuje: 

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, 

• przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, 

• budowę wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjno-odparowujących, 

• budowę osadników substancji mineralnych i separatorów związków ropopochodnych, 

• budowę zbiorników retencyjno-odparowujących dla wód opadowych. 

 

6.9.2. Główne cechy charakterystyczne procesu eksploatacji 
 

a) Wariant proponowany przez wnioskodawcę - Wariant W1, skorygowany o Wariant A 

 

Na etapie eksploatacji usługi związane ze zwykłym utrzymaniem drogi polegają między innymi na: 

• konserwacji i naprawie sprzętu operatora i urządzeń, 

• wymianie lub naprawie zniszczonego wyposażenia - znaki drogowe, bariery itp., 

• oczyszczaniu poziomego oznakowania drogi, 

• myciu i oczyszczaniu barier, znaków drogowych itd., 

• utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, 

• oczyszczaniu i udrażnianiu urządzeń do odprowadzania wody - rury, przepusty, rowy, 

• naprawach uszkodzeń i pęknięć nawierzchni, 

• usuwaniu śniegu i odladzaniu, 

• usuwaniu odpadów. 

 

b) Racjonalny wariant alternatywny - Wariant W2 i W3, z korektą Wariantu B 

 

Na etapie eksploatacji usługi związane ze zwykłym utrzymaniem drogi polegają między innymi na: 

• konserwacji i naprawie sprzętu operatora i urządzeń, 

• wymianie lub naprawie zniszczonego wyposażenia - znaki drogowe, bariery itp., 

• oczyszczaniu poziomego oznakowania drogi, 

• myciu i oczyszczaniu barier, znaków drogowych itd., 

• utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, 
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• oczyszczaniu i udrażnianiu urządzeń do odprowadzania wody - rury, przepusty, rowy, 

• naprawach uszkodzeń i pęknięć nawierzchni, 

• usuwaniu śniegu i odladzaniu, 

• usuwaniu odpadów. 

 

6.9.3. Przewidywane rodzaje zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 

 

a) Wariant proponowany przez wnioskodawcę - Wariant  W1, skorygowany o Wariant A 

 

Droga powiatowa nr 1442G na odcinku Wejherowo - Celbowo będzie źródłem emisji substancji i 

energii do środowiska w czasie budowy i eksploatacji. Oddziaływania mogą być powodowane przez 

emisje: substancji do powietrza, hałasu, ścieków - wód opadowych i roztopowych, odpadów, mogą 

także występować inne wpływy np. na: wody powierzchniowe i podziemne, gleby, krajobraz. 

Oddziaływanie źródeł emisji na powietrze rozpatruje się z uwzględnieniem wartości odniesienia 

dla substancji w powietrzu oraz w analizie emisji i rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. 

Substancje emitowane z silników pojazdów poruszających się po drogach to głównie: tlenek 

węgla, tlenki azotu, węglowodory, metan, pył, dwutlenek węgla. Wielkość emisji jest uzależniona od wielu 

czynników, zaliczono do nich przede wszystkim: stan techniczny pojazdów i prędkość jazdy. 

 

Oddziaływanie akustyczne rozpatruje się w odniesieniu do norm określonych dla terenów 

chronionych przed hałasem. Rodzaje tych terenów i obowiązujące na nich dopuszczalne poziomy hałasu 

określa ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 

25 poz. 150, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841, zm. Dz. U. z 

2012 r. Nr 10 poz. 23). O konieczności ochrony poszczególnych terenów decydują ustalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku ocena na podstawie faktycznego 

i planowanego zagospodarowania terenu. W związku z tym, że tereny przyległe nie są objęte 

ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, identyfikuje 

się tereny mieszkaniowe jako przeznaczone pod stały pobyt mieszkańców.  

 

W trakcie eksploatacji dróg hałas jest generowany w wyniku poruszania się pojazdów, źródła 

emisji to: silnik, opływ powietrza wokół pojazdu, styk kół z nawierzchnią drogi, drgania elementów 

pojazdów lub przenoszenie się drgań przez ciężki (obciążony) pojazd. Poziom hałasu zależy m.in. od 

natężenia ruchu i prędkości pojazdów oraz od wielkości udziału pojazdów ciężarowych. 

W czasie normalnej eksploatacji drogi ze szczelnych nawierzchni jezdni, chodników i dróg 

rowerowych następuje spływ wód opadowych i roztopowych, w których występują zanieczyszczenia 

powstające, gdy nie ma opadów, są to np. pyły z tarcia opon na jezdni, okładzin hamulcowych, środki 

utrzymania drogi (sól drogowa), wycieki z pojazdów, resztki płynów do spryskiwaczy. 

Poważne zagrożenia dla środowiska występują, gdy w wyniku kolizji lub wypadku dochodzi do 

rozszczelnienia zbiorników pojazdów, cystern lub rozsypania przewożonych substancji toksycznych albo 

innych niebezpiecznych. 

 

Głównym źródłem powstawania odpadów podczas eksploatacji będą prace porządkowe na jezdni 

i na poboczach (zieleń), w tym odpady niebezpieczne z systemu podczyszczania wód opadowych i 

roztopowych. Ponadto odpady będą powstawać w czasie bieżących napraw jezdni i innej infrastruktury 

drogowej. 

W tym wariancie zaistnieją znaczne zmiany krajobrazu wynikające ze znacznych rozmiarów 

wycinki drzew i terenów leśnych. Dzięki zastosowaniu korekty w postaci Wariantu A, nie zostanie 

naruszona strefa ochrony gatunkowej orła bielika. 

 

b) Racjonalny wariant alternatywny - Wariant W2 i W3, skorygowany o Wariant B 

 

Droga powiatowa nr 1442G na odcinku Wejherowo-Celbowo będzie źródłem emisji substancji i 

energii do środowiska w czasie budowy i eksploatacji. Oddziaływania mogą być powodowane przez emisje: 

substancji do powietrza, hałasu, ścieków - wód opadowych i roztopowych, odpadów, mogą także 

występować inne wpływy np. na: wody powierzchniowe i podziemne, gleby, krajobraz. 
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Oddziaływanie źródeł emisji na powietrze rozpatruje się z uwzględnieniem wartości odniesienia dla 

substancji w powietrzu oraz w analizie emisji i rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. 

Substancje emitowane z silników pojazdów poruszających się po drogach to głównie: tlenek węgla, 

tlenki azotu, węglowodory, metan, pył, dwutlenek węgla. Wielkość emisji jest uzależniona od wielu 

czynników, zaliczono do nich przede wszystkim: stan techniczny pojazdów i prędkość jazdy. 

 

Oddziaływanie akustyczne rozpatruje się w odniesieniu do norm określonych dla terenów 

chronionych przed hałasem. Rodzaje tych terenów i obowiązujące na nich dopuszczalne poziomy hałasu 

określa ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 

25 poz. 150, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841, zm. Dz. U. z 

2012 r. Nr 10 poz. 23). O konieczności ochrony poszczególnych terenów decydują ustalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku ocena na podstawie faktycznego 

i planowanego zagospodarowania terenu. Wszystkie tereny położone w sąsiedztwie planowanego 

przedsięwzięcia nie są objęte ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które identyfikują tereny przeznaczone pod stały pobyt mieszkańców. 

W trakcie eksploatacji dróg hałas jest generowany w wyniku poruszania się pojazdów, źródła 

emisji to: silnik, opływ powietrza wokół pojazdu, styk kół z nawierzchnią drogi, drgania elementów 

pojazdów lub przenoszenie się drgań przez ciężki (obciążony) pojazd. Poziom hałasu zależy m.in. od 

natężenia ruchu i prędkości pojazdów oraz od wielkości udziału pojazdów ciężarowych. 

 

W czasie normalnej eksploatacji drogi ze szczelnych nawierzchni jezdni, chodników i dróg 

rowerowych następuje spływ wód opadowych i roztopowych, w których występują zanieczyszczenia 

powstające, gdy nie ma opadów, są to np. pyły z tarcia opon na jezdni, okładzin hamulcowych, środki 

utrzymania drogi (sól drogowa), wycieki z pojazdów, resztki płynów do spryskiwaczy. 

 

Poważne zagrożenia dla środowiska występują, gdy w wyniku kolizji lub wypadku dochodzi do 

rozszczelnienia zbiorników pojazdów, cystern lub rozspypania przewożonych substancji toksycznych albo 

innych niebezpiecznych. Głównym źródłem powstawania odpadów podczas eksploatacji będą prace 

porządkowe na jezdni i na poboczach (zieleń), w tym odpady niebezpieczne z systemu podczyszczania 

wód opadowych i roztopowych. Ponadto odpady będą powstawać w czasie bieżących napraw jezdni i 

innej infrastruktury drogowej. 

W tym wariancie zaistnieją znaczne zmiany krajobrazu wynikające ze znacznych rozmiarów 

wycinki drzew i terenów leśnych. Ulegnie naruszeniu również granica strefy ochrony gatunkowej orła 

bielika. 

 

7. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA 

PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

 

7.1.  POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

W ramach zadania budowie podlega około 12,2 km drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo 

– Brudzewo - Wejherowo oraz skrzyżowania znajdujące się na tym odcinku drogi powiatowej.  

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. 

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 Pradolina Łeby i Redy oraz Wysoczyzna Żarnowiecka. Pradolina Łeby i Redy oraz 

Wysoczyzna Żarnowiecka stanowią część makroregionu Pobrzeże Koszalińskie wchodzącego w skład 

podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie.  

Wysokości terenu wahają się w granicach od ok. 2,5 do 128 m npm. 
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7.2. BUDOWA GEOLOGICZNA I SUROWCE NATURALNE 

 

Pod względem morfologicznym analizowany teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej z 

zagłębieniami bezodpływowymi. W analizowanym terenie stwierdzono w podłożu występowanie gruntów 

antropogenicznych oraz rodzimych osadów holoceńskich i plejstoceńskich. W dokumentowanym podłożu 

od powierzchni terenu zalegają nasypy złożone generalnie z piasków drobnych, piasków średnich oraz 

pospółek lokalnie z domieszkami humusu oraz warstwa gleby. W ciągu istniejącej drogi występują 

dodatkowo warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego, brukowca i mieszanka mineralno - asfaltowa. Pod 

wierzchnią warstwą lokalnie występują osady zastoiskowe w postaci pyłów i gliny pylastej. Na pozostałym 

obszarze zalegają rodzime osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski o różnej granulacji oraz 

pospółki i żwiry oraz osady lodowcowe w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. Lokalnie w 

zagłębieniach, przy ciekach wodnych występują również grunty organiczne w postaci namułu, gytii, torfu i 

kredy jeziornej. 

W dokumentowanym podłożu stwierdzono wodę gruntową o zwierciadle swobodnym i napiętym. Wśród 

osadów spoistych i organicznych zaobserwowano również liczne sączenia wód gruntowych. Poziom 

zwierciadła wód gruntowych stwierdzono w nielicznych punktach badawczych w miejscach lokalnych 

obniżeń terenu lub w miejscu istniejących przepustów. 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz nasypowe różniące się genezą, 

litologią oraz parametrami geotechnicznymi. 

Uwzględniając rodzaj inwestycji - budowa drogi oraz warunki geotechniczne zakwalifikowano 

inwestycje do II kategorii geotechnicznej. W przeważającym obszarze projektowanej drogi występują proste 

warunki geotechniczne. Jedynie w lokalnych zagłębieniach bezodpływowych zalegają małe miąższości 

gruntów organicznych oraz miękkoplastycznych. 

 

7.2.1. WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z WARUNKAMI POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano 

oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy 

niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech 

fizykomechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

- Warstwa I - Namuły gliniaste, namuły piaszczyste, miękkoplastyczne i plastyczne i twardoplastyczne 

o stopniu plastyczności IL(n) = 0,51. Grunty warstwy I są gruntami organicznymi, o dużej wilgotności 

i dużej ściśliwości. 

- Warstwa II - Piaski gliniaste próchniczne, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, miękkoplastyczne 

i plastyczne o stopniu plastyczności IL(n) = 0,40. Grunty warstwy II są gruntami, spoistymi, 

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C według PN-81/B-03020. 

- Warstwa IIIa - Gliny pylaste, piaski gliniaste, miękkoplastyczne o stopniu plastyczności IL(n)= 0,53. 

- Warstwa IIIb - Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne 

o stopniu IL(n) = 0,29. 

Grunty warstw: IIIa, IIIb są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu 

konsolidacji B według PN-81/B-03020. 

- Warstwa IV - Piaski drobne próchniczne, piaski średnie próchniczne, wilgotne, średniozagęszczone 

o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,40. 

- Warstwa V - Piaski drobne, nasypy budowlane złożone z piasków drobnych, wilgotne i nawodnione, 

średniozagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia  ID(n) = 0,55. 

- Warstwa VI - Piaski średnie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID(n) = 0,55. 

- Warstwa VII - Pospółki, żwiry, nasypy budowlane złożone ze żwirów, wilgotne, średniozagęszczone 

o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,60. 

 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć następujące wnioski: 

• Do gruntów słabonośnych należą: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstw: I, II, IIIa, IV. 

  Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. 

• Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: IIIb, V, IV, VII. 

• Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne 

nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Glebę zwałować w pryzmy o 
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wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

• Grunty warstw: V, VI, VII są dobre i niewysadzinowe. 

Grunty warstwy IV są wątpliwe pod względem wysadzinowości. 

Grunty warstw: I, II, IIIa, IIIb są bardzo wysadzinowe. 

• Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

• W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

• W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę 

naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie 

wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych. 

Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczystożwirową, 

zagęszczoną. 

• Aby uniknąć rozmoczenia gruntów spoistych proponujemy pozostawienie w dnie wykopu warstwy 

ochronnej o miąższości około 0,3 m, którą należy wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem 

podbudowy drogowej. 

• W wypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie naruszyć 

naturalnej struktury gruntów (rozluźnić piasków). 

 

7.3. UTWORY POWIERZCHNIOWE I GLEBY 

 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia przeważają gleby słabe, są to głównie gleby bielicowe i 

pseudobielicowe, występują też gleby brunatne, ale w większości przemyte, co zmniejsza ich żyzność, 

lokalnie gleby szarobrunatne. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia występują użytki rolne; są to głównie grunty orne o 

klasach bonitacyjnych IVa, IVb, V oraz VI, czyli średniej, słabej i najsłabszej jakości, zazwyczaj zbyt wilgotne 

lub suche dla dobrego plonowania. Drugim rodzajem użytkowania rolnego są pastwiska trwałe klas III, IV 

i V, oraz łąki trwałe klasy IV i V. 

 

7.4.  WODY PODZIEMNE 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.4. Lokalizacja inwestycji na tle GZWP  
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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. 

 

7.5. WODY POWIERZCHNIOWE 

Pod względem hydrograficznym omawiany obszar położony jest w zlewni rzeki Redy, rzeki Gizdepki i 

rzeki Piaśnicy. 

Rzeka Reda swój bieg rozpoczyna na terenie gminy Łęczyce. Na początkowym odcinku płynie w 

kierunku północnym, by w rejonie Wejherowa zmienić kierunek na równoleżnikowy. Rzeka Reda, zgodnie z 

Mapą Podziału Hydrograficznego Polski, ma długość 50,6 km i uchodzi bezpośrednio do Zatoki Puckiej. Sieć 

prawobrzeżnych dopływów rzeki jest znacznie bardziej rozwinięta –rzeka Bolszewka z Gościciną i Cedron 

stanowią około 75% zlewni Redy. 

Całkowita długość sieci hydrograficznej w analizowanej zlewni wynosi ok. 241,4 km, a powierzchnia zlewni - 

ok. 638,5 km2. 

Do prawobrzeżnych dopływów rzeki Redy należą: 

− Dopływ ze Strzebielina (5,1 km), 

− Bolszewka (31,4 km), 

− Cedron (12,7 km), 

− Dopływ z polderu Rekowo (3,3 km). 

Natomiast do lewobrzeżnych dopływów rzeki Redy należą: 

− Dopływ spod Chynowia (6,7 km), 

− Kanał Kostkowo (10,1 km), 

− Dopływ z polderu Mrzezino (3,1 km). 

Ponadto, w analizowanej zlewni znajduje się również druga rzeka uchodząca bezpośrednio do Zatoki Puckiej 

– Zagórska Struga (28,7 km), która jest połączona z rzeką Redą Kanałem Łyskim. Jej dopływami są Cisowska 

Struga (10,9 km), oraz Dopływ z Bieszkowic (7,0 km). 

 

Rzeka Piaśnica posiada swój odcinek źródłowy w północnej części gminy, na obszarze sandrowym. 

Część górnego biegu tej rzeki o długości około 10 km przebiega w granicach gminy Wejherowo. 

Niewielka powierzchnia w północno-wschodniej części gminy należy do zlewni powierzchniowej rzeki 

Gizdepki,  jej odcinek źródłowy położony jest na terenie gminy Puck. 
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Planowana droga przecina również mniejsze cieki (Potok Błądzikowski) oraz rowy melioracyjne. Informacje 

o ich charakterze zawarto w Rozdziale 6.5. Odwodnienie pasa drogowego, gdzie przedstawiono również 

charakter przejścia lub powiązania z danym ciekiem. 

 

Najbliżej położone jezioro to jezioro Orle zlokalizowane w odległości ok. 7,4 km na zachód od 

planowanego do budowy 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. 

 

7.6. WARUNKI KLIMATYCZNE I STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 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. 

 

Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na klimat oraz klimatu na przedsięwzięcie przedstawiono w 

Rozdziale 9.2 Opis oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat I jego zmiany oraz wpływu 

klimatu I jego zmian na przedsięwzięcie. 
  

7.7. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE  

Na potrzeby przeprowadzenia rozpoznania środowiska przyrodniczego terenu planowanego do budowy 

drogi  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.   

 

7.7.1. 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 budowy drogi na terenach pozaleśnych 

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. 

 

Metodyka prac 

Prace związane z przyrodniczym rozpoznaniem szaty roślinnej na potrzeby przedmiotowej 

inwestycji prowadzone były w trzech etapach:  

Etap pierwszy – objął studium dostępnych materiałów, a także map topograficznych (skala 1: 

10 000) oraz zdjęć satelitarnych (www.geoserwis.gdos.gov.pl). Na podstawie p rzeanalizowanych 

materiałów wytypowano listę gatunków, zbiorowisk i siedlisk przyrodniczych potencjalnie mogących 

występować na analizowanym terenie. W ramach tego etapu przygotowano również podkłady mapowe 

wykorzystywane przy kolejnym etapie – pracach terenowych. 

Etap drugi – objął prace terenowe, obejmujące obszar w ciągu planowanej inwes tycji w granicach 

pasa drogowego, a także terenu bezpośrednio do niego przylegającego, w sezonie wegetacyjnym 

2016 roku. Prace te miały na celu identyfikację w terenie zbiorowisk roślinnych siedlisk przyrodniczych 

oraz roślin i grzybów cennych przyrodniczo oraz stanowiących przedmiot ochrony prawnej. Szczególną 

uwagę zwrócono na wyszukiwaniu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ujętych w  załącznikach 

Dyrektyw Unii Europejskiej (Dyrektywy siedliskowej). Identyfikację stanowisk gatunków oraz zbiorowisk 

roślinnych dokonywano metodą marszrutową (Faliński 1990-1991), oznaczając na mapach 

topograficznych w skali 1:10 000. Dla identyfikacji siedlisk przyrodniczych (cechy diagnostyczne, 

charakterystykę fizjonomii i struktury, oraz gatunki reprezentatywne) posługiwano się Poradnikiem 

ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 (Herbich 2004).  

Etap trzeci – polegał na studyjnej analizie zebranych danych oraz przygotowaniu  ostatecznej 

dokumentacji kartograficznej i opisowej.  

 

Wyniki 

Zgodnie z przeprowadzoną botaniczną inwentaryzacją przyrodniczą, wykonaną przez P. dr Paulinę 

Ćwiklińską, w ubiegłorocznym okresie wegetacyjnym wartościowym florystycznie odcinkiem, przez 

który przebiega planowana do budowy 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 podobnym 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. Za najcenniejsze egzemplarze drzew uznano 

drzewa o nr inwentaryzacyjnym 73 (wiąz), 250 (lipa), 255 (dąb) , których średnica pnia przekracza 110 
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cm. Na szczególną uwagę jednak zasługuje zinwentaryzowany egzemplarz dębu o nr 340 (km ok. 

0+750) o obwodzie ok 610 cm, objęty prawną ochroną pomnikową. Należy tu zaznaczyć, że drzewo to 

nie ulegnie zniszczeniu.   

Z krzewów występują 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.  

 
 
7.7.1.1. 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 
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                         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 miejscówkowości 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 

 

Należy również wyjaśnić rozbieżności między wykonaną na potrzeby planowanej inwestycji 

inwentaryzacją botaniczną a inwentaryzacją sporządzoną przez Lasy Państwowe w 2008 roku 

wskazujemy, że zaklasyfikowanie danego zbiorowiska jako siedliska przyrodniczego jest kwestią 

subiektywną, wynikającą przede wszystkim z wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej 

inwentaryzację. Szczególne trudności w klasyfikacji siedlisk wynikają z gospodarczego 

użytkowania lasów, co w zestawieniu z mogącą wystąpić pewną zmiennością składu gatunkowego 

runa w perspektywie kilku lat (8 lat różnicy między inwentaryzacją Lasów Państwowych a 

inwentaryzacją p. dr Pauliny Ćwiklińskiej) np. poprzez wnikanie gatunków inwazyjnych, może 

spowodować zmiany klasyfikacji i reprezentatywności siedlisk. Ponadto należy również podkreślić, 

że w przypadku siedlisk leśnych, umowne są granice ich zasięgu (głównie w lasach użytkowanych 

gospodarczo z jakimi mamy tu do czynienia), co w efekcie może doprowadzić do 

niezaklasyfikowania danego zbiorowiska przylegającego bezpośrednio do drogi jako siedliska.  

Informujemy jednocześnie, że po przeanalizowaniu informacji zawartych na mapach 

sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasów znajdujących się na portalu Banku Danych o 

Lasach, siedliska 91D0 – bory i lasy bagienne, oraz 6510 – niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie znajdują się w pewnej odległości od planowanej inwestycji, co 

dodatkowo mogło być powodem ich niezinwentaryzowania podczas przeprowadzonych prac 

terenowych. 
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Rys. Lokalizacja siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków  roślin wzdłuż planowanej do budowy trasy 

 

 

7.7.1.2. 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. 
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- 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.  

 

    

fot. torfowiec błotny Sphagnum palustre (z lewej) i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum (z prawej). 

 

Przeprowadzone w bieżącym roku wizje kontrolne potwierdziły występowanie oznaczonych 

gatunków, na uwagę zasługuje jednak fakt, że w skutek przeprowadzonych przez administratora drogi 

prac polegających na równaniu istniejącej drogi gruntowej, w wielu miejscach zostały usunięte 

naturalnie występującej płaty roślinności zieleniej w tym mszaków, bezpośrednio przylegające do 

użytkowanego pasa jezdnego.  

 

7.7.2. Grzyby 

 

Na szczególną uwagę przy omawianiu tej grupy systematycznej zasługują grzyby zlichenizowane 

(porosty), a przede wszystkim porosty epifityczne.  

W ramach prac wykonanych wiosną oraz jesienią 2016 roku przeprowadzono inwentaryzację 

porostów na całej długości planowanej inwestycji. Inwentaryzację porostów epifitycznych wykonano 

poprzez bezpośrednie oględziny wszystkich drzew znajdujące się w obrębie inwestycji, tj. w pasie drogi 

oraz rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie, na które może oddziaływać realizacja inwestycji.  

Dodatkowo przy określaniu gatunków posługiwano się szkłem powiększającym oraz lornetką dla 

osobników znajdujących się w wyższych part iach drzewa. W przypadku oznaczania terenowego 

osobników o rozpoznawalnych cechach morfologicznych odpowiadających różnym taksonom, zgodnie 

z zasadą przezorności przypisywano je gatunkom o wyższej wartości przyrodniczej. Dla oszacowania 

przybliżonej obfitości występowania poszczególnych gatunków przyjęto skalę według poniższego 

klucza: 

 

Stopień obfitości Liczba osobników 

1 1-3 

2 4-10 

3 11-20 

4 20-50 

5 >50 

• Przy wartościach skali liczebności 2, 3, 4 –przyjmowano wartości przybliżone 

 

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 3.  lista zinwentaryzowanych gatunków porostów epifitycznych  
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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. czyreń ogniowy Phellinus igniarius,, wrośniak różnobarwny Trametes versicolor, białoporek 

brzozowy Piptoporus betulinus.  

 

7.7.3. Świat zwierzęcy 

 

7.7.3.1. Bezkręgowce Invertebrata 

 

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.  

 

Tabela 4. Lista gatunków motyli dziennych Rhopalocera zinwentaryzowanych w obrębie 
planowanej do budowy drogi powiatowej. 

 
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”, 
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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 5. 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, 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 budowy 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 jakichkolwiek wzmianek literaturowych o jej występowaniu w 

najbliższej okolicy, wykluczono jej obecność w obrębie planowanej inwestycji.  

 

 

     

oleica krówka Meloe proscarabaeus         przekrasek mróweczka Thanasimus formicarius 
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Ścierwiec Oiceoptoma thoracicum i     Strojnica baldaszkówka Graphosoma lineatum 

pościerwka pospolita Thanatophilus sinuatus  

 

    

listkoweic cytrynek  Gonepteryx rhamni i przestrojnik  przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus 

 

 

Mięczaki Mollusca 

Na przebadanym odcinku drogi stwierdzono występowanie tylko jednego chronionego 

przedstawiciela tej grupy systematycznej: Ślimak winniczek Helix pomatia. Gatunek ten był 

stwierdzany stosunkowo pospolicie na całym przebiegu planowanej do budowy drogi. Jego największe 

skupiska obserwowano w sąsiedztwie osiedli ludzkich. Poza winniczkiem stwierdzano szereg innych 

pospolitych gatunków niepodlegajcych ochronie prawnej w tym:  

- wstężnik gajowy Cepaea nemoralis,, 

- wstężnik ogrodowy Cepaea hortensis 

- ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum) 

- bursztynka pospolita Succinea putris 

- ślimak przydrożny Xerolenta obvia, 

- zatoczek pospolity Planorbis planorbi 

- błotniarka stawowa Lymnea stagnalis 

- pomrówiowate sp. Limacidae sp.  

 

7.7.3.2.  Kręgowce Verterbrata 

 

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. 
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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 6.  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 łącznie 7 

miejsc określonych jako siedliska płazów tj. miejsca rozrodu. Miejsca stanowisk rozrodczych 

herpetofauny wraz z trasami migracji zawarto w Załączniku nr 8.  

 

Tabela  7. 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+, Pec+ 

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+, Pec+ 

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, Pec+ 

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 
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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 8.  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.  

 

Przeprowadzone wiosną bieżącego roku wizje kontrolne skierowane do wyszukiwania 

stanowisk herpetofauny, potwierdziły znaczenie siedliskowe wskazanych wyżej miejsc. Z uwagi jednak 

na zdecydowanie gorsze warunki pogodowe (niskie temperatury względne w okresach wiosennych 

migracji) w roku bieżącym, odnotowano mniejsza aktywność pazów, w miejscach siedlisk 

wskazywanych jako miejsca rozrodu. Jednak potencjalne wahania, liczebności płazów są naturalnym 

zjawiskiem tej grupy systematyczne, szczególnie mocno związanej z warunkami pogodowymi. 

Potwierdzono również obecność jaszczurek w tym padalca.  

 

Ornitofauna 

Założeniem przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej dla przedmiotowej inwestycji było 

rozpoznanie przylegającego do istniejącej drogi terenu na jakim mogłoby wstępować bezpośrednie 

odziaływanie przedsięwzięcia w czasie realizacji (w tym wycinka drzewostanu) jak i eksploatacji inwestycji. 

Prace oprócz identyfikacji gatunków występujących miały w szczególności za zadanie wykazać obecność lub 

brak obecności miejsc gniazdowych. Były one przede wszystkim skierowane na identyfikację gatunków 

szczególnie cennych przyrodniczo, w tym będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000. Przyjęty 
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bufor wynika z zakładanego zasięgu odziaływania planowanego przedsięwzięcia w głąb drzewostanów 

leśnych, oszacowanych w oparciu o przewidywany zasięg hałasu drogowego o zwiększonym natężeniu niż 

tło, mogące potencjalnie wpływać na ptaki. Bufor ten określono na podstawie wyników badań opisanych w 

artykule „Wpływ hałasu drogowego na ptaki” (J. Wiącek, i inni), w oparciu o spadek przewidywanego 

natężenia hałasu wraz ze wzrostem odległości od źródła w środowisku leśnym.  

Określony do monitoringu bufor 300 m w obydwie strony od drogi i wynikająca z tego różnica w 

stosunku do inwentaryzacji, nie jest przypadkowa. Taki zakres pozwoli na wykazanie fluktuacji występowania 

gatunków na przestrzeni znacznie większej niż tylko w buforze potencjalnego oddziaływania inwestycji, co 

umożliwi tym samym możliwość przeprowadzania analizy porównawczej obszarów potencjalnego 

oddziaływania oraz obszarów jego pozbawionych znajdujących się w oddaleniu od drogi, w tych samych 

warunkach środowiskowych panujących w danym roku prowadzonego monitoringu. Pragniemy w tym miejscu 

zaznaczyć, że w przypadku części gatunków w tym włochatki, jaka jest gatunkiem szczególnie istotnym dla 

przedmiotowego Obszaru Natura 2000, zmienność liczebności jest bardzo duża w poszczególnych sezonach 

(Biuletyn Monitoringu Przyrody; Monitoring Ptaków Polski w latach 2012-2013, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska 11 2013/1), w związku z czym tak szeroki bufor badań monitoringowych pozwoli na 

przeprowadzenie analiz porównawczych awifauny w danym sezonie lęgowym unikając tym samym błędów 

porównawczych jakie mogą powstać przy konfrontacji do jednego tylko roku w jakim były przeprowadzone 

badania inwentaryzacyjne. 

 

Obszar ten oceniono jako szczególnie wartościowy pod względem występowania ornitofauny. 

Dla pełnego określenia składu awifauny badanego terenu, prace inwentaryzacyjne prowadzono w 

okresie dwuletnim. Dodatkowo na potrzeby Raportu w roku bieżącym poszerzono zakres/bufor 

wykonywanych prac inwentaryzacyjnych. Opis metodyki oraz szczegółowe wyniki opisano w 

załączonym opracowaniu. Łącznie 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 9. Wykaz stwierdzonych gatunków ptaków  

Lp. Gatunek Status ochrony 

Bekasowate   

1 Słonka Scolopax rusticola Gatunek łowny  z okresem ochronnym  

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   
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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 

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 
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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. 

Około km 4+600 do ok 5+100 planowana do budowy 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.  

 

Na Załączniku 9.11 przedstawiono zasięg izofony 47 dB, na mapie w skali 1:25 000, zgodnie z 

wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygn. RDOŚ-Gd-

WOO.4242.36.2017.MM.4 z dnia 01.09.2017 r. (stanowiące Załącznik 13.3).  
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Rys. miejsce odnotowania gąsiorka Lanius collurio w km 10+480. 

 

   

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

 

 

Terminy realizacji inwentaryzacji ornitologicznej zostały one wybrane przez specjal istę ornitologa. 

Należy zauważyć, że przyjmowane w ogólnoprzyjętej metodyce terminy badań ornitologicznych są 

uśrednione dla całego obszaru kraju (te same dla południowej i północnej części), w związku z czym w 

przypadku puszczy Darżlubskiej (najbardziej na północ wysuniętego zwartego kompleksu leśnego), dla 

zachowania poprawności oraz uzyskania najbardziej miarodajnych wyników, prace należy wykonywać 

w końcowych przedziałach tych terminów. Bez wątpienia na wyniki ornitologicznych prac terenowych 

mają również duży wpływ warunki atmosferyczne. W przypadku terminu 15 -30 kwietnia 2016 r., 

najbardziej dogodnego z punktu widzenia ogólnej metodyki inwentaryzacji, temperatury względne w 

nocy wahały się w granicach 0ᵒC, (czego potwierdzeniem jest poniższa rycina przedstawiająca 

archiwalny wykres pogody dla m. Wejherowo – www.ekologia.pl), dodatkowo w czasie tym 

odnotowywane były opady deszczu.  
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Ryc. Wykres temperatur dziennych w okresie 10.04.2016 do 10.05.2016 r.  

 

Dopiero po 30 kwietnia 2016 temperatury zaczęły rosnąć a w czasie inwentaryzacji  w dzień osiągały 

ok. 20 stopni (w nocy ok. 10-15 stopni), co bez wątpienia sprzyjało aktywności ptaków. W związku z 

powyższym, mimo wykonania prac terenowych 9 dni po zakończeniu przyjmowanego umownie okresu 

badań inwentaryzacyjnych tego gatunku, wybór terminu badań przez ornitologa był słuszny, z punktu 

widzenia uzyskania możliwie najbardziej miarodajnych wyników.  

 

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:  

 

-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 
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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 10. 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 drogi. Przebieg większości drogi przez tereny miejskie oraz 

rolnicze oraz stosunkowo niewielkich rozmiarów kompleksy leśne, warunkuje występowanie gatunków 

związanych z obszarami antropogenicznymi. W ramach prac terenowych wyszukiwano bezpośrednio 

przedstawicieli poszczególnych gatunków ssaków, wyszukiwano również pozostawione przez nie ślady 

takie jak, tropy, odchody, miejsca żerowania itp.  

 

Tabela 11. Wykaz gatunków ssaków objętych ochroną prawną stwierdzonych na trasie 
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 w km 

13+600 

4. Wydra Lutra lutra OCz, DS II Odnalezienie odchodów 

5. Bórbr Castor fiber OCz, DS II Odnalzezienie miejsc żerowania 

    
Objaśnienia: 
OS – gatunki chronione prawem krajowym (ochrona ścisła)  
OC - gatunki chronione prawem krajowym (ochrona częściowa),  
DS II – gatunki z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej UE. 
Żródło: badania własne (Ożarowski D.) 

 

 Poza ssakami podlegającymi ochronie gatunkowej w trakcie inwentaryzacji stwierdzono występowanie 

następujących ssaków (łownych): 

- łoś Alces alces 

- jeleń szlachetny Cervus elaphus,  

- borsuk Meles meles  

- sarna Capreolus capreolus  

- dzik Sus scrofa,  

- lis Vulpes vulpes,  

- zając szarak Lepus europaeus.  

 

Dla wzbogacenia inwentaryzacji o grupę małych ssaków przeprowadzono serię odłowów z 

wykorzystaniem pułapek żywołownych. Odłowów dokonano w dwóch miejscach km 8+500 (obszar 
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kompleksu leśnego). Do odłowów wykorzystano 4 pułapki, na przynętę wykorzystano zasmażany chleb 

w oleju. Łącznie wykonano ok. 240 pułapkogodzin odłowów.  

 

 

Fot. 24.  Mysz leśna Apodemus flavicollis wypuszczana z pułapki żywołownej 

 

W ramach przeprowadzonych prac zinwentaryzowano następujące gatunki małych ssaków: 

Nornik północny Microtus oeconomus 2  

Nornica ruda Myodes glareolus  3 

Mysz leśna Apodemus flavicollis  16 

Mysz polna Apodemus agrarius  8 

 

Planowana inwestycja liniowa przecina zwarty kompleks leśny Puszczy Darżlubskiej. Mimo 

tego, że projektowana 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). Jest to możliwe z uwagi na 

znikomy ruch poruszających się obecnie po niej pojazdów. Analizując mapy zbiorowisk leśnych banku 

danych o lasach umieszczonych na stronach Lasów Państwach wynika, że droga przebiega w dużej 

części po granicy żyźniejszych lasów liściastych i mieszanych znajdujących na południe od niej oraz 

teren o zróżnicowanej żyzne terenu (strefa krawędziowa Wysoczyzny Puckiej) o drzewostanie 

starszym. Po północnej stronie drogi znajdują się lasy mniej żyzne z dominacją borów porastających 

równinny (sandrowy) obszar Puszczy. Taki układ może sugerować, że duże zwierzęta rośl inożerne 

zamieszkujące obszar Puszczy sezonowo migrują z jej części północnej do części południowej, na 

przykład w okresach wczesnowiosennych, kiedy runo lasów liściastych intensywnie się rozwija przed 

pojawem liści. Dodatkowo po północnej części drogi znajdują się żyzne zbiorowiska łąkowe w dolinie 

Gizdepki. W związku z czym zakłada się, że wewnątrz terenów  leśnych Puszczy odbywają się wędrówki 

między żyźniejszymi terenami na południe od drogi i bardziej ubogimi po jej północnej stronie.  
Nie ma wątpliwości, że budowa drogi i poprawa jej parametrów znacząco zwiększy liczbę 

pojazdów a co za tym idzie barierowe jej odziaływanie na zwierzęta. Objawiać się to będzie podziałem 

pozostawionych po obydwóch stronach drogi populacji zwierząt, ich ograniczoną wymianą genetyczną, 

doprowadzająca pośrednio do negatywnych osłabienia populacji. Oddziaływaniem bezpośrednim jest 

zwiększoną śmiertelność zwierząt, ginących w kolizjach z pojazdami. Można przypuszczać, że 

największa śmiertelność zwierząt przypadnie w pierwszych latach oddania drogi do użytkowania. 

Oddziaływania mogą się zwiększać wraz ze wzrostem natężenia ruchu na nowo wyremontowanej 

drodze. Optymalnym działaniem minimalizujące jest zastosowanie rozwiązań technicznych 

ograniczających prędkość (do 50 km/h) poruszających się pojazdów na całej długości drogi 

przecinającej zwarty kompleks leśny Puszczy Darżlubskiej, a także rozwiązań umożliwiających i 

nieogranicających 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 budowy 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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7.8. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE 

PRZYRODY 

 

Położenie planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych przedstawiono na Załączniku Nr 2. 

 

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 – 4,8 km; 
▪ Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006 –  13,55 km; 
▪ Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010 –  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 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 –  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. 

 
Z uwagi na odległość użytku ekologicznego „Nanicka Łąka” od inwestycji wynosząc ok 20 m a także, 

planowanego zakresu budowy drogi na tym odcinku (na dzień dzisiejszy występuje tam użytkowana droga 
asfaltowa stanowiąca dojazd do Kapina) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na tą formę 
ochrony. 

 

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 
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rejonów na rzeźbę terenu i warunki glebowe miało wpływ ostatnie zlodowacenie (bałtyckie), które wycofało 

się z tych ziem około 10 tyś. lat temu. 

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.); 
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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 

- 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 
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- 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.  

 

Dokładny opis oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz zachowanie spójności sieci tych obszarów przedstawiono w Rozdziale 11. 

 

7.8.1. Warunki realizacji przedsięwzięcia w obrębie obszaru chronionego przyrodniczo 

Planowane przedsięwzięcie związane jest z budową drogi powiatowej nr 1442G na odcinku istniejącego 

korytarza transportowego od Wejherowa do Celbowa, która przecina Chronionego Krajobrazu Puszczy 

Darżlubskiej oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszczza Darżlubska PLB220007 na 

łącznym odcinku o długości 7,8 km. 

 

Kwestie ochrony obszarów chronionego krajobrazu oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w 

granicach takich obszarów, reguluje 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 
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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 

- 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.  

 

7.9. KRAJOBRAZ 

Walory krajobrazowe rejonu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 

powiatowej 1442G na odcinku Wejherowo - Celbowo zaliczyć można do średnich. Tereny zalesione 

stanowią znaczną część całego odcinka, a peryferyjnie położone tereny rolne poddawane są stopniowym 

procesom suburbanizacji. 

Pod względem fizjograficznym inwestycja położona jest w mezoregionie Wysoczyzny Żarnowieckiej. 

Przeważa tu krajobraz morenowy, który urozmaicają doliny rzeczne i spadki terenu. Rzeźba terenu gminy 

związana jest z formami polodowcowymi do których należą : moreny czołowe, denne, rynny i zagłębienia w 

których występują zbiorniki wodne. 

Obszar gminy Wejherowo i Puck jest zróżnicowany pod względem nasycenia elementami 

dziedzictwa kulturowego. Na całym terenie równomiernie występują zespoły tradycyjnej zabudowy wsi. 

Cechą szczególną jest budownictwo sakralne oraz mała architektura związana z kultem religijnym (kapliczki).  

We wszystkich elementach krajobrazu kulturowego występują zaniedbania ogólne, niedostateczny 

stan techniczny. Pomimo opisanego stanu zachowania zasobów kulturowych, istnieją na terenie gminy wsie 

o interesujących układach ruralistycznych, z charakterystyczną architekturą regionalną. Dzięki temu istnieje 

tu nadal klimat dawnego osadnictwa, wtopiony w układ naturalnego krajobrazu. 

 

Wzdłuż pasa planowanej do budowy drogi wyróżnić można następujące, odrębne typy krajobrazu: 

➢ Krajobraz leśny związany z przeważającą części inwestycji.   

➢ Krajobraz zurbanizowany podmiejskiej zabudowy rozproszonej z dużym udziałem łąk, na silnie 

pofalowanej wysoczyźnie morenowej  

➢ Krajobraz pól uprawnych na falistej morenie. 

 

Niewątpliwie największą wartość krajobrazową i kulturową stanowią tu tereny zalesione Puszczy 

Darżlubskiej. 
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8. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I 
OPIECE NAD ZABYTKAMI 

 

8.1.  ZABYTKI NIERUCHOME 

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. 

 

Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszelkie prace prowadzone 

na terenie wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Zgodnie z art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 774) 

usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po 

uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W myśl art. 83a, ust.2 zezwolenie na 

usunięcie drzewa w pasie drogowym, drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się 

po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

 

8.2. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE 

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych stref ochrony archeologicznej.  

 

Planowana inwestycja nie będzie naruszała stref ochrony archeologicznej istniejących w wojewódzkim 

rejestrze zabytków archrologicznych. 

 

9. 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 budowy 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. 
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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. 

 
 

10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

POWAŻNEJ AWARII, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

 

10.1. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH 

WARIANTÓW 

 

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. 

 

Emisję w ww. zakresach szacowano na podstawie natężenia prognozowanego ruchu drogowego, 

od którego będą zależały poziomy tych oddziaływań. Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 

roku ustalone zostało średniodobowe natężenie ruchu tzw. SDR dla analizowanego odcinka drogi 

powiatowej dla roku 2018 tj. roku przewidywanego oddania inwestycji do użytkowania oraz dla 2028 roku tj. 

po 10 latach eksploatacji przedsięwzięcia.   
 

Emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń do atmosfery związane będą z ruchem pojazdów 

samochodowych, którego prognozowane natężenia w roku 2018 (planowany rok oddania do użytkowania) i 

2028 (po 10 latach eksploatacji) podano w poniższej tabeli. 
 
      Rok 2018 

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 2028 
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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 

1815 25 1648 52 24 32 10 24 

 

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. 5%.  

Główny ruch pojazdów dotyczy samochodów osobowych, co świadczyć może również o przewadze ruchu 

lokalnego mieszkańców.  

 

10.1.1. Wariant zerowy - WARIANT 0 

 

a) Oddziaływanie na warunki aerosanitarne 

 

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 2028 rok 

wielkości 1815 poj./dobę. 
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W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia oddziaływanie na warunki aerosanitarne będzie 

nieznacznie większe niż w przypadku realizacji przedsięwzięcia, co wynikać będzie z braku upłynnienia 

ruchu na nawierzchni drogi. Ogólnie jednak, co przedstawiono w analizie przeprowadzonej dla wariantów 

inwestycyjnych Wariantu W1, Wariantu W2 i W3, skorygowanych o Warianty A i B, przedstawionej w dalszej 

części Raportu, nie ma zagrożenia przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń do powietrza. 

 

b) Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

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). 

 

Odcinek DP1442G Wejherowo - Celbowo – WARIANT 0 

 

Maksymalne prognozowane zasięgi ponadnormatywnego hałasu dla lat 2018 i 2028  wynoszą dla 

waraintu bezinwestycyjnego: 

 

Rok 2018 

 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 2028 

 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 3 m, 

pora dzienna (LAeq = 61 dB) – około 5 m; 

pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 8 m. 

 

W celu zobrazowania wyników analizy wszystkich projektowanych wariantów wyznaczono punkty recepcyjne 

na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenach chronionych w najbliższym sąsiedztwie 

planowanej inwestycji.  

Określone powyżej zasięgi ponadnormatywnego oddziaływania hałasu bez uwzględnienia działań 

minimalizujących nie przekraczają granic pasa drogowego (linie rozgraniczające) niezbędnego do jej 

funkcjonowania i użytkowania z uwagi niski poziom ruchu drogowego w chwili obecnej, jednakże mogą być 

większe w dłuższym horyzoncie czasowym (w perspektywie 10 lat), uwzględniając brak wymiany 

nawierzchni i wprowadzenia elementów usprawnienia ruchu drogowego. 

 

Wariant 0 nie zapewnia możliwości zachowania obowiązujących norm w zakresie hałasu. Brak działań w 

obrębie istniejącego układu drogowego będzie się wiązał z pogorszeniem stanu klimatu akustycznego na 

omawianym terenie. 

 

c) Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
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Nie zmienią się warunki w zakresie odprowadzania i przeprowadzania wód powierzchniowych oraz 

sposoby ich podczyszczania. W związku ze zmieniającym się stopniowo zagospodarowaniem w otoczeniu 

drogi powiatowej 1442G oraz wzrostem wykorzystywania drogi jako alternatywnego przejazdu, będą 

następowały lokalne zmiany stosunków wodnych. 

Utrzymane zostaną obecnie występujące zagrożenia dla jakości i stanu wód związane 

z odprowadzaniem ścieków, a także w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (np. rozlew substancji w 

wyniku rozszczelnienia zbiorników pojazdu podczas wypadku drogowego). 

 

d) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi oraz na 

gleby 

Utrzymane zostaną obecnie występujące wzdłuż dróg zmiany chemizmu gruntów w wyniku 

oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych (tlenki azotu, węglowodory) i stosowania środków 

zimowego utrzymania nawierzchni np. zasolenie. Analiza danych literaturowych wskazuje na bardzo 

szybkie zmniejszanie się stężenia zanieczyszczeń gleb w funkcji odległości od drogi. 

 

e) Oddziaływanie na zasoby biotyczne: szatę roślinną (siedliska przyrodnicze i gatunki roślin) 

oraz faunę 

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie, na obszarze dotąd niezainwestowanym, 

nadal będzie podlegał sukcesywnemu zarastaniu przez roślinność ruderalną i synantropijną, związaną z 

występującym sąsiedztwem zabudowy, nieużytków oraz pól. W dalszym etapie sukcesji może nastąpić 

ekspansja roślinności zaroślowej, a następnie leśnej. Ponadto, w miejscach aktualnie podlegających 

urbanizacji, może nastąpić wypieranie obecnie występujących gatunków roślin przez gatunki obce 

siedliskowo. 

Obszar opracowania wraz z terenami sąsiednimi od wielu lat podlega presji antropogenicznej. 

Wzdłuż dróg następuje przekształcanie krajobrazu i rozwój obszarów zabudowanych, powodując 

zmniejszanie ilości siedlisk, a w konsekwencji liczby występujących tu gatunków i ich liczebności. 

Dominującą rolę w istniejących zgrupowaniach faunistycznych odgrywają gatunki pospolite, liczne w skali 

kraju i regionu. Droga wojewódzka  istniejąca w obecnej postaci wywołuje zjawisko bariery ekologicznej. 

Zwierzęta generalnie zaadaptowane są do występujących warunków, mimo to zdarza się, że giną pod 

kołami pojazdów. 

 

f) Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000 

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.  

Odcinek ten w przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia jest narażony w większym stopniu na 

awarie i wypadki drogowe. Ponadto nastąpi wzrost uciążliwości drogi głównej oraz dróg dojazdowych dla  

środowiska, w tym w szczególności mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i 

niekontrolowana antroporesja. 

 

g) Oddziaływanie na walory kulturowe i wizualne krajobrazu 

Krajobraz w otoczeniu istniejącej drogi powiatowej  jest aktualnie zdominowany przez ten element 

liniowy oraz otaczające tereny leśne, a także tereny zurbanizowane małych miejscowości, zadrzewienia 

przyrodrożne, istniejącą zabudowę jednorodzinną, zagrodową oraz handlowo-usługową. W związku z 

istniejącą i planowaną zabudową terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, negatywnej 

zmianie będą podlegać istniejące jeszcze na tym terenie walory krajobrazowe. 

 

h) Zabytki 

Wzrost natężenia ruchu spowodowany postępującym zagospodarowaniem przyległych do 

ocenianego układu drogowego terenów oraz zmniejszenie poziomu swobody ruchu wpłynie na wzrost 

emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na kondycję 

obiektów zabytkowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ocenianego układu drogowego. 

 

Brak działań w obrębie istniejącego układu drogowego nie wpłynie w żaden sposób na zasoby 

dziedzictwa archeologicznego, w tym zasoby dotąd nieodkryte. 
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i) Oddziaływanie na dobra materialne 

Nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac w obrębie ocenianego układu drogowego, w wiec 

nie wiąże się to z oddziaływaniami na dobra materialne. 

 

j) Oddziaływanie na warunki życia i zdrowie ludzi 

Warunki życia ludzi ulegną pogorszeniu, ponieważ nie planuje się realizacji wymiany nawierzchni 

na nowocześniejszą i cichszą oraz wprowadzenia elementów upłynniających ruch samochodowy. 

 

k) Odpady 

 

Faza realizacji prac budowlanych 
W Wariancie 0 nie przewiduje się realizacji prac budowlanych. Prowadzone będą prace 

remontowe lub inne np. prace montażowe wyposażenia drogi lub innych elementów znajdujących się w 
pasie drogowym, albo naprawami i konserwacją istniejącej trasy, obiektów i innych elementów 
znajdujących się w pasie drogowym.  

Generalną zasadą postępowania z odpadami będzie ich selektywna zbiórka w wydzielonych 

miejscach i odpowiednich, oznakowanych pojemnikach. Odpady z terenu prowadzenia prac będą wywożone 

i unieszkodliwiane przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na gromadzenie, 

transportowanie i unieszkodliwianie odpadów. Odpady niebezpieczne będą gromadzone tymczasowo w 

pojemnikach na odpady niebezpieczne, o szczelnym podłożu, w miejscach niedostępnych dla osób 

postronnych. Postępowanie z odpadami będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U.2013.21) oraz przepisami wykonawczymi. 

 

Faza eksploatacji 

 

W czasie eksploatacji odpady powstają przede wszystkim podczas utrzymania trasy np. prac 

porządkowych. Należy również spodziewać się powstawania odpadów w wyniku kolizji i wypadków w 

obrębie istniejącego układu drogowego oraz ewentualnych późniejszych napraw (bariery, oznakowanie) i 

remontów (naprawa nawierzchni lub pobocza). Wypadkowi lub kolizji mogą ulec pojazdy przewożące 

substancje lub materiały niebezpieczne (żrące, łatwopalne, wybuchowe, toksyczne) mogące powodować 

zagrożenie dla środowiska. Odpady niebezpieczne wymagają szczególnej uwagi w trakcie 

magazynowania, transportu oraz w procesie unieszkodliwiania. 

 
Tabela 13. Przewidywane szacunkowe ilości odpadów na etapie eksploatacji planowanej inwestycji. 

Rodzaj odpadu Wariant W0 

[Mg/rok] 

 
Kod Nazwa 

0201 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 

leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 
 

020103 Odpadowa masa roślinna 12,0 

1501 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 
 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,1 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 

150103 Opakowania z drewna 2 

150104 Opakowania z metali 0,15 

150105 Opakowania wielomateriałowe 0,5 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 1 

150107 Opakowania ze szkła 0,9 

1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z 

zużytych urządzeń 
0,01 

160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15 
0,01 

2003 Inne odpady komunalne  

200301 Nie segregowane odpady komunalne 3 
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200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 10 

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1 

 

Dodatkowo w czasie eksploatacji powstają odpady należące do grupy 13 05 Odpady z 

odwadniania drogi, na tych fragmentach, gdzie wystepuje kanalizacja oraz pochodzące z czyszczenia 

urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe. Odpowiedzialność gospodarowania tymi 

odpadami, tak jak dotychczas, jest po stronie firm serwisujących na podstawie zawartych umów. 

 

Oddziaływanie w fazie zamknięcia i likwidacji 

 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie przewiduje się możliwości likwidacji istniejącej drogi 

powiatowej nr 1442G na odcinku Wejherowo - Celbowo. Tereny zostały przeznaczone pod funkcję 

komunikacyjną i takie będzie ich przeznaczenie w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

W fazie ewentualnej likwidacji drogi, niezależnie od wysokich kosztów demontażu związanych 

z pracą maszyn, urządzeń i ludzi, operacja ta może stworzyć zagrożenie dla środowiska gruntowo-

wodnego, dla powietrza oraz spowodować hałas. Środowisko gruntowo-wodne będzie zagrożone w czasie 

prowadzenia prac ziemnych i rozbiórek, może też dojść do przypadkowego zanieczyszczenia gruntów 

wynikającego z pracy maszyn, rozlewania się paliwa lub smarów i podobnych substancji. Konieczne 

będzie szczególne nadzorowanie prac związanych z demontażem i przemieszczaniem powstających 

odpadów. Jakość ścieków odprowadzanych z placu demontażu i likwidacji powinna być kontrolowana przez 

firmy wykonawcze, tak, aby zapobiegać ewentualnym zanieczyszczeniom wód powierzchniowych. 

Zanieczyszczenia powietrza w fazie likwidacji to głównie zanieczyszczenia emitowane z pracujących 

maszyn, gazy emitowane podczas spawania, emisja rozpuszczalników. Czasowe uciążliwości na etapie 

likwidacji będą także związane z hałasem powstającym w czasie pracy maszyn, rozbiórki obiektów 

budowlanych i transportem materiałów z rozbiórki. W czasie likwidacji przewiduje się powstanie znacznej 

ilości odpadów, w tym niebezpiecznych, jednak nie będą to ilości mogące spowodować trudności z ich 

zagospodarowaniem lub innym postępowaniem zgodnym z wymaganiami przepisów dotyczących 

postępowania z odpadami. 

Prowadzenie likwidacji będzie można wykonać po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i decyzji 

administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środowiskowego oraz budowlanego. 

 

Oddziaływania skumulowane 

 

Wariant 0 planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje innych oddziaływań z żadnymi 

przedsięwzięciami drogowymi lub usługowo-mieszkaniowymi. 

 

10.1.2. Wariant proponowany przez wnioskodawcę - WARIANT W1 z Wariantem A 

a) Oddziaływanie na warunki aerosanitarne 

 
Faza budowy 

Oddziaływania na warunki aerosanitarne i klimat na etapie budowy są podobne. Obejmują głównie: 

• powstawanie pyłu w wyniku robót ziemnych, 

• emisję spalin przez maszyny drogowe i samochody ciężarowe, 

• emisję par ciężkich węglowodorów powodowaną przez gorącą masę bitumiczną, 

• wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych na drogach dojazdowych do placu budowy. 

 

Emisja substancji powodujących zanieczyszczenie powietrza z pracy urządzeń i maszyn 

budowlanych jest stosunkowo niewielka i obejmuje swym zasięgiem teren budowy. Poza oddziaływaniami 

związanymi z pracami drogowymi nastąpi wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych na sąsiadujących 

ulicach spowodowany objazdami i ruchem związanym z dowozem materiałów wykorzystywanych do 

realizacji planowanej inwestycji. 

 

Emisja niezorganizowana podczas budowy obejmie swym zasięgiem teren budowy. Prace 

związane z etapem budowy są przyczyną oddziaływań czasowych, bezpośrednio związanych z etapem 
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realizacji i nie mają one większego znaczenia w dłuższym horyzoncie czasowym, jak również nie 

podlegają normowaniu. 

 
Faza eksploatacji 

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 2028 rok 

wielkości 1815 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. 
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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”. 

 

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=  
100

13,88
 = 7,2 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 6,0 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 2028 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. 

 

Odcinek DP1442G  od m.Wejherowo do m.Celbowo – WARIANT W1, skorygowany o Wariant A 

 

Tabela 15. 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 i 

ciągnikami) 

Osobowe, w tym: 
Ciężarowe 

ON 

Ogółem 

ON Ogółem Benzyna ON 

2028 1815 1700 115 3,196 1,59 1,59 0,805 2,39 

*Zużycie paliwa = SDR x B(1,2) 
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Tabela 16.  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 

2028 0,18 0,32 

 

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] 

 

Tab.17. Wartość emisji E1 zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliwa w kg/h na długości odc. 100 m. 

Część drogi Rok 

E1 –emisja zanieczyszczeń  [kg/h] 

Tlenek węgla 
Węglowodory głównie 

alifatyczne 
Tlenki 
azotu 

Dwutlenek 
siarki 

Droga powiatowa 1442G na odcinku Wejherowo - Celbowo 

benzyna  0,18  kg/h 
2028 

0,018612 0,002772 0,001584 0,0001108 

olej napędowy 0,32  kg/h 0,0017424 0,0036608 0,002816 0,0012672 

RAZEM 0,035424 0,038766 0,038961 0,006433 

 

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). 

 

Tabela 18. Wartość imisji zanieczyszczeń do powietrza powstałych z odcinka  

Wielkość Miano Wartość największa spośród obliczonych 

Tlenek węgla 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,025 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,004 

Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia D1  

– (30 000 µg/m3) 

% 0 

Węglowodory alifatyczne 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,003 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,001 

Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia; 

- D1 – 3000 µg/m3 

- Da –  1000 µg/m3 

%  

0 

0 

Dwutlenek azotu 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,002 
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Stężenie średnioroczne µg/m3 0,002 

Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia; 

-  D1 – 200 µg/m3 

-  Da – 40 µg/m3 

%  

0 

0 

Dwutlenek siarki 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,003 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,003 

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 4,716 

                                         stężenie średnioroczne µg/m3 0,395 

    w tym pył do 10 µm –  stężenie maksymalne µg/m3 3,8 

                                         stężenie średnioroczne µg/m3 0,34 

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). 

 

Normę dla takich zanieczyszczeń przedstawiono w poniższej tabeli 19. 

 

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 

 

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.   

 

Pył zawieszony PM2,5 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L.1527 11.06.2008, str.1) zwana 

dalej „Dyrektywą CAFE” wprowadziła nowe zasady zarządzania, jakością powietrza w strefach i 

aglomeracjach. Odnosi się głównie do rozwiązań dotyczących pyłu PM2,5. Dopuszczalne wartości stężeń 

dla pyłu PM2,5 są regulowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie to wprowadziło dwie wartości kryterialne 

stężenia pyłu PM2,5 (dla stężeń średnich rocznych ze względu na kryterium zdrowia): 

• poziom dopuszczalny- 25 μg/m3 –. do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I), 

• poziom dopuszczalny – 20 μg/m3 – do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

 

Według informacji Inspekcji Ochrony Środowiska (Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 

i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu oraz wpływu źródeł naturalnych, Zabrze, kwiecień 

2011 r.) emisja PM2,5 wynosi 75%-90%emisji PM10. 

Obliczone maksymalne stężenia pyłu PM10 prognozowane w trakcie eksploatacji analizowanej drogi 

zbliżone są do poziomu nie większego niż 2 μg/m3   Stąd też nawet zakładając, że 90% tej wartości to 
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PM 2,5 jednoznacznie widać, że jest to wartość daleka od poziomu dopuszczalnego stąd też wpływ 

inwestycji na zwiększenie poziomu pyłu PM 2,5 na przedmiotowym obszarze będzie marginalny i nie 

spowoduje przekroczenia poziomów dopuszczalnych. 

 

Głównymi emitorami pyłu tak PM10 jak i PM 2,5 jest niska emisja (opalanie domów węglem) oraz ruch 

samochodowy po drogach niższych kategorii oraz drogach miejskich stad też największe stężenia są 

obserwowane w centrach aglomeracji miejskich. Największe zagęszczenie zabudowy jest w okolicach 

Sławutowa, Brudzewa i Celbowa a przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem gęsto 

zurbanizowanym. 

 

b) Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

Faza budowy 

 

Oddziaływania akustyczne i wibracje na etapie budowy będą obejmowały: 

• hałas i wibracje związane z pracą ciężkich maszyn drogowych i ziemnych oraz pracą pojazdów 

transportowych, 

• hałas i wibracje związane z ewentualnym wykonywaniem pali, 

• wibracje spowodowane pracami nawierzchniowymi, 

• wibracje spowodowane pracą walców drogowych. 

 

Będą to oddziaływania okresowe, a ich natężenie będzie zależne od czasu prowadzenia prac. 

Oddziaływania te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Ich przestrzenny 

zasięg można określić na około 100 - 200 m od grupy pracujących maszyn drogowych i sprzętu 

budowlanego. Ze względu na przejściowy charakter oddziaływań nie będą one miały znaczącego wpływu 

na klimat akustyczny. 

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 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 wykraczał poza granice pasa drogowego. 

Oddziaływania spowodowane pracą maszyn ziemnych, pracami nawierzchniowymi i pracą 

walców drogowych, będą również występowały okresowo. Widmo częstotliwościowe tych wibracji zawiera 

składowe od kilku do kilkuset Hz w zależności od rodzaju urządzenia. Składowe o częstotliwościach 

powyżej 30 Hz są silnie tłumione w gruncie natomiast składowe o częstotliwości do kilkunastu Hz mogą 

przenosić się na tereny nawet znacznie oddalone od trasy drogowej. Oddziaływania wibracji podczas 

budowy mają ograniczony charakter czasowy, co minimalizuje ich wpływ na otoczenie, a amplituda tych 

wibracji przekazywana przez podłoże na budynki na ogół nie przekracza strefy drgań odczuwalnych przez 

budynek. 

 

Faza eksploatacji 
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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. 

 
Tabela 20. 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 adminis tracyjnych, 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. 

 

 

W ww. 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); 
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 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). 

 

Zasięg hałasu wyznaczony został na podstawie rozkładu wartości w/w wskaźników na 

analizowanym obszarze. Głównym celem było określenie granic obszaru maksymalnego zasięgu hałasu 

wyznaczonego izolinią o wartości dopuszczalnej najdalej oddalonej od osi drogi. 

Zakres analizy akustycznej obejmuje: 

- określenie kryterium oceny hałasu drogowego tj. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 112); na podstawie 

rozmieszczenia istniejącego zagospodarowania terenów w zasięgu oddziaływania akustycznego 

drogi; 

- obliczenie i wykreślenie izolinii równoważnego poziomu dźwięku o wartości poziomu 

dopuszczalnego dla pory dnia i nocy w roku 2018 i 2028; 

- porównanie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem dopuszczalnym i ocena 

zgodności z wartościami normatywnymi, 

- wyznaczenie obszaru oddziaływania hałasu, którego granicę stanowi izolinia o największym zasięgu 

( LAeq D = 61 dB); 

- inwentaryzacja zabudowy chronionej w szczególności objętej zasięgiem ponadnormatywnego 

oddziaływania hałasu oraz szczegółowe obliczenia poziomu hałasu na fasadach tej zabudowy, 

- analiza potrzeby zastosowania ochrony przeciwhałasowej w postaci ekranów akustycznych. 

 

Kwalifikacji terenów podlegających ochronie dokonano na podstawie wykonanej w ramach projektu 

mapy do celów projektowych o zasięgu odpowiadającemu zasięgowi oddziaływania akustycznego, będącą 

najbardziej aktualnym dokumentem na analizowanym terenie przedstawiający faktyczne zagospodarowanie 

i wykorzystanie tego terenu i sąsiednich terenów. Dodatkową weryfikację przeprowadzono na podstawie 

wizji w terenie, a także serwisów internetowych organów gmin w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego: System Informacji Przestrzennej Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo I Gminy Puck. 

Posiłkowano się również zapisami Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wejherowo I Gminy Puck, które są opracowaniami przyjętymi przez organy gminy.  

Z uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzyskano stanowiska organów 

gminy w zakresie kwalifikacja terenów chronionych akustycznie, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), który stanowi, że w razie 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, 

o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – kwalifikacja terenów chronionych akustycznie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112)], właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i 

wykorzystywania tego i sąsiednich terenów”. 

 

Uzyskano stanowiska poszczególnych gmin, które stanowią Załączniki 13.8 – 13.11 do niniejszego 

Raportu: 

- Załącznik 13.8. – email z 11.12.2017 r. z Urzędu Miasta w Redzie dotyczący kwalifikacji terenów 

zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska – przebieg drogi przez Miasto Redę stanowi 

obszar leśny, który nie podlega ochronie akustycznej; 

- Załącznik 13.9. – pismo Urzędu Gminy Wejherowo sygn. RGP.6724.2.62.2017.DC z 13.12.2017 r. 

dotyczący kwalifikacji terenów zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska - przebieg drogi 

w granicach administracyjnych Gminy Wejherowo stanowi obszar leśny, który nie podlega ochronie 

akustycznej; 

- Załącznik 13.10. – pismo Urzędu Miejskiego w Wejherowie sygn. WGNiU.670.27.2017.AR z dnia 

15.12.2017 r. dotyczący kwalifikacji terenów zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska; 

Zgodnie z podanymi informacjami, w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia obowiązują 

następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

• “MPZP miasta Wejherowa” zatwierdzony Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta 

Wejherowa z dnia 18.12.2001 r. 
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• “Zmiana MPZP miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza I w rejonie ulicy 

Chopina” zatwierdzona Uchwałą Nr VIK/XXXV/409/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 

10.09.2013 r. (t.j. Dz. Urz. Woj.Pom. z 2013 r., poz. 3503); 

• “Zmiana MPZP fragment miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy I 

terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala – zatwierdzone Uchwałą Nr 

VIIk/XXXVI/423/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12.09.2017 r. (Dz.Urz.Woj.Pom.z 2017 r. 

poz. 3766). 

- Załącznik 13.11. – pismo Wójta Gminy Puck sygn. BGG.670.2.173.2017.KM z dnia 22.12.2017 r. 

dotyczący kwalifikacji terenów zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska..Wg podanych 

informacji droga przebiega przez istniejącą I planowaną zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-

usługową I rekreacyjną w sołectwie Sławutowo I Brudzewo. Poza tymi obszarami występują obszary 

niezabudowane o charakterze rolniczym oraz odcinek leśny Puszczy Darżlubskiej, tj. Niepodlegające 

ochronie akustycznej. 

   

Odcinek DP 1442G - od m.Wejherowo - Celbowo 

 

Maksymalne prognozowane zasięgi ponadnormatywnego hałasu dla lat 2018 i 2028 wynoszą dla 

WARIANTU W1, z Wariantem A. 

 

Rok 2018 

 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 2030 

 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 5 m, 

pora dzienna (LAeq = 61dB) – około 7 m; 

pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 8 m. 

 

W celu zobrazowania wyników analizy wszystkich projektowanych wariantów wyznaczono punkty recepcyjne 

na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenach chronionych w najbliższym sąsiedztwie 

planowanej inwestycji. Wersję graficzną analizy przestawiono w Załączniku nr 11.1 oraz Załączniku nr 11.2. 

 

Tabela. Wyniki obliczeń w receptorach dla Wariantu W1 na rok 2018 i 2028 

 

WARIANT W1 

N
r 
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 d
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Wartość 
dopuszczalna 

Rok 2018 Rok 2028 

LAeqD 
LAeq

N 
LAeq

D 
LAeq

N 

Wielkość 
przekroczenia  

 
 

LAeqD LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia  

[dB] [dB] 

LAe
qD 

LAeqN  LAeqD LAeqN 

1 0+220 Wejherowo P 61 56 59,5 54,6 - - 60,7 55,8 - - 

2 0+245 Wejherowo P 61 56 58,0 53,7 - - 59,5 55,1 - - 

3 0+550 Wejherowo P 65 56 58,4 52,1 - - 60,7 53,0 - - 

4 0+590 Wejherowo P 65 56 61,7 53,6 - - 63,1 54,3 - - 

5 0+620  Wejherowo P 65 56 57,0 52,1 - - 58,0 53,2 - - 

6 0+735  Wejherowo P 65 56 64,1 54,9 - - 65,3 55,8 - - 
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WARIANT W1 
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Wartość 
dopuszczalna 

Rok 2018 Rok 2028 

LAeqD 
LAeq

N 
LAeq

D 
LAeq

N 

Wielkość 
przekroczenia  

 
 

LAeqD LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia  

[dB] [dB] 

LAe
qD 

LAeqN  LAeqD LAeqN 

7 0+780 Wejherowo L 65 56 61,6 53,1 - - 62,4 54,2 - - 

8 0+820 Wejherowo L 65 56 61,8 53,4 - - 62,8 54,7 - - 

9 0+870 Wejherowo L 65 56 61,6 53,6 - - 62,5 54,2 - - 

10 0+920 Wejherowo L 65 56 61,4 53,9 - - 62,2 54,9 - - 

11 1+540  Wejherowo L 65 56 64,0 54,5 - - 64,8 55,0 - - 

12 1+690  Wejherowo P 65 56 64,3 55,1 - - 65,8 56,0 - - 

13 8+960 Sławutowo P 61 56 59,4 52,8 - - 60,6 53,9 - - 

14 9+010 Sławutowo P 61 56 58,6 53,6 - - 60,1 54,2 - - 

15 9+080 Sławutowo P 61 56 60,5 55,0 - - 60,8 56,0 - - 

16 9+680 Sławutowo L 61 56 60,1 55,3 - - 60,9 55,9 - - 

17 9+720 Sławutowo L 65 56 61,0 55,2 - - 62,2 55,9 - - 

18 9+700 Sławutowo P 61 56 60,1 55,3 - - 60,8 56,0 - - 

19 9+950  Sławutowo P 61 56 59,5 53,2 - - 60,2 54,6 - - 

20 10+070 Sławutowo L 61 56 60,0 54,2 - - 60,8 55,3 - - 

21 11+660 Celbowo L 61 56 60,4 54,9 - - 60,9 55,8 - - 

22 11+710 Celbowo L 65 56 60,9 55,5 - - 61,7 56,0 - - 

23 11+770 Celbowo L 61 56 59,5 54,3 - - 60,6 55,3 - - 

24 11+800 Celbowo L 61 56 59,5 54,3 - - 60,5 55,3 - - 

25 11+815 Celbowo L 61 56 59,5 54,4 - - 60,6 55,4 - - 

26 11+830 Celbowo L 61 56 59,4 54,3 - - 60,4 55,3 - - 

27 11+860 Celbowo L 61 56 59,6 54,6 - - 60,5 55,6 - - 

28 11+880 Celbowo L 65 56 59,3 54,1 - - 60,2 55,1 - - 

 

 

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.  

Jednakże wprowadzenie dodatkowo tzw. cichej nawierzchni spowoduje obniżenie uciążliwości hałasu o 

dodatkowe 3 dB i dotrzymanie standardów środowiska w stosunku do przyległej zabudowy. 

Najbliżej położona zabudowa znajduje się w miejscowości Sławutowo w odległości 10 m od granicy 

ścieżki rowerowej (receptor P17). Na analizowanym odcinku drogi najbliżej położone są zabudowania w 

miejscowości Sławutowo i Celbowo gdzie zabudowa pierwszej linii znajduje się od kilku do kilkunastu metrów 

od drogi. Budynki te mają bezpośrednie dojście i zjazd na posesje z drogi głównej.  

 

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 (do 50 km/h) z czym wiąże się największy wzrost natężenia hałasu. W 

analizowanym przypadku takie ograniczenia zostaną również wprowadzone, co w sumie doprowadzi do 

zachowania standardów akustycznych.  
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Powyższe zasięgi oddziaływania akustycznego wynikają z prognozowanego natężenia ruchu 

drogowego na 2018 i 2028 rok i nie uwzględniają redukcji, która będzie wynikała z zastosowanych rozwiązań 

technologicznych takich jak wymiana nawierzchni drogowej i uspokojenie ruchu. Szereg elementów 

uspokojenia ruchu drogowego jak przejścia dla pieszych, azyle, wyspy separacyjne, powierzchnie wyłączone 

z ruchu, oprócz korzyści poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia wypadkowości, mają 

ogromne zalety związane z ograniczeniem emisji hałasu drogowego. Wynika to z charakteru tego typu 

rozwiązań polegających na spowolnieniu i upłynnieniu ruchu drogowego, co w efekcie może zmniejszyć 

emisję hałasu nawet o 3 dB. Z powyższych względów oraz przewidywanej znacznej redukcji hałasu po 

wprowadzeniu uspokojenia ruchu, na obecnym etapie nie wskazuje się na konieczność budowy 

zabezpieczeń akustycznych w postaci jakichkolwiek ekranów akustycznych. Ponadto przewiduje się 

zmniejszenie zasięgu uciążliwości akustycznej o kilkanaście do kilkudziesięciu metrów po wymianie 

nawierzchni, oraz upłynnieniu ruchu drogowego, likwidacji ubytków w nawierzchni, kolein i nierówności.  

Reasumując, przy zastosowaniu ww. elementów poprawy warunków akustycznych, normy w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu będą dotrzymane na granicy terenów, do których Inwestor posiada tytuł 

prawny. 

Z powyższych względów oraz przewidywanej znacznej redukcji hałasu po wprowadzeniu 

uspokojenia ruchu, na obecnym etapie nie wskazuje się na konieczność budowy zabezpieczeń akustycznych 

w postaci jakichkolwiek ekranów akustycznych. Ponadto przewiduje się zmniejszenie zasięgu uciążliwości 

akustycznej o kilkanaście do kilkudziesięciu metrów po wymianie nawierzchni, oraz upłynnieniu ruchu 

drogowego, likwidacji ubytków w nawierzchni, kolein i nierówności. Wszystkie te zabiegi przyczynią się do 

zapewnienia dotrzymania standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi. 

 

c) Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 

Faza budowy 

Z warunków wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych wynikają określone implikacje 

dla możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych np. konstrukcji obiektów, warunków prowadzenia 

robót, możliwości przebudowy układów hydrograficznych, melioracyjnych, odwodnień itp. 

 

W wyniku budowy zmienią się warunki odprowadzania wód powierzchniowych. Wykonanie 

wykopów związanych z realizacją inwestycji oraz układu podczyszczającego wody opadowe może 

okresowo powodować lokalne zakłócenia stosunków wodnych, jest to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, 

które ustępuje po zamknięciu wykopów. Wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód 

opadowych, w przypadku wystąpienia konieczności odwadniania rowów, prace należy wykonywać w 

taki sposób, aby nie nastąpiło wymycie frakcji drobnych i pylastych, gdyż może to prowadzić do 

zmniejszenia nośności gruntu.  

 

Faza eksploatacji 

Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane z dróg są zanieczyszczone, szczególnie po 

okresach długiej suszy, a zimą są zasolone w wyniku stosowania soli drogowej. Główne rodzaje 

zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych i roztopowych odprowadzanych z dróg to: 

zawiesiny, metale ciężkie, chlorki, związki określane zawartością węgla, BZT, ChZT, węglowodory 

ropopochodne i inne substancje. 

 

Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające 

System odprowadzania ścieków obejmuje następujące elementy: 

• kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi na obszarach zabudowanych, 

• urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych - osadniki i separatory, 

• zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, 

• wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników. 

 

W związku z przyrostem powierzchni utwardzonej wzrasta ilość ścieków deszczowych 

i roztopowych odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej. Ponieważ przed odprowadzeniem 

ścieki będą retencjonowane w zbiornikach oraz podczyszczane przez system złożony z osadnika i 

separatora nie przewiduje się istotnego wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz warunki 

gruntowo-wodne. Wzrost współczynnika odpływu dla całych zlewni przekładać się będzie na 
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przyspieszenie odpływu podczas intensywnych opadów lub gwałtownych roztopów, dlatego zastosowano 

system zbiorników retencyjnych ograniczających to oddziaływanie. 

Zagrożenie dla czystości wód może wystąpić w przypadku sytuacji awaryjnej na drodze np. kolizji 
pojazdów przewożących substancje niebezpieczne i ich rozszczelnienia. W przypadku bezawaryjnego 

użytkowania drogi nie będzie to stanowiło poważnego zagrożenia dla czystości wód ze względu na 

zastosowanie systemu podczyszczania ścieków. 
 

Na odcinkach budowanej drogi poza obszarami zabudowanymi  wody opadowe będą 

odprowadzane powierzchniowo do przydrożnych rowów drogowych.  Rowy te będą miały charakter 

infiltracyjny lub odparowujący w zależności od rodzaju gruntów zalegających pod rowem.   

 

Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni będzie bitumiczna, zostaną dobudowane chodniki 

oraz wydzielone zatoki autobusowe.    

W przekroju ulicznym (jezdnia ograniczona krawężnikami w terenach zabudowanych) zakłada się 

odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, natomiast w przekroju drogowym odwodnienie 

powierzchniowe poprzez projektowane rowy przydrożne do odbiorników (istniejących lub projektowanych 

zbiorników lub też istniejących cieków). 

 

 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. 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 – 2018 rok, 

 okres docelowy inwestycji tj. po 10 latach od oddania analizowanego przedsięwzięcia do 

użytkowania– 2028 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 22. 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 

10 185 220 

 

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. 

S
n

*
2,3
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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 24 lipca 2006, 

Dz.U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami) 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: 

Ropopochodne: SEEN ≤ 15: 50 

 

 

Odcinek DP1442G Celbowo - Wejherowo – WARIANT W1, z Wariantem A 

 

Tabela 23. 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 

70,88 5,67 1,7 1,8 64 

5 100 

 

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. 

 

Prognozowaną jakość wód opadowych w punkcie zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując 

obliczenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzględnieniem sumarycznej 

efektywności podczyszczania na urządzeniach.  

Układ kanalizacyjny w obrębie opracowania składa się z studni i wpustów ulicznych z koszami 

osadnikowymi, które zapewniają skuteczny efekt redukcji zanieczyszczeń. 

Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na 

wszystkich zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy 

zastosowaniu dwóch i większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru: 

 

Zog ≥ 1 – (1-1)× (1-2) )× … × (1-n) 

Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach: 

 wpusty uliczne z koszami osadnikowymi      η = 30%, 

 studnie osadnikowe                                        η = 50%, 

 

Mając na uwadze założone efekty usuwania zawiesin na urządzeniach  

 

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) = 58% 
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Biorąc pod uwagę wyliczoną powyżej skuteczność oczyszczania ostatecznie określono wartość 

stężenia zawiesiny ogólnej na wylocie kanalizacji deszczowej.  

 

Tabela 24. Prognoza stężeń zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych na wylotach z kanalizacji 

deszczowej w roku 2018 i 2028. 

 

Wyloty do odbiorników  

2018 2028 

teren 
niezabudowany 

teren 
zabudowany 

teren 
niezabudowany 

teren 
zabudowany 

Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z jezdni [mg/dm3] 23,3 34,95 70,88 106,32 

Łączna skuteczność podczyszczania 
w istniejących obiektach [%] 

58 

Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do 
odbiornika [mg/dm3] 

13,51 20,27 32,54 61,67 

 
Zgodnie z powyższymi obliczeniami skuteczność urządzeń zatrzymujących zawiesiny zapewni 

uzyskanie parametrów ścieków podczyszczonych odprowadzanych do środowiska – w granicach wartości 

dopuszczalnych obowiązującymi przepisami.  

 

Analizując przedstawione w powyższej tabeli wartości należy stwierdzić, że w wielu przypadkach 

normowa metoda obliczeniowa może prowadzić do zawyżenia prognoz stężeń zawiesin w spływach 

nieoczyszczonych, co obserwuje się w prowadzonych pomiarach bezpośrednich.  

 

W zgodzie z normą możliwe jest prognozowaniu jakości ścieków opadowych z zastosowaniem 

innych metod obliczeniowych opartych m.in. na modelowaniu matematycznym, zatem poniżej przedstawiono 

prognozowane stężenie zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach wód opadowych z pasa 

drogowego zgodnie z zależnością (wzorem) określoną w załączniku pn. „Wytyczne prognozowania stężeń 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” do Zarządzenia nr 29 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 roku, która brzmi 

następująco; 

SZO= 0,718 · Q0,529  [mg/l] 

gdzie: 

SZO  - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l] 

Q    - dobowe natężenie ruchu (ŚDR) w zakresie od 1000 do 17500 poj/dobę [P/d]. 

 

Powyższa zależność jednak może być stosowana w prognozowaniu zawiesin ogólnych w ściekach 

z dróg na wylotach systemów kanalizacyjnych jedynie dla przekrojów dróg jednojezdniowych 

dwupasmowych oraz jednojezdniowych dwupasmowych z szerokimi poboczami bitumicznymi 

przebiegających na obszarach zamiejskich. 

W związku z tym, iż omawiana inwestycja spełnia powyższy warunek zastosowano ten wzór do 

wyliczenia prognozowanych stężeń zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach wód opadowych z pasa 

drogowego projektowanego do rozebudowy odcinka drogi uwzględniając prognozowane natężenie ruchu. 

 

Odcinek DP1442G Celbowo - Wejherowo – WARIANT W1, z Wariantem A 

 
Tabela 25. Prognozowane stężenie zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach opadowych z pasa 

drogowego DP1442G.  

 

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka 
Stężenie dopuszczalne na 

wylocie do odbiornika 
Rok 

Stężenie prognozowane  
[mg/dm3] 

Zawiesiny ogólne 
mg/dm3 100 2018 17,67 

mg/dm3 100 2028 38,03 

 

Porównując prognozowane wartości zawiesiny ogólnej według PN-S-02204:1997 z uwzględnieniem 
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skuteczności oczyszczania urządzeń oraz zawarte w w/w tabeli należy stwierdzić, że są one na niższym 

poziomie i nie przewiduje się przekroczeń zawiesiny ogólnej.  

 

Mając na uwadze powyższe oraz doświadczenia i publikacje specjalistów z zakresu ochrony wód 

(IOŚ) dla analizowanego odcinka drogi proponuje się istniejący system odwodnienia czyli jako standardowe 

rozwiązanie odwodnienia powierzchniowego. 

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. 

 

d) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi oraz na 

gleby 

 

Faza budowy 

Gleby występujące obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442G są w 

niewielkiej części przekształcone antropogenicznie. W czasie budowy może nastąpić przekształcenie gleb 

w pasie robót technicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Największe bezpośrednie 

oddziaływanie może nastąpić w pasie mieszczącym się w zasięgu linii rozgraniczających inwestycji. 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi w czasie realizacji planowanych prac są związane przede 

wszystkim z zajęciem terenu w liniach rozgraniczających drogi.  

Oddziaływania na powierzchnię ziemi związane z realizacją ocenianego przedsięwzięcia to: 

• okresowe zajęcie terenu pod zaplecza budowy, 

• zdjęcie i zdeponowanie warstwy humusowej w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji 

oraz przemieszczenia mas ziemnych, 

• trwałe zajęcie terenu wzdłuż planowanego układu drogowego,  

• zróżnicowanym przeznaczeniu np. komunikacyjnym, rolniczym, nieużytków itp. 

 

Masy ziemne (grunt) mogą być z formalnego punktu widzenia uznane za odpad. Wpływ na 

powierzchnię ziemi dotyczy przede wszystkim etapu realizacji inwestycji i może spowodować wywołanie 

procesów erozyjnych. Większość oddziaływań na powierzchnię ziemi na etapie budowy będzie miała 

charakter czasowy. 

Trwałe zajęcie terenu w obrębie pasa drogowego oraz prace niwelacyjne wymagają 

przemieszczenia mas ziemnych, co stanowi trwałą ingerencję w przestrzeń, lecz jest to zjawisko typowe 

przy budowach oraz rozbudowach dróg. 

Ponieważ na etapie budowy może incydentalnie dojść do wycieku lub rozlewu substancji 

niebezpiecznych (smary, oleje, ropa, benzyna, i inne) i zanieczyszczenia gleby, ryzyko takie można 

ograniczyć poprzez dobrą organizację zaplecza budowy, szkolenia „pro-środowiskowe” oraz korzystanie 

ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu. 

 

Faza eksploatacji 

Funkcjonowanie istniejącej drogi nie wpłynie degradująco na obecny stan powierzchni ziemi i 

glebę; sąsiadujące z drogą tereny zostaną pokryte nasadzeniami nowych krzewów oraz powierzchniami 

zieleni niskiej urządzonej. Miejscowo wystąpi zmiana w formie i charakterze powierzchni ziemi, jest to 

zjawisko powszechne dla tego typu inwestycji. Konieczne jest właściwe zagospodarowanie i utrzymanie 

terenów nieutwardzonych (m.in. zabezpieczenie przed erozją) i zielonych. 

 

W dłuższej perspektywie mogą wzdłuż dróg wystąpić zmiany chemizmu gruntów w wyniku 

oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych (tlenki azotu, węglowodory) i stosowania środków 

zimowego utrzymania nawierzchni np. zasolenie. Analiza danych literaturowych wskazuje na bardzo 

szybkie zmniejszanie się stężenia zanieczyszczeń gleb w funkcji odległości od drogi. 

 

e) Oddziaływanie na zasoby biotyczne: szatę roślinną (siedliska przyrodnicze i gatunki roślin) 

oraz faunę 
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Szczegółowe informacje dotyczące oddziaływania na zasoby przyrodnicze planowanej inwestycji 

znajdują się w obszernym specjalnym rozdziale poświęconym tej tematyce Rozdział 11. Przewidywane i 

potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym populacje chronionych gatunków roślin, 

grzybów oraz zwierząt.  

 

Faza budowy 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się z utwardzeniem powierzchni terenu pod jezdnię, chodniki 

i pobocza, co spowoduje wyeliminowanie szaty roślinnej w obszarze realizowanych elementów. Roślinność 

na analizowanym odcinku nie ma wysokich walorów przyrodniczych, ponieważ ulega stałej antropofizacji 

polegającej na zwiększającym się udziale rodzimych pospolitych gatunków oraz roślin synantropijnych o 

kosmopolitycznym typie zasięgu. 

Ochrona siedlisk i gatunków oraz funkcjonowania przyrody wiąże się z utrzymaniem istniejących 

stosunków wodnych oraz uzyskaniem wymaganego prawem dobrego stanu ekologicznego wód oraz 

ekosystemów zależnych od wody. 

Budowa trasy spowoduje konieczność wycinek drzew i krzewów, kolidujących z przebiegiem drogi. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, z późniejszymi zmianami) 

„Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania 

zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.”, w związku z powyższym Inwestor uzyska zgodę 

na wycinkę na większości terenu planowanego przedsięwzięcia w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew objętych prawną ochroną 

pomnikową. 

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew będących siedliskiem gatunku chronionego 

Inwestor uzyska niezbędna zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zgodnie z 

art. 56 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. 

 

W ramach rozpoznania środowiska przyrodniczego dla planowanej inwestycji prowadzono prace 

polegające między innymi na wyszukiwaniu miejsc wykorzystywane przez nietoperze jako letnie kryjówki, 

lub miejsca rozrodcze. W ramach tych prac penetrowano duże dostępne, dziuple kominowe, jak również 

przeszukiwano przestrzenie pod odstającą korą. Miejsca takie najczęściej bywają wykorzystywane przez 

nietoperze pospolitych gatunków np.: karlik malutki, karlik większy czy mroczek późny jako miejsca 

dziennego wypoczynku, rzadziej miejsca rozrodu, które dla zapewnienia dobrych warunków kolonii winny 

być stosunkowo obszerne. Nie mniej jednak przeprowadzone oględziny nie wykazały obecności lub śladów 

obecności (np.: w postaci odchodów) kolonii nietoperzy, w związku z czym wykluczono aby były one 

wykorzystywane przez nietoperze jako miejsca rozrodcze. Należy również zaznaczyć, że wycinka drzew 

będzie prowadzona poza okresem marzec-wrzesień czyli w terminie kiedy nietoperze przebywają w 

koloniach zimowy (w kryjówkach zimowych), w związku z czym ogranicza się ryzyko, że będzie ona miała 

negatywny wpływ na osobniki korzystające z drzew przydrożnych jako kryjówek letnich.  

 

Faza eksploatacji 

Ekspansja zabudowy na omawianym terenie oraz okresowe zwiększone wykorzystywaie drogi w 

celach turystycznych nie powinno znacznie ograniczyć dotychczasowej migracji zwierząt. Dodatkowym 

ograniczeniem wprowadzonym na drodze będzie prawie całkowite wyeliminowanie pojazdów ciężarowych 

oraz ograniczenie prędkości na drodze (do 50 km/h).  

Dalsze przekształcenia i zerwanie powiązań przyrodniczych jest nieuchronne w świetle rozwoju 

miasta i gminy Wejherowo oraz gminy Puck. Co za tym idzie działania związane z przygotowaniem do 

budowy i realizacji planowanego przedsięwzięcia powinny być podporządkowane temu, jakie będzie 

zagospodarowanie terenu w perspektywie oddania tej inwestycji do eksploatacji. 

 

Szata roślinna 

 

Faza budowy 

Budowa drogi wiązać się będzie z utrzymaniem istniejących negatywnych oddziaływań na szatę 

roślinną oraz z czasowym pogorszeniem warunków siedliskowych w otoczeniu dróg w wyniku prac 

ciężkiego sprzętu, składowania materiałów budowlanych, lokalizacji zaplecza technicznego, itp. Ważną 
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zasadą prowadzenia przedsięwzięcia powinien być obowiązek minimalizacji strat w zasobach 

przyrodniczych w bezpośrednim sąsiedztwie trasy. 

Po zakończeniu prac budowlanych będą one ponownie kolonizowały tereny niezagospodarowane 

w granicy inwestycji.  

 

Faza eksploatacji 

Straty w zieleni zostaną częściowo zrekompensowane nowymi nasadzeniami przeprowadzonymi 

zgodnie z opracowanym na etapie projektu budowlanego projektem zieleni. Planuje się także adaptację 

istniejącej zieleni. 

W oparciu o zapisy § 53 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drzewa powinny się znajdować w odległości nie mniejszej niż 3 metrów od krawędzi jezdni. 

Dla zapewnienia przestrzeni dla swobodnego rozwoju strefy korzeniowej, odległość pnia nowo 

nasadzonego drzewa od górnej krawędzi rowu drogowego winna być nie mniejsza niż 1,5 metra. 

Usunięcie roślinności w obrębie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie - Wariant 

W1 z Wariantem A, jest uzasadnione nadrzędnymi celami inwestycji. Straty w zadrzewieniach 

i zakrzewieniach podczas budowy należy zrekompensować poprzez nowe nasadzenia biorąc pod uwagę 

uwarunkowania siedliskowe, krajobrazowe i techniczne, wskazania związane z architekturą krajobrazu i 

ochroną zabytków jak również wymogi bezpieczeństwa. 

Nasadzenia powinny składać się z gatunków rodzimych, przy czym nie należy wprowadzać 

gatunków, których owoce stanowią bazę pokarmową dla ptaków, nietoperzy i innych zwierząt. 

W doborze gatunków drzew i krzewów należy kierować się zasadą zgodności wprowadzanych gatunków 

z uwarunkowaniami siedliskowymi i krajobrazowymi, a jednocześnie ich odpornością na zanieczyszczenia. 

W oparciu o zapisy § 53 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drzewa powinny się znajdować w odległości nie mniejszej niż 3 metrów od krawędzi jezdni. 

Dla zapewnienia przestrzeni dla swobodnego rozwoju strefy korzeniowej, odległość pnia nowo 

nasadzonego drzewa od górnej krawędzi rowu drogowego winna być nie mniejsza niż 1,5 metra. 

 

Fauna 

 

Faza budowy 

Z uwagi na wieloletnie funkcjonowanie drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo - 

Wejherowo, planowana budowa drogi wpłynie negatywnie na szlaki migracji zwierząt, które zostały 

przerwane przed wieloma laty, jednak planowane działania minimalizujące mają za zadanie ograniczyć to 

oddziaływanie. 

 

Jednym z najistotniejszych elementów przyrodniczych decydujących o bioróżnorodności danego 

obszaru są miejsca podmokłe i zbiorniki wodne. Towarzyszą im specyficzne, odznaczające się dużym 

bogactwem florystycznym zbiorowiska roślinne. To stanowiska rozrodu dla lokalnych populacji płazów, 

stwarzają też doskonałe warunki do bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków. Planowane 

przedsięwzięcie w niewielkim stopniu ingeruje w tego typu tereny. W iększość zinwentaryzowanych miejsc 

leży poza bezpośrednią strefą robót. 

Obecność płazów na tym obszarze wymaga prowadzenia prac budowlanych pod nadzorem 

herpetologicznym. Szczegółowe zalecenia znajdują się w dalszej części opracowania. 

 

Zmniejszenie powierzchni terenów otwartych, ze względu na mały zasięg, może ograniczyć 

atrakcyjność żerowisk dla występujących w okolicy parzystokopytnych oraz zajęcy jedynie w niewielkim 

stopniu. W efekcie dojdzie do typowych dla tych gatunków dyslokacji, bez spadku liczebności ich populacji. 

W planowanym pasie drogowym nie stwierdzono miejsc rozrodu chronionych gatunków ptaków, stanowi 

on miejsce ich bytowania (żerowiska, odpoczynku). Możliwe jest, że na skutek realizacji przedsięwzięcia 

na terenie aktualnie zajętym przez zadrzewienia nastąpi przesuniecie ich stanowisk na sąsiednie obszary 

niezabudowane i zakrzewione. Występujące tu gatunki zwierząt od dawna są przyzwyczajone do 

istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. 

 

Jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie wiosennych i jesiennych migracji płazów 

należy zapewnić nadzór przyrodniczy oraz tymczasowe wygrodzenia miejsc rozrodu płazów, 
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zapobiegające ich przedostawaniu się na teren budowy. 

 

Faza eksploatacji 

Wpływ na świat zwierzęcy może być traktowany jako obojętny lub mało niekorzystny 

spowodowany zmianą sposobu zagospodarowania ocenianego obszaru.  

 

f) Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000 

 

Inwestycja polegająca na budowie 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. 

Szczegółowe informacje dotyczące oddziaływania planowanej inwestycji na zasoby przyrodnicze 

obszaru Natura 2000 oraz zachowania spójności sieci tych obszarów znajdują się w obszernym specjalnym 

rozdziale poświęconym tej tematyce Rozdział 11. Ocena wpływu przedsięwzięcia na przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz zachowanie spójności sieci tych obszarów.  

 

W ramach ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 przewiduje się 

zastosowanie szeregu działań minimalizujących, których realizacja ma zapewnić brak negatywnego 

wpływu odziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1442G na 

odcinku Wejherowo - Celbowo, na przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska 

PLB220007.  

 

g) Oddziaływanie na walory kulturowe i wizualne krajobrazu 

 

Faza budowy 

Większość oddziaływań związanych z budową planowanego przedsięwzięcia będzie mieć charakter  

odwracalny. Krajobraz na terenie planowanego przedsięwzięcia aktualnie zdominowany jest przez tereny 

leśne Puszczy Darżlubskiej, jednakże zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin Wejherowo i Puck, teren ten jest przeznaczony pod powiatową drogę publiczną, co 

wymuszać będzie powstanie ciągu drogowego o minimalnej klasie Z, zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem. Ponadto przy drodze tej znajdują się zadrzewienia przydrożne oraz istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa, a również handlowo - usługowa. W związku z istniejącą i planowaną zabudową terenów 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nastąpi znacząca zmiana 

istniejących walorów krajobrazowych terenów przyległych (wycinka terenów leśnych).  

 

Faza eksploatacji 

Teren planowanego przedsięwzięcia poza terenami leśnymi, jest zagospodarowany pod funkcje 

komunikacyjne, a otoczenie podlega szybkiej antropogenizacji - zagospodarowaniu przede wszystkim pod 

zabudowę handlową, usługową i magazynową z towarzyszącymi parkingami. Konieczne jest utrzymanie 

spójności inwestycji w celu poprawienia walorów krajobrazowych i wizualnych.  

Konieczna do wykonania wycinka drzew będzie ingerencją w obecne walory krajobrazowe drogi, 

jednak umożliwi nowe zagospodarowanie pasa drogowego, przede wszystkim zapewniającego bezpieczne 

poruszanie się po istniejącej drodze. Trzeba bowiem mieć tu na uwadze, że drogi wojewódzkie z racji 

swojego znacznia dla regionu mają mieć konkretne rozwiązania zapewniające widoczność dla użytkowników 

drogi, co wynika również z przepisów prawa europejskiego.  

 

h) Zabytki 

 

Faza budowy 

W liniach rozgraniczających planowanej budowy drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo 

- Wejherowo nie występują obiekty zabytkowe oraz zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. W 

związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do bezpośredniego zagrożenia dla obiektów 

zabytkowych w sąsiedztwie z planowanym przedsięwzięciem. W związku z pracami budowlanymi będzie 

się odbywał ruch ciężkich pojazdów budowy i praca maszyn, wywołujących drgania i zanieczyszczenie 

powietrza. Nie będzie to istotny wzrost (zauważalny) w stosunku do obecnego intensywnego ruchu 

pojazdów. 
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W trakcie prowadzenia wszelkich prac ziemnych zawsze istnieje prawdopodobieństwo natrafienia 

na niezidentyfikowane dotąd stanowiska archeologiczne, wykonawcy powinni być przygotowani do działań 

w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe. Wtedy też należy postępować zgodnie z zaleceniami 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnić nadzór archeologiczny. W przypadku stwierdzenia 

występowania miejsc ważnych kulturowo, obiektów archeologicznych lub reliktów zabudowy, należy 

przerwać prace ziemne w celu przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. 

Założenia do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia odkrywanych w trakcie robót budowlanych oraz program zabezpieczenia 

istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia zostały 

przedstawione w Rozdziale 14 niniejszego Raportu. 

 

Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na obiekty kulturowe objęte ochroną związane będzie z 

ruchem pojazdów, będącym źródłem drgań i zanieczyszczeń powietrza. Realizacja planowanego 

przedsięwzięcia wpłynie na usprawnienie ruchu w tym rejonie, co będzie miało pozytywny wpływ na 

ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obiekty 

zabytkowe w trakcie eksploatacji inwestycji. 

Główne zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego związane są z wykonywaniem prac 

ziemnych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji nie wystąpią negatywne 

oddziaływania na dziedzictwo archeologiczne. 

 

i) Oddziaływanie na dobra materialne 

 

Faza budowy 

Przedstawiony do oceny Wariant 1 budowy drogi powiatowej nr 1442G nie powoduje 

poważnych kolizji przestrzenno-funkcjonalnych ani zagrożenia dóbr materialnych.  

 

Faza eksploatacji 

Rozbudowanie drogi będzie mieć istotne znaczenie w skali regionu ze względu na jego położenie 

między gminami Wejherowo i Puck, a przez to poprawę powiązań komunikacyjnych. Przyczyni się do 

aktywizacji terenów położonych w sąsiedztwie drogi, z uwagi na to że poszerzenie drogi wpłynie na 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i koncentracji lokalizacji dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz usług, zmianę organizacji przestrzeni lokalnych. Procesy tych przekształceń 

gospodarczych są już widoczne w sąsiedztwie drogi, korzystnym jest zapewnienie dobrych powiązań 

jednostkom osadniczym zlokalizowanym w tym rejonie. 

 

j) Oddziaływanie na warunki życia i zdrowie ludzi 

 

Faza budowy 

Oddziaływania będą obejmować w bezpośrednim otoczeniu drogi : 

 

• emisje hałasu związanego z pracami budowlanymi (praca sprzętu, maszyn budowlanych 

i drogowych), 

• wibracje pochodzące z placu budowy, 

• wzrost poziomu zapylenia w czasie budowy, związany z niwelacjami, przemieszczaniem 

i czasowym składowaniem mas ziemnych, 

• zanieczyszczenie powietrza spowodowane wzmożonym ruchem sprzętu budowlanego i transportu, 

• czasowe utrudnienia ruchu samochodowego i pieszego. 

 

W odniesieniu do ochrony warunków zdrowia i życia ludzi wymagania odnoszące się do hałasu 

w środowisku umożliwią ograniczenie wpływów przy zastosowaniu środków technicznych w postaci pasów 

zieleni. 

W czasie realizacji inwestycji oddziaływania będą miały charakter okresowy. 

 

Faza eksploatacji 

Oddziaływania będą obejmować: hałas komunikacyjny i zanieczyszczenie powietrza, ścieki 

opadowe będą odprowadzane do zbiorników retencyjnych oraz po podczyszczeniu do cieków wodnych. 
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Wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi w przypadku omawianego przedsięwzięcia dotyczy przede 

wszystkim zmiany dotyczącej zwiększenia ruchu na drodze nr 1442G na odcinku Celbowo - Wejherowo 

oraz pozostałym układzie drogowym. Obecne utrudnienia ruchu powodują uciążliwości dla osób 

korzystających z tego układu drogowego, w tym piesi i rowerzyści. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację nie tylko dróg, ale także chodników. 

Uwzględniono realizację przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, oświetlenie newralgicznych lub 

niebezpiecznych miejsc. Zapewniono dostępność osobom niepełnosprawnym. 

Stworzenie układu umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów oraz realizacja pełnych 

powiązań pieszych i rowerowych zmniejszy obciążenie w stosunku do obecnego systemu 

komunikacyjnego i jest jednym z podstawowych działań poprawiających warunki życia ogółu osób 

korzystających z tego układu. 

 

k)  Odpady 

 

Faza budowy 

Zakres prac prowadzonych w ramach inwestycji obejmuje roboty rozbiórkowe, przebudowę 

istniejących dróg poprzecznych i szeroko rozumiane prace budowlane związane z budową planowanego 

przedsięwzięcia.  

Wymienione w tabeli poniżej odpady zostaną wytworzone w czasie realizacji inwestycji. Generalną 

zasadą postępowania z odpadami będzie ich selektywna zbiórka w wydzielonych miejscach i 

odpowiednich, oznakowanych pojemnikach. Odpady z terenu budowy i zapleczy będą wywożone i 

unieszkodliwiane przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na gromadzenie, 

transportowanie i unieszkodliwianie odpadów. Odpady niebezpieczne będą gromadzone tymczasowo w 

pojemnikach na odpady niebezpieczne, o szczelnym podłożu, w miejscach niedostępnych dla osób 

postronnych. Postępowanie z odpadami będzie prowadzone zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) oraz przepisami wykonawczymi. 

 

W miarę możliwości odpady będą poddawane odzyskowi na terenie budowy a pozostała część 

odpadów będzie przekazywana do zagospodarowania osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75 poz. 527, z późniejszymi 

zmianami), lub innym uprawnionym odbiorcom, na podstawie umów. 

Masy ziemne oraz humus będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska. 

 

Tab.26. Szacunkowe, przewidywane do wytworzenia w ciągu roku ilości odpadów 
 

Rodzaj odpadu Wariant W1 
z Wariantem A 

[Mg/rok] 
 

Wariant W2 
Z Wariantem B 

[Mg/rok] 
 

Wariant W3 
z Wariantem B 

[Mg/rok] 
 

Kod Nazwa 

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

020103 Odpadowa masa roślinna 500 520 510 

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

150101 Opakowania z papieru i tektury 6,0 6,2 6,1 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0 2,15 2,1 

150103 Opakowania z drewna 4,1 4,3 4,2 

150104 Opakowania z metali 19,5 20,1 20,1 

150105 Opakowania wielomateriałowe 1,05 1,05 1,1 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 5,5 5,7 5,6 

150107 Opakowania ze szkła 19,9 2,0 2,1 

1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z 

zużytych urządzeń 
1,0 1,0 1,0 
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160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 

16 02 15 
2,0 2,0 2,0 

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

170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg    

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 150 000 175 000 160 000 

1709 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 1 1 1 

170903* 
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady 

zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 
10 500 10 700 10 600 

2003 Inne odpady komunalne 

200301 Nie segregowane odpady komunalne 10 10 10 

200304 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 
1,0 1,0 1,0 

 
 

Faza eksploatacji 

W czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą powstawały przede wszystkim 

podczas utrzymania trasy np. prac porządkowych, napraw, remontów itp. Należy również spodziewać 

się powstawania odpadów w wyniku kolizji i wypadków na trasie planowanego przedsięwzięcia oraz 

ewentualnych późniejszych napraw (bariery, oznakowanie) i remontów (naprawa nawierzchni lub 

pobocza). Wypadkowi lub kolizji mogą ulec pojazdy przewożące substancje lub materiały niebezpieczne 

(żrące, łatwopalne, wybuchowe, toksyczne) mogące powodować zagrożenie dla środowiska. Odpady 

niebezpieczne wymagają szczególnej uwagi w trakcie magazynowania, transportu oraz w procesie 

unieszkodliwiania. 

 

Tab.27. Przewidywane rodzaje i ilości odpadów na etapie eksploatacji 

Rodzaj odpadu Wariant W1 
z Wariantem A 

[Mg/rok] 
 

Wariant W2 
z Wariantem B 

[Mg/rok] 
 

Wariant W3 
z Wariantem B 

[Mg/rok] 
 

Kod Nazwa 

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

020103 Odpadowa masa roślinna 25,0 25,2 25,1 

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

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,2 0,2 0,2 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 0,1 01 

150103 Opakowania z drewna 4 4 4 

150104 Opakowania z metali 0,3 0,3 0,3 

150105 Opakowania wielomateriałowe 1 1 1 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2 2 2 

150107 Opakowania ze szkła 0,5 0,5 0,5 

1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z 

zużytych urządzeń 
0,01 0,01 0,01 

160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 

16 02 15 
0,01 0,01 0,01 

2003 Inne odpady komunalne 

200301 Nie segregowane odpady komunalne 5 5 5 

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 20 20 

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 5 5 5 
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Dodatkowo w czasie eksploatacji powstawać będą odpady należące do grupy 13 05 odpady z 

odwadniania olejów w separatorach - pochodzące z czyszczenia urządzeń podczyszczających wody 

opadowe i roztopowe. Odpowiedzialność gospodarowania tymi odpadami będzie po stronie firm 

serwisujących na podstawie zawartych umów. Firmy te będą posiadać wymagane prawem zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

 

l) Oddziaływanie w fazie zamknięcia i likwidacji 

 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie przewiduje się możliwości likwidacji drogi powiatowej nr 

1442G. Tereny zostały przeznaczone pod funkcję komunikacyjną i takie będzie ich przeznaczenie w 

dającej się przewidzieć przyszłości. 

W fazie ewentualnej likwidacji drogi, niezależnie od wysokich kosztów demontażu związanych 

z pracą maszyn, urządzeń i ludzi, operacja ta może stworzyć zagrożenie dla środowiska gruntowo-

wodnego, dla powietrza oraz spowodować hałas. Środowisko gruntowo-wodne będzie zagrożone w 

czasie prowadzenia prac ziemnych i rozbiórek, może też dojść do przypadkowego zanieczyszczenia 

gruntów wynikającego z pracy maszyn, rozlewania się paliwa lub smarów i podobnych substancji. 

Konieczne będzie szczególne nadzorowanie prac związanych z demontażem i przemieszczaniem 

powstających odpadów. Jakość ścieków odprowadzanych z placu demontażu i likwidacji powinna być 

kontrolowana przez firmy wykonawcze, tak, aby zapobiegać ewentualnym zanieczyszczeniom wód 

powierzchniowych. Zanieczyszczenia powietrza w fazie likwidacji to głównie zanieczyszczenia emitowane 

z pracujących maszyn, gazy emitowane podczas spawania, emisja rozpuszczalników. Czasowe 

uciążliwości na etapie likwidacji będą także związane z hałasem powstającym w czasie pracy maszyn, 

rozbiórki obiektów budowlanych i transportem materiałów z rozbiórki. W czasie likwidacji przewiduje się 

powstanie znacznej ilości odpadów, w tym niebezpiecznych, jednak nie będą to ilości mogące spowodować 

trudności z ich zagospodarowaniem lub innym postępowaniem zgodnym z wymaganiami przepisów 

dotyczących postępowania z odpadami. 

Prowadzenie likwidacji będzie można wykonać po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i decyzji 

administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środowiskowego oraz budowlanego. 

 

m) Oddziaływania skumulowane 

 

Oddziaływania skumulowane można rozpatrywać w kontekście tych samych emisji występujących 

w tym samym czasie na etapie realizacji budowy drogi powiatowej nr 1442G. W bezpośrednim otoczeniu 

planowanej inwestycji nie stwierdzono innych źródeł emisji mogących w sposób poważny wpłynąć na 

występowanie istotnych oddziaływań skumulowanych. 

Największe oddziaływanie, jakie będzie miało miejsce w przypadku Wariantu W1 dotyczy zasobów 

przyrodniczych oraz krajobrazowych, co wynika z koniecznej wycinki terenów leśnych. Wariant W1 jest 

dodatkowo skorygowany o rozwiązanie punktowe w postaci Wariantu A, który zmniejsza oddziaływanie na 

strefę ochronną orła bielika i powoduje brak naruszenia jego strefy. 

 

Planowana budowa drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Wejherowo jest 

przedsięwzięciem niezależnym i niepowiązanym technologicznie z innymi przedsięwzięciami. Dla tego 

przedsięwzięcia uzyskana będzie odrębna decyzja środowiskowa. 

Oddziaływania skumulowane można rozpatrywać w kontekście tych samych emisji występujących 

w tym samym czasie na etapie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w okolicy analizowanej drogi 

powiatowej nr DP1442G.  

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miejski w Wejherowie, w piśmie z dnia 15.12.2017r. 

sygn. WGNiU.670.27.2017.AR (Załącznik nr 13.10 do Raportu), w rejonie analizowanej inwestycji 

planowana jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy, położonego przy ul.Jagalskiego w 

Wejherowie oraz budowa ul.Nowowiejskiego wraz z przylegającymi ulicami. Wzdłuż ul.Chopina w 

Wejherowie zrealizowano budowę ścieżki rowerowej do skrzyżowania z ul.Nowowiejskiego. 

Planowana inwestycja, chociaż niezależna od ww. wymienionych, będzie stanowiła uzupełnienie 

przedsięwzięć w mieście Wejherowo, zarówno w zakresie kontynuacji sieci ścieżek rowerowych, jaki i 

polepszenia komunikacyjnego z planowanym do rozbudowy Szpitalem Specjalistycznym im.F.Ceynowy. 

Usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej DP1442G ułatwi mieszkańcom i służbom ratowniczym 

dojazd do ośrodka służby zdrowia z części północnej powiatu puckiego. 

Z uwagi na to, że rozbudowa szpitala jest odrębnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym o 
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charakterze punktowym o nieznacznie innej lokalizacji (sąsiedztwo, poza granicami przedsięwzięcia i 

granicami oddziaływania) i niepowiązana funkcjonalnie, nie wskazuje się na wystąpienie oddziaływań 

skumulowanych dla tych obu planowanych przedsięwzięć. 

Ponadto w sąsiedztwie planowanej drogi, na terenie gminy Puck, planowana jest przebudowa 

drogi gminnej, w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego (zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacje 

inwestycji celu publicznego z dnia 14.03.2017 r. sygn. akt nr BGG.6733.07.2017.ŁG), na działkach nr ewid. 

165, 164/5, obręb 02 Brudzewo. Inwestycja ta nie przecina się z drogą powiatową i znajduje się w pobliżu 

skrzyżowania z DW216 w Celbowie. 

Nie stwierdza się zatem prawdopodobieństwa kumulowania się tego przedsięwzięcia z innymi 

przedsięwzięciami na obszarze, na który będzie oddziaływać. 

 

10.1.3. Racjonalny wariant alternatywny - WARIANT W2 i W3, z Wariantem B 

 

a) Oddziaływanie na warunki aerosanitarne 

 

Faza budowy 

Oddziaływania na warunki aerosanitarne i klimat na etapie budowy są podobne. Obejmują głównie: 

• powstawanie pyłu w wyniku robót ziemnych, 

• emisję spalin przez maszyny drogowe i samochody ciężarowe, 

• emisję par ciężkich węglowodorów powodowaną przez gorącą masę bitumiczną, 

• wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych na drogach dojazdowych do placu budowy. 

 

Emisja substancji powodujących zanieczyszczenie powietrza z pracy urządzeń i maszyn 

budowlanych jest stosunkowo niewielka i obejmuje swym zasięgiem teren budowy. Poza oddziaływaniami 

związanymi z pracami drogowymi nastąpi wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych na sąsiadujących 

ulicach spowodowany objazdami i ruchem związanym z dowozem materiałów wykorzystywanych do 

realizacji planowanej inwestycji. 

Emisja niezorganizowana podczas budowy obejmie swym zasięgiem teren budowy. Prace 

związane z etapem budowy są przyczyną oddziaływań czasowych, bezpośrednio związanych z etapem 

realizacji i nie mają one większego znaczenia w dłuższym horyzoncie czasowym, jak również nie podlegają 

normowaniu. 

 
Faza eksploatacji 

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. 
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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 2028 rok 

wielkości 1815 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: 

3) Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi w opracowaniu. 

4) 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”. 

 

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: 
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- przy V = 50 km/h   t2=  
100

13,88
 = 7,2 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 6,0 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 2028 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. 

 

Odcinek DP1442G  od m.Wejherowo do m.Celbowo – WARIANT W2 I W3  

 
Tabela 28. 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 i 

ciągnikami) 

Osobowe, w tym: 
Ciężarowe 

ON 

Ogółem 

ON Ogółem Benzyna ON 

2028 1815 1700 115 3,196 1,59 1,59 0,805 2,39 

*Zużycie paliwa = SDR x B(1,2) 

 

 

Tabela 29. 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 

2028 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] 
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Tab.30. Wartość emisji E1 zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliwa w kg/h na długości odc. 100 m. 

Część drogi Rok 

E1 –emisja zanieczyszczeń  
[kg/h] 

Tlenek węgla 
Węglowodory głównie 

alifatyczne 
Tlenki 
azotu 

Dwutlenek 
siarki 

Droga powiatowa 1442G odcinek Wejherowo - Celbowo 

benzyna  0,12  kg/h 
2028 

0,023265 0,003465 0,00198 0,000139 

olej napędowy 0,21 kg/h 0,002178 0,004576 0,00352 0,001584 

RAZEM 0,08856 0,04428 0,048968 0,048708 

 

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). 

 

Tabela 31. Wartość imisji zanieczyszczeń do powietrza powstałych z odcinka  

Wielkość Miano Wartość największa spośród obliczonych 

Tlenek węgla 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,028 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,004 

Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia D1  

– (30 000 µg/m3) 

% 0 

Węglowodory alifatyczne 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,004 

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 0,003 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,002 

Roczna częstość przekroczenia wartości odniesienia; 

-  D1 – 200 µg/m3 

-  Da – 40 µg/m3 

%  

0 

0 

Dwutlenek siarki 

Stężenie 1-godzinowe µg/m3 0,002 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,003 

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 4,96 

                                         stężenie średnioroczne µg/m3 0,492 

    w tym pył do 10 µm –  stężenie maksymalne µg/m3 3,8 

                                         stężenie średnioroczne µg/m3 0,32 
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Na podstawie ww.wyników stwierdzono brak przekroczeń wartości normatywnych stężeń 

chwilowych i średniorocznych poza pasem drogowym oraz przewidywany ruch drogowy nie zagraża pod 

względem aerosanitarnym środowisku. 

 

Pył zawieszony PM2,5 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L.1527 11.06.2008, str.1) zwana dalej 

„Dyrektywą CAFE” wprowadziła nowe zasady zarządzania, jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. 

Odnosi się głównie do rozwiązań dotyczących pyłu PM2,5. Dopuszczalne wartości stężeń dla pyłu PM2,5 są 

regulowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie to wprowadziło dwie wartości kryterialne stężenia pyłu 

PM2,5 (dla stężeń średnich rocznych ze względu na kryterium zdrowia): 

• poziom dopuszczalny- 25 μg/m3 –. do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I), 

• poziom dopuszczalny – 20 μg/m3 – do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

 

Według informacji Inspekcji Ochrony Środowiska (Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 

i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu oraz wpływu źródeł naturalnych, Zabrze, kwiecień 

2011 r.) emisja PM2,5 wynosi 75%-90%emisji PM10. 

Obliczone maksymalne stężenia pyłu PM10 prognozowane w trakcie eksploatacji analizowanej drogi 

zbliżone są do poziomu nie większego niż 2 μg/m3 . Stąd też nawet zakładając, że 90% tej wartości to PM 2,5 

jednoznacznie widać, że jest to wartość daleka od poziomu dopuszczalnego stąd też wpływ inwestycji na 

zwiększenie poziomu pyłu PM 2,5 na przedmiotowym obszarze będzie marginalny i nie spowoduje 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych. 

 

Głównymi emitorami pyłu tak PM10 jak i PM 2,5 jest niska emisja (opalanie domów węglem) oraz ruch 

samochodowy po drogach niższych kategorii oraz drogach miejskich, stad też największe stężenia są 

obserwowane w centrach aglomeracji miejskich. Nie dotyczy to jednak otoczenia analizowanej drogi. 

 

b) Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

Faza budowy 

Oddziaływania akustyczne i wibracje na etapie budowy będą obejmowały: 

• hałas i wibracje związane z pracą ciężkich maszyn drogowych i ziemnych oraz pracą pojazdów 

transportowych, 

• hałas i wibracje związane z ewentualnym wykonywaniem pali, 

• wibracje spowodowane pracami nawierzchniowymi, 

• wibracje spowodowane pracą walców drogowych. 

 

Będą to oddziaływania okresowe, a ich natężenie będzie zależne od czasu prowadzenia prac. 

Oddziaływania te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Ich przestrzenny 

zasięg można określić na około 100 - 200 m od grupy pracujących maszyn drogowych i sprzętu 

budowlanego. Ze względu na przejściowy charakter oddziaływań nie będą one miały znaczącego wpływu 

na klimat akustyczny. 

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 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 
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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 

nr 1442, a zatem nie będzie wykraczał poza granice pasa drogowego. 

 

Oddziaływania spowodowane pracą maszyn ziemnych, pracami nawierzchniowymi i pracą 

walców drogowych, będą również występowały okresowo. Widmo częstotliwościowe tych wibracji zawiera 

składowe od kilku do kilkuset Hz w zależności od rodzaju urządzenia. Składowe o częstotliwościach 

powyżej 30 Hz są silnie tłumione w gruncie natomiast składowe o częstotliwości do kilkunastu Hz mogą 

przenosić się na tereny nawet znacznie oddalone od trasy drogowej. Oddziaływania wibracji podczas 

budowy mają ograniczony charakter czasowy, co minimalizuje ich wpływ na otoczenie, a amplituda tych 

wibracji przekazywana przez podłoże na budynki na ogół nie przekracza strefy drgań odczuwalnych przez 

budynek. 

 
Faza eksploatacji 
 

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. 

 

Tabela 32. 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 

65 56 55 45 
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b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

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 adminis tracyjnych, 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. 

 

W ww. 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). 

 

Zasięg hałasu wyznaczony został na podstawie rozkładu wartości w/w wskaźników na 

analizowanym obszarze. Głównym celem było określenie granic obszaru maksymalnego zasięgu hałasu 

wyznaczonego izolinią o wartości dopuszczalnej najdalej oddalonej od osi drogi. 

Zakres analizy akustycznej obejmuje: 

- określenie kryterium oceny hałasu drogowego tj. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 112); na podstawie 

rozmieszczenia istniejącego zagospodarowania terenów w zasięgu oddziaływania akustycznego 

drogi; 

- obliczenie i wykreślenie izolinii równoważnego poziomu dźwięku o wartości poziomu 

dopuszczalnego dla pory dnia i nocy w roku 2018 i 2028; 

- porównanie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem dopuszczalnym i ocena 

zgodności z wartościami normatywnymi, 

- wyznaczenie obszaru oddziaływania hałasu, którego granicę stanowi izolinia o największym zasięgu 

( LAeq D = 61 dB); 

- inwentaryzacja zabudowy chronionej w szczególności objętej zasięgiem ponadnormatywnego 

oddziaływania hałasu oraz szczegółowe obliczenia poziomu hałasu na fasadach tej zabudowy, 

- analiza potrzeby zastosowania ochrony przeciwhałasowej w postaci ekranów akustycznych. 

 

Kwalifikacji terenów podlegających ochronie dokonano na podstawie wykonanej w ramach projektu 

mapy do celów projektowych o zasięgu odpowiadającemu zasięgowi oddziaływania akustycznego, będącą 

najbardziej aktualnym dokumentem na analizowanym terenie przedstawiający faktyczne zagospodarowanie 

i wykorzystanie tego terenu i sąsiednich terenów. Dodatkową weryfikację przeprowadzono na podstawie 

wizji w terenie, a także serwisów internetowych organów gmin w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego: System Informacji Przestrzennej Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo I Gminy Puck. 

Posiłkowano się również zapisami Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wejherowo I Gminy Puck, które są opracowaniami przyjętymi przez organy gminy.  

Z uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzyskano stanowiska organów 

gminy w zakresie kwalifikacja terenów chronionych akustycznie, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), który stanowi, że w razie 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, 
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o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – kwalifikacja terenów chronionych akustycznie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112)], właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i 

wykorzystywania tego i sąsiednich terenów”. 

 

Uzyskano stanowiska poszczególnych gmin, które stanowią Załączniki 13.8 – 13.11 do niniejszego 

Raportu: 

- Załącznik 13.8. – email z 11.12.2017 r. z Urzędu Miasta w Redzie dotyczący kwalifikacji terenów 

zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska – przebieg drogi przez Miasto Redę stanowi 

obszar leśny, który nie podlega ochronie akustycznej; 

- Załącznik 13.9. – pismo Urzędu Gminy Wejherowo sygn. RGP.6724.2.62.2017.DC z 13.12.2017 r. 

dotyczący kwalifikacji terenów zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska - przebieg drogi 

w granicach administracyjnych Gminy Wejherowo stanowi obszar leśny, który nie podlega ochronie 

akustycznej; 

- Załącznik 13.10. – pismo Urzędu Miejskiego w Wejherowie sygn. WGNiU.670.27.2017.AR z dnia 

15.12.2017 r. dotyczący kwalifikacji terenów zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska; 

Zgodnie z podanymi informacjami, w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia obowiązują 

następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

• “MPZP miasta Wejherowa” zatwierdzony Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta 

Wejherowa z dnia 18.12.2001 r. 

• “Zmiana MPZP miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza I w rejonie ulicy 

Chopina” zatwierdzona Uchwałą Nr VIK/XXXV/409/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 

10.09.2013 r. (t.j. Dz. Urz. Woj.Pom. z 2013 r., poz. 3503); 

• “Zmiana MPZP fragment miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy I 

terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala – zatwierdzone Uchwałą Nr 

VIIk/XXXVI/423/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12.09.2017 r. (Dz.Urz.Woj.Pom.z 2017 r. 

poz. 3766). 

- Załącznik 13.11. – pismo Wójta Gminy Puck sygn. BGG.670.2.173.2017.KM z dnia 22.12.2017 r. 

dotyczący kwalifikacji terenów zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska..Wg podanych 

informacji droga przebiega przez istniejącą I planowaną zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-

usługową I rekreacyjną w sołectwie Sławutowo I Brudzewo. Poza tymi obszarami występują obszary 

niezabudowane o charakterze rolniczym oraz odcinek leśny Puszczy Darżlubskiej, tj. Niepodlegające 

ochronie akustycznej. 

 
 

Odcinek DP1442G - od m.Wejherowo do m.Celbowo 

 

Maksymalne prognozowane zasięgi ponadnormatywnego hałasu dla lat 2018 i 2028 wynoszą dla  

wariantów inwestycyjnych W2 I W3. 

 

Rok 2018 

 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 3 m. 

Rok 2028 

 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 6 m, 

pora dzienna (LAeq = 61dB) – około 8 m; 

pora nocna    (LAeq = 56 dB) – około 9 m. 
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W celu zobrazowania wyników analizy wszystkich projektowanych wariantów wyznaczono punkty recepcyjne 

na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenach chronionych w najbliższym sąsiedztwie 

planowanej inwestycji.  

Tabela. Wyniki obliczeń w receptorach dla Wariantu W2 I W3 na rok 2018 i 2028 

 

WARIANT W2 I W3 

N
r 

R
e

c
e

p
to

r 

L
o

k
a
liz

a
c
ja

 

w
z
g

lę
d

e
m

 k
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m
e
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a
ż
 

i 
m

ie
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c
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ś
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S
tr

o
n

a
 d

ro
g

i 
Wartość 

dopuszczalna 
Rok 2018 Rok 2028 

LAeqD 
LAeq

N 
LAeq

D 
LAeq

N 

Wielkość 
przekroczenia  

 
 

LAeqD LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia  

[dB] [dB] 

LAe
qD 

LAeqN  LAeqD LAeqN 

1 0+220 Wejherowo P 61 56 59,5 54,6 - - 60,7 55,8 - - 

2 0+245 Wejherowo P 61 56 58,0 53,7 - - 59,5 55,1 - - 

3 0+550 Wejherowo P 65 56 58,4 52,1 - - 60,7 53,0 - - 

4 0+590 Wejherowo P 65 56 61,7 53,6 - - 63,1 54,3 - - 

5 0+620  Wejherowo P 65 56 57,0 52,1 - - 58,0 53,2 - - 

6 0+735  Wejherowo P 65 56 64,1 54,9 - - 65,3 55,8 - - 

7 0+780 Wejherowo L 65 56 61,6 53,1 - - 62,4 54,2 - - 

8 0+820 Wejherowo L 65 56 61,8 53,4 - - 62,8 54,7 - - 

9 0+870 Wejherowo L 65 56 61,6 53,6 - - 62,5 54,2 - - 

10 0+920 Wejherowo L 65 56 61,4 53,9 - - 62,2 54,9 - - 

11 1+540  Wejherowo L 65 56 64,0 54,5 - - 64,8 55,0 - - 

12 1+690  Wejherowo P 65 56 64,3 55,1 - - 65,8 56,0 - - 

13 8+960 Sławutowo P 61 56 59,4 52,8 - - 60,6 53,9 - - 

14 9+010 Sławutowo P 61 56 58,6 53,6 - - 60,1 54,2 - - 

15 9+080 Sławutowo P 61 56 60,5 55,0 - - 60,8 56,0 - - 

16 9+680 Sławutowo L 61 56 60,1 55,3 - - 60,9 55,9 - - 

17 9+720 Sławutowo L 65 56 61,0 55,2 - - 62,2 55,9 - - 

18 9+700 Sławutowo P 61 56 60,1 55,3 - - 60,8 56,0 - - 

19 9+950  Sławutowo P 61 56 59,5 53,2 - - 60,2 54,6 - - 

20 10+070 Sławutowo L 61 56 60,0 54,2 - - 60,8 55,3 - - 

21 11+660 Celbowo L 61 56 60,4 54,9 - - 60,9 55,8 - - 

22 11+710 Celbowo L 65 56 60,9 55,5 - - 61,7 56,0 - - 

23 11+770 Celbowo L 61 56 59,5 54,3 - - 60,6 55,3 - - 

24 11+800 Celbowo L 61 56 59,5 54,3 - - 60,5 55,3 - - 

25 11+815 Celbowo L 61 56 59,5 54,4 - - 60,6 55,4 - - 

26 11+830 Celbowo L 61 56 59,4 54,3 - - 60,4 55,3 - - 

27 11+860 Celbowo L 61 56 59,6 54,6 - - 60,5 55,6 - - 

28 11+880 Celbowo L 65 56 59,3 54,1 - - 60,2 55,1 - - 

 

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.  

Jednakże wprowadzenie dodatkowo tzw. cichej nawierzchni spowoduje obniżenie uciążliwości hałasu o 

dodatkowe 3 dB i dotrzymanie standardów środowiska w stosunku do przyległej zabudowy. 
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Najbliżej położona zabudowa znajduje się w miejscowości Sławutowo w odległości 10 m od granicy 

ścieżki rowerowej (receptor P17). Na analizowanym odcinku drogi najbliżej położone są zabudowania w 

miejscowości Sławutowo i Celbowo gdzie zabudowa pierwszej linii znajduje się od kilku do kilkunastu metrów 

od drogi. Budynki te mają bezpośrednie dojście i zjazd na posesje z drogi głównej.  

 

Określone powyżej zasięgi ponadnormatywnego oddziaływania hałasu z przewidzianej do budowy drogi 

powiatowej nr 1442G przekraczają granice pasa drogowego (linie rozgraniczające) niezbędnego do jej 

funkcjonowania i użytkowania. Jednakże wprowadzenie dodatkowo tzw. cichej nawierzchni spowoduje 

obniżenie uciążliwości hałasu o dodatkowe 3 dB. 

Na analizowanym odcinku drogi do przebudowy najbliżej położone są zabudowania w miejscowości 

Wejherowo, Sławutowo, Brudzewo i Celbowo gdzie zabudowa pierwszej linii znajduje się od kilku do 

kilkunastu metrów od drogi. Budynki te mają bezpośrednie dojście i zjazd na posesje z drogi głównej.  

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 (do 50 km/h) z czym wiąże się największy wzrost natężenia hałasu. W 

analizowanym przypadku takie ograniczenia zostaną również wprowadzone, co w sumie doprowadzi do 

zachowania standardów akustycznych.  

Powyższe zasięgi oddziaływania akustycznego  wynikają z prognozowanego natężenia ruchu 

drogowego na 2018 i 2028 rok i nie uwzględniają redukcji, która będzie wynikała z zastosowanych rozwiązań 

technologicznych takich jak wymiana nawierzchni drogowej i uspokojenie ruchu. Szereg elementów 

uspokojenia ruchu drogowego jak przejścia dla pieszych, azyle, wyspy separacyjne, powierzchnie wyłączone 

z ruchu, oprócz korzyści poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia wypadkowości, mają 

ogromne zalety związane z ograniczeniem emisji hałasu drogowego. Wynika to z charakteru tego typu 

rozwiązań polegających na spowolnieniu i upłynnieniu ruchu drogowego, co w efekcie może zmniejszyć 

emisję hałasu nawet o 3 dB. Z powyższych względów oraz przewidywanej znacznej redukcji hałasu po 

wprowadzeniu uspokojenia ruchu, na obecnym etapie nie wskazuje się na konieczność budowy 

zabezpieczeń akustycznych w postaci jakichkolwiek ekranów akustycznych. Ponadto przewiduje się 

zmniejszenie zasięgu uciążliwości akustycznej o kilkanaście do kilkudziesięciu metrów po wymianie 

nawierzchni, oraz upłynnieniu ruchu drogowego, likwidacji ubytków w nawierzchni, kolein i nierówności.  

Reasumując, przy zastosowaniu ww. elementów poprawy warunków akustycznych, normy w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu będą dotrzymane na granicy terenów, do których Inwestor posiada tytuł 

prawny. 

Z powyższych względów oraz przewidywanej znacznej redukcji hałasu po wprowadzeniu 

uspokojenia ruchu, na obecnym etapie nie wskazuje się na konieczność budowy zabezpieczeń akustycznych 

w postaci jakichkolwiek ekranów akustycznych. Ponadto przewiduje się zmniejszenie zasięgu uciążliwości 

akustycznej o kilkanaście do kilkudziesięciu metrów po wymianie nawierzchni, oraz upłynnieniu ruchu 

drogowego, likwidacji ubytków w nawierzchni, kolein i nierówności. Wszystkie te zabiegi przyczynią się do 

zapewnienia dotrzymania standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi. 
 

c) Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 

Faza budowy 

Z warunków wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych wynikają określone implikacje 

dla możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych np. konstrukcji obiektów, warunków prowadzenia 

robót, możliwości przebudowy układów hydrograficznych, melioracyjnych, odwodnień itp. 

 

W wyniku budowy zmienią się warunki odprowadzania wód powierzchniowych. Wykonanie wykopów 

związanych z realizacją inwestycji oraz układu podczyszczającego wody opadowe może okresowo 

powodować lokalne zakłócenia stosunków wodnych, jest to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, które 

ustępuje po zamknięciu wykopów. Wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych, w 

przypadku wystąpienia konieczności odwadniania rowów, prace należy wykonywać w taki sposób, aby 

nie nastąpiło wymycie frakcji drobnych i pylastych, gdyż może to prowadzić do zmniejszenia nośności gruntu 
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Faza eksploatacji 

Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane z dróg są zanieczyszczone, szczególnie po okresach 

długiej suszy, a zimą są zasolone w wyniku stosowania soli drogowej. Główne rodzaje zanieczyszczeń 

występujących w ściekach opadowych i roztopowych odprowadzanych z dróg to: zawiesiny, metale ciężkie, 

chlorki, związki określane zawartością węgla, BZT, ChZT, węglowodory ropopochodne i inne substancje. 

 

Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające 

 

System odprowadzania ścieków obejmuje następujące elementy: 

• kanalizacja deszczowa prowadzona w obszarach zabudowanych, 

• urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych - osadniki i separatory, 

• zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, 

• wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników. 

 

W związku z przyrostem powierzchni utwardzonej wzrasta ilość ścieków deszczowych i roztopowych 

odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej. Ponieważ przed odprowadzeniem ścieki będą 

retencjonowane w zbiornikach oraz podczyszczane przez system złożony z osadnika i separatora nie 

przewiduje się istotnego wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz warunki gruntowo-wodne. Wzrost 

współczynnika odpływu dla całych zlewni przekładać się będzie na przyspieszenie odpływu podczas 

intensywnych opadów lub gwałtownych roztopów, dlatego zastosowano system zbiorników retencyjnych 

ograniczających to oddziaływanie. 

Zagrożenie dla czystości wód może wystąpić w przypadku sytuacji awaryjnej na drodze np. kolizji 

pojazdów przewożących substancje niebezpieczne i ich rozszczelnienia. W przypadku bezawaryjnego 

użytkowania drogi nie będzie to stanowiło poważnego zagrożenia dla czystości wód ze względu na 

zastosowanie systemu podczyszczania ścieków. 

 

Na odcinkach budowanej drogi poza obszarami zabudowanymi wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do przydrożnych rowów drogowych. Rowy te będą miały charakter infiltracyjny lub 

odparowujący w zależności od rodzaju gruntów zalegających pod rowem.   

 

 

Ilość zanieczyszczeń w ściekach opadowych i roztopowych 

 

Odcinek DP1442G Celbowo - Wejherowo – WARIANT W2 I W3 

 

Tabela 34. 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 

70.89 5,68 1,7 1,8 64 

5 100 
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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. 

 

Prognozowaną jakość wód opadowych w punkcie zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując 

obliczenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzględnieniem sumarycznej 

efektywności podczyszczania na urządzeniach.  

 

Układ kanalizacyjny w obrębie opracowania składa się z studni i wpustów ulicznych z koszami 

osadnikowymi, które zapewniają skuteczny efekt redukcji zanieczyszczeń. 

Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na 

wszystkich zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy 

zastosowaniu dwóch i większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru: 

 

Zog ≥ 1 – (1-1)× (1-2) )× … × (1-n) 

 

Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach: 

 wpusty uliczne z koszami osadnikowymi      η = 30%, 

 studnie osadnikowe                                        η = 50%, 

 
Mając na uwadze założone efekty usuwania zawiesin na urządzeniach  

 

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) = 58% 
 

Biorąc pod uwagę wyliczoną powyżej skuteczność oczyszczania ostatecznie określono wartość 
stężenia zawiesiny ogólnej na wylocie kanalizacji deszczowej.  

 

Tabela 35. Prognoza stężeń zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych na wylotach z kanalizacji 

deszczowej w roku 2018 i 2028. 

 

Wyloty do odbiorników  

2018 2028 

teren 
niezabudowany 

teren 
zabudowany 

teren 
niezabudowany 

teren 
zabudowany 

Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z 
jezdni [mg/dm3] 

23,3 34,95 70,88 106,32 

Łączna skuteczność podczyszczania 
w istniejących obiektach [%] 

58 

Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach 
odprowadzanych do odbiornika [mg/dm3] 

13,51 20,27 32,54 61,67 

 
Zgodnie z powyższymi obliczeniami skuteczność urządzeń zatrzymujących zawiesiny zapewni 

uzyskanie parametrów ścieków podczyszczonych odprowadzanych do środowiska – w granicach wartości 

dopuszczalnych obowiązującymi przepisami.  

 

Analizując przedstawione w powyższej tabeli wartości należy stwierdzić, że w wielu przypadkach 

normowa metoda obliczeniowa może prowadzić do zawyżenia prognoz stężeń zawiesin w spływach 

nieoczyszczonych, co obserwuje się w prowadzonych pomiarach bezpośrednich.  

W zgodzie z normą możliwe jest prognozowaniu jakości ścieków opadowych z zastosowaniem 

innych metod obliczeniowych opartych m.in. na modelowaniu matematycznym, zatem poniżej przedstawiono 

prognozowane stężenie zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach wód opadowych z pasa 

drogowego zgodnie z zależnością (wzorem) określoną w załączniku pn. „Wytyczne prognozowania stężeń 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” do Zarządzenia nr 29 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 roku, która brzmi 

następująco; 

SZO= 0,718 · Q0,529  [mg/l] 
 
gdzie: 
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SZO  - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l] 
Q    - dobowe natężenie ruchu (ŚDR) w zakresie od 1000 do 17500 poj/dobę [P/d]. 

 
Powyższa zależność jednak może być stosowana w prognozowaniu zawiesin ogólnych w ściekach 

z dróg na wylotach systemów kanalizacyjnych jedynie dla przekrojów dróg jednojezdniowych 
dwupasmowych oraz jednojezdniowych dwupasmowych z szerokimi poboczami bitumicznymi 
przebiegających na obszarach zamiejskich. 

W związku z tym, iż omawiana inwestycja spełnia powyższy warunek zastosowano ten wzór do 
wyliczenia prognozowanych stężeń zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach wód opadowych z pasa 
drogowego projektowanego do rozebudowy odcinka drogi uwzględniając prognozowane natężenie ruchu. 

 

Odcinek DP1442G Celbowo - Wejherowo – WARIANT W2 I W3 

 
Tabela 36. Prognozowane stężenie zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach opadowych z pasa 

drogowego DP1442G.  

 

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka 
Stężenie dopuszczalne na 

wylocie do odbiornika 
Rok 

Stężenie prognozowane  
[mg/dm3] 

Zawiesiny ogólne 
mg/dm3 100 2018 17,67 

mg/dm3 100 2028 38,03 

 

 

Porównując prognozowane wartości zawiesiny ogólnej według PN-S-02204:1997 z uwzględnieniem 

skuteczności oczyszczania urządzeń oraz zawarte w w/w tabeli należy stwierdzić, że są one na niższym 

poziomie i nie przewiduje się przekroczeń zawiesiny ogólnej.  

 

Mając na uwadze powyższe oraz doświadczenia i publikacje specjalistów z zakresu ochrony wód 

(IOŚ) dla analizowanego odcinka drogi proponuje się istniejący system odwodnienia czyli jako standardowe 

rozwiązanie odwodnienia powierzchniowego. 

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. 

 

d) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi oraz na 

gleby 

 

Faza budowy 

Gleby występujące obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442G są w części 

przekształcone antropogenicznie. W czasie budowy może nastąpić przekształcenie gleb w pasie robót 

technicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Największe bezpośrednie oddziaływanie może 

nastąpić w pasie mieszczącym się w zasięgu linii rozgraniczających inwestycji. 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi w czasie realizacji planowanych prac są związane przede 

wszystkim z zajęciem terenu w liniach rozgraniczających drogi. Oddziaływania na powierzchnię ziemi 

związane z realizacją ocenianego przedsięwzięcia to: 

• okresowe zajęcie terenu pod zaplecza budowy, 

• zdjęcie i zdeponowanie warstwy humusowej w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji oraz 

przemieszczenia mas ziemnych, 

• trwałe zajęcie terenu wzdłuż planowanego układu drogowego, o wcześniejszym zróżnicowanym 

przeznaczeniu np. komunikacyjnym, rolniczym, nieużytków itp. 

 

Masy ziemne (grunt) mogą być z formalnego punktu widzenia uznane za odpad. Wpływ na 

powierzchnię ziemi dotyczy przede wszystkim etapu realizacji inwestycji i może spowodować wywołanie 

procesów erozyjnych. Większość oddziaływań na powierzchnię ziemi na etapie budowy będzie miała 

charakter czasowy. 
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Budowa drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celowo-Wejherowo wiąże się z pracami 

ziemnymi takimi jak zdjęcie warstwy powierzchniowej gruntu i usunięcie zieleni, usunięcie części nasypów 

i wykonanie wykopów. Trwałe zajęcie terenu w obrębie pasa drogowego oraz prace niwelacyjne wymagają 

przemieszczenia mas ziemnych, co stanowi trwałą ingerencję w przestrzeń, lecz jest to zjawisko typowe przy 

budowach oraz rozbudowach dróg. 

 

Ponieważ na etapie budowy może incydentalnie dojść do wycieku lub rozlewu substancji 

niebezpiecznych (smary, oleje, ropa, benzyna, i inne) i zanieczyszczenia gleby, ryzyko takie można ograniczyć 

poprzez dobrą organizację zaplecza budowy, szkolenia „pro-środowiskowe” oraz korzystanie ze sprawnego 

technicznie i nowoczesnego sprzętu. 

 

Faza eksploatacji 

Funkcjonowanie drogi powiatowej nr 1442G nie wpłynie degradująco na obecny stan powierzchni 

ziemi i glebę; sąsiadujące z drogą tereny zostaną pokryte nasadzeniami nowych krzewów oraz 

powierzchniami zieleni niskiej urządzonej. Miejscowo wystąpi zmiana w formie i charakterze powierzchni 

ziemi, jest to zjawisko powszechne dla tego typu inwestycji. Konieczne jest właściwe zagospodarowanie i 

utrzymanie terenów nieutwardzonych (m.in. zabezpieczenie przed erozją) i zielonych. 

W dłuższej perspektywie mogą wzdłuż dróg wystąpić zmiany chemizmu gruntów w wyniku 

oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych (tlenki azotu, węglowodory) i stosowania środków 

zimowego utrzymania nawierzchni np. zasolenie. Analiza danych literaturowych wskazuje na bardzo szybkie 

zmniejszanie się stężenia zanieczyszczeń gleb w funkcji odległości od drogi. 

 

e) Oddziaływanie na zasoby biotyczne: szatę roślinną (siedliska przyrodnicze i gatunki roślin) 
oraz faunę 

Szczegółowe informacje dotyczące oddziaływania na zasoby przyrodnicze planowanej inwestycji 

znajdują się w obszernym specjalnym rozdziale poświęconym tej tematyce Rozdział 11. Przewidywane i 

potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym populacje chronionych gatunków roślin, 

grzybów oraz zwierząt.  

 

Faza budowy 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się z utwardzeniem powierzchni terenu pod jezdnię, chodniki 

i pobocza, co spowoduje wyeliminowanie szaty roślinnej w obszarze realizowanych elementów. Ochrona 

siedlisk i gatunków oraz funkcjonowania przyrody wiąże się z utrzymaniem istniejących stosunków wodnych 

oraz uzyskaniem wymaganego prawem dobrego stanu ekologicznego wód oraz ekosystemów zależnych od 

wody. 

Budowa trasy spowoduje konieczność wycinek drzew i krzewów, kolidujących z przebiegiem drogi. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, z późniejszymi zmianami) 

„Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania 

zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.”, w związku z powyższym Inwestor uzyska zgodę 

na wycinkę na większości terenu planowanego przedsięwzięcia w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej,  

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzewa będącego siedliskiem gatunku 

chronionego Inwestor uzyska niezbędna zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gdańsku zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. 

 

W ramach rozpoznania środowiska przyrodniczego dla planowanej inwestycji prowadzono prace 

polegające między innymi na wyszukiwaniu miejsc wykorzystywane przez nietoperze jako letnie kryjówki, 

lub miejsca rozrodcze. W ramach tych prac penetrowano duże dostępne, dziuple kominowe, jak również 

przeszukiwano przestrzenie pod odstającą korą. Miejsca takie najczęściej bywają wykorzystywane przez 

nietoperze pospolitych gatunków np.: karlik malutki, karlik większy czy mroczek późny jako miejsca 

dziennego wypoczynku, rzadziej miejsca rozrodu, które dla zapewnienia dobrych warunków kolonii winny 

być stosunkowo obszerne. Nie mniej jednak przeprowadzone oględziny nie wykazały obecności lub śladów 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

107 

obecności (np.: w postaci odchodów) kolonii nietoperzy, w związku z czym wykluczono aby były one 

wykorzystywane przez nietoperze jako miejsca rozrodcze. Należy również zaznaczyć, że wycinka drzew 

będzie prowadzona poza okresem marzec-wrzesień, czyli w terminie kiedy nietoperze przebywają w 

koloniach zimowy (w kryjówkach zimowych), w związku z czym nie ma ryzyka, że będzie ona miała 

negatywny wpływ na osobniki korzystające z drzew przydrożnych jako kryjówek letnich.  

 

Faza eksploatacji 

Ekspansja zabudowy na omawianym terenie oraz okresowe zwiększone wykorzystywaie drogi w 

celach turystycznych nie powinno znacznie ograniczyć dotychczasowej migracji zwierząt. Dodatkowym 

ograniczeniem wprowadzonym na drodze będzie prawie całkowite wyeliminowanie pojazdów ciężarowych 

oraz ograniczenie prędkości na drodze (do 50 km/h).  

Dalsze przekształcenia i zerwanie powiązań przyrodniczych jest nieuchronne w świetle rozwoju 

miasta i gminy Wejherowo oraz gminy Puck. Co za tym idzie działania związane z przygotowaniem do 

budowy i realizacji planowanego przedsięwzięcia powinny być podporządkowane temu, jakie będzie 

zagospodarowanie terenu w perspektywie oddania tej inwestycji do eksploatacji. 

 

Szata roślinna 

 

Faza budowy 

Budowa drogi wiązać się będzie z utrzymaniem istniejących negatywnych oddziaływań na szatę 

roślinną oraz z czasowym pogorszeniem warunków siedliskowych w otoczeniu dróg w wyniku prac 

ciężkiego sprzętu, składowania materiałów budowlanych, lokalizacji zaplecza technicznego, itp. Ważną 

zasadą prowadzenia przedsięwzięcia powinien być obowiązek minimalizacji strat w zasobach 

przyrodniczych w bezpośrednim sąsiedztwie trasy. 

Wzdłuż już istniejącego pasa drogowego powierzchniowo dominują antropogeniczne zbiorowiska 

ruderalne i segetalne. Likwidacja tego typu szaty roślinnej nie będzie miała istotnego znaczenia dla 

zachowania gatunków. Po zakończeniu prac budowlanych będą one ponownie kolonizowały tereny 

niezagospodarowane w granicy inwestycji.  

 

Faza eksploatacji 

Straty w zieleni zostaną częściowo zrekompensowane nowymi nasadzeniami przeprowadzonymi 

zgodnie z opracowanym na etapie projektu budowlanego projektem zieleni. Planuje się także adaptację 

istniejącej zieleni. 

Usunięcie roślinności w obrębie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie - Wariant 

W1 z Wariantem A, jest uzasadnione nadrzędnymi celami inwestycji. Straty w zadrzewieniach 

i zakrzewieniach podczas budowy należy zrekompensować poprzez nowe nasadzenia biorąc pod uwagę 

uwarunkowania siedliskowe, krajobrazowe i techniczne, wskazania związane z architekturą krajobrazu i 

ochroną zabytków jak również wymogi bezpieczeństwa. 

Nasadzenia powinny składać się z gatunków rodzimych, przy czym nie należy wprowadzać 

gatunków, których owoce stanowią bazę pokarmową dla ptaków, nietoperzy i innych zwierząt. 

W doborze gatunków drzew i krzewów należy kierować się zasadą zgodności wprowadzanych gatunków 

z uwarunkowaniami siedliskowymi i krajobrazowymi, a jednocześnie ich odpornością na zanieczyszczenia. 

W oparciu o zapisy § 53 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drzewa powinny się znajdować w odległości nie mniejszej niż 3 metrów od krawędzi jezdni. 

Dla zapewnienia przestrzeni dla swobodnego rozwoju strefy korzeniowej, odległość pnia nowo 

nasadzonego drzewa od górnej krawędzi rowu drogowego winna być nie mniejsza niż 1,5 metra. 

 

Fauna 

 

Faza budowy 

Z uwagi na wieloletnie funkcjonowanie drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo - 

Wejherowo, planowana budowa drogi wpłynie negatywnie na szlaki migracji zwierząt, które zostały 

przerwane przed wieloma laty, jednak planowane działania minimalizujące mają za zadanie ograniczyć to 

oddziaływanie. 

 

Jednym z najistotniejszych elementów przyrodniczych decydujących o bioróżnorodności danego 
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obszaru są miejsca podmokłe i zbiorniki wodne. Towarzyszą im specyficzne, odznaczające się dużym 

bogactwem florystycznym zbiorowiska roślinne. To stanowiska rozrodu dla lokalnych populacji płazów, 

stwarzają też doskonałe warunki do bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków. Planowane 

przedsięwzięcie w niewielkim stopniu ingeruje w tego typu tereny. W iększość zinwentaryzowanych miejsc 

leży poza bezpośrednią strefą robót. 

Obecność płazów na tym obszarze wymaga prowadzenia prac budowlanych pod nadzorem 

herpetologicznym. Szczegółowe zalecenia znajdują się w dalszej części opracowania. 

 

Zmniejszenie powierzchni terenów otwartych, ze względu na mały zasięg, może ograniczyć 

atrakcyjność żerowisk dla występujących w okolicy parzystokopytnych oraz zajęcy jedynie w niewielkim 

stopniu. W efekcie dojdzie do typowych dla tych gatunków dyslokacji, bez spadku liczebności ich populacji. 

W planowanym pasie drogowym nie stwierdzono miejsc rozrodu chronionych gatunków ptaków, stanowi 

on miejsce ich bytowania (żerowiska, odpoczynku). Możliwe jest, że na skutek realizacji przedsięwzięcia 

na terenie aktualnie zajętym przez zadrzewienia nastąpi przesuniecie ich stanowisk na sąsiednie obszary 

niezabudowane i zakrzewione. Występujące tu gatunki zwierząt od dawna są przyzwyczajone do 

istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. 

 

Jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie wiosennych i jesiennych migracji płazów 

należy zapewnić nadzór przyrodniczy oraz tymczasowe wygrodzenia miejsc rozrodu płazów, 

zapobiegające ich przedostawaniu się na teren budowy. 

 

Faza eksploatacji 

 

Straty w zieleni zostaną częściowo zrekompensowane nowymi nasadzeniami przeprowadzonymi 

zgodnie z opracowanym na etapie projektu budowlanego projektem zieleni. Planuje się także adaptację 

istniejącej zieleni. 

Usunięcie roślinności w obrębie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie - Wariant 

W2 i W3, jest uzasadnione nadrzędnymi celami inwestycji. Straty w zadrzewieniach i zakrzewieniach podczas 

budowy należy zrekompensować poprzez nowe nasadzenia biorąc pod uwagę uwarunkowania siedliskowe, 

krajobrazowe i techniczne, wskazania związane z architekturą krajobrazu i ochroną zabytków jak również 

wymogi bezpieczeństwa. 

Nasadzenia powinny składać się z gatunków rodzimych, przy czym nie należy wprowadzać 

gatunków, których owoce stanowią bazę pokarmową dla ptaków, nietoperzy i innych zwierząt. W doborze 

gatunków drzew i krzewów należy kierować się zasadą zgodności wprowadzanych gatunków z 

uwarunkowaniami siedliskowymi i krajobrazowymi, a jednocześnie ich odpornością na zanieczyszczenia. 

W oparciu o zapisy § 53 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drzewa powinny się znajdować w odległości nie mniejszej niż 3 metrów od krawędzi jezdni. 

Dla zapewnienia przestrzeni dla swobodnego rozwoju strefy korzeniowej, odległość pnia nowo nasadzonego 

drzewa od górnej krawędzi rowu drogowego winna być nie mniejsza niż 1,5 metra. 

 

f) Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000 

 

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. 

Szczegółowe informacje dotyczące oddziaływania planowanej inwestycji na zasoby przyrodnicze 

obszaru Natura 2000 oraz zachowania spójności sieci tych obszarów znajdują się w obszernym specjalnym 

rozdziale poświęconym tej tematyce Rozdział 11. Ocena wpływu przedsięwzięcia na przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz zachowanie spójności sieci tych obszarów.  

 

W ramach ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 przewiduje się 

zastosowanie szeregu działań minimalizujących, których realizacja ma zapewnić brak negatywnego 

wpływu odziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1442G na 

odcinku Wejherowo - Celbowo, na przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska 
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PLB220007.  

 

g) Oddziaływanie na walory kulturowe i wizualne krajobrazu 

 

Faza budowy 

Większość oddziaływań związanych z budową planowanego przedsięwzięcia będzie mieć charakter  

odwracalny. Krajobraz na terenie planowanego przedsięwzięcia aktualnie zdominowany jest przez tereny 

leśne Puszczy Darżlubskiej, jednakże zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin Wejherowo i Puck, teren ten jest przeznaczony pod powiatową drogę publiczną, co 

wymuszać będzie powstanie ciągu drogowego o minimalnej klasie Z, zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem. Ponadto przy drodze tej znajdują się zadrzewienia przydrożne oraz istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa, a również handlowo - usługowa. W związku z istniejącą i planowaną zabudową terenów 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nastąpi znacząca zmiana 

istniejących walorów krajobrazowych terenów przyległych (wycinka terenów leśnych).  

 

Faza eksploatacji 

Teren planowanego przedsięwzięcia poza terenami leśnymi, jest zagospodarowany pod funkcje 

komunikacyjne, a otoczenie podlega szybkiej antropogenizacji - zagospodarowaniu przede wszystkim pod 

zabudowę handlową, usługową i magazynową z towarzyszącymi parkingami. Konieczne jest utrzymanie 

spójności inwestycji w celu poprawienia walorów krajobrazowych i wizualnych.  

Konieczna do wykonania wycinka drzew będzie ingerencją w obecne walory krajobrazowe drogi, 

jednak umożliwi nowe zagospodarowanie pasa drogowego, przede wszystkim zapewniającego bezpieczne 

poruszanie się po istniejącej drodze. Trzeba bowiem mieć tu na uwadze, że drogi wojewódzkie z racji 

swojego znacznia dla regionu mają mieć konkretne rozwiązania zapewniające widoczność dla użytkowników 

drogi, co wynika również z przepisów prawa europejskiego.  

 

h) Zabytki 

 

Faza budowy 

W liniach rozgraniczających planowanej budowy drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo-

Wejherowo nie występują obiekty zabytkowe oraz zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. W związku 

z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do bezpośredniego zagrożenia dla obiektów 

zabytkowych w sąsiedztwie z planowanym przedsięwzięciem. W związku pracami budowlanymi będzie się 

odbywał ruch ciężkich pojazdów budowy i praca maszyn, wywołujących drgania i zanieczyszczenie 

powietrza. Nie będzie to istotny wzrost (zauważalny) w stosunku do obecnego intensywnego ruchu 

pojazdów. 

W trakcie prowadzenia wszelkich prac ziemnych zawsze istnieje prawdopodobieństwo natrafienia 

na niezidentyfikowane dotąd stanowiska archeologiczne, wykonawcy powinni być przygotowani do działań 

w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe. Wtedy też należy postępować zgodnie z zaleceniami 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnić nadzór archeologiczny. W przypadku stwierdzenia 

występowania miejsc ważnych kulturowo, obiektów archeologicznych lub reliktów zabudowy, należy 

przerwać prace ziemne w celu przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. 

Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na obiekty kulturowe objęte ochroną związane będzie z 

ruchem pojazdów, będącym źródłem drgań i zanieczyszczeń powietrza. Realizacja planowanego 

przedsięwzięcia wpłynie na usprawnienie ruchu w tym rejonie, co będzie miało pozytywny wpływ na 

ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obiekty 

zabytkowe w trakcie eksploatacji inwestycji. 

Główne zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego związane są z wykonywaniem prac 

ziemnych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji nie wystąpią negatywne 

oddziaływania na dziedzictwo archeologiczne. 

 

i) Oddziaływanie na dobra materialne 

 

Faza budowy 

Przedstawiony do oceny Wariant I budowy drogi powiatowej nr 1442G nie powoduje poważnych 

kolizji przestrzenno-funkcjonalnych ani zagrożenia dóbr materialnych.  
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Faza eksploatacji 

Rozbudowanie drogi będzie mieć istotne znaczenie w skali regionu ze względu na jego położenie 

między gminami Wejherowo i Puck, a przez to poprawę powiązań komunikacyjnych. Przyczyni się do 

aktywizacji terenów położonych w sąsiedztwie drogi, z uwagi na to że poszerzenie drogi wpłynie na 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i koncentracji lokalizacji dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz usług, zmianę organizacji przestrzeni lokalnych. Procesy tych przekształceń 

gospodarczych są już widoczne w sąsiedztwie drogi, korzystnym jest zapewnienie dobrych powiązań 

jednostkom osadniczym zlokalizowanym w tym rejonie. 

 

j) Oddziaływanie na warunki życia i zdrowie ludzi 

 

Faza budowy 

Oddziaływania będą obejmować w bezpośrednim otoczeniu drogi: 

• emisje hałasu związanego z pracami budowlanymi (Praca sprzętu, maszyn budowlanych 

i drogowych), a później z eksploatacją, 

• wibracje pochodzące z placu budowy, 

• wzrost poziomu zapylenia w czasie budowy, związany z niwelacjami, przemieszczaniem i 

czasowym składowaniem mas ziemnych, 

• zanieczyszczenie powietrza spowodowane wzmożonym ruchem sprzętu budowlanego i transportu, 

a w czasie eksploatacji z poruszających się pojazdów, 

• czasowe utrudnienia ruchu samochodowego i pieszego. 

 

W odniesieniu do ochrony warunków zdrowia i życia ludzi wymagania odnoszące się do hałasu 

w środowisku umożliwią ograniczenie wpływów przy zastosowaniu środków technicznych w postaci pasów 

zieleni. W czasie realizacji inwestycji oddziaływania będą miały charakter okresowy. 

 

Faza eksploatacji 

Oddziaływania będą obejmować: hałas komunikacyjny i zanieczyszczenie powietrza, ścieki 

opadowe będą odprowadzane do zbiorników retencyjnych oraz po podczyszczeniu do cieków wodnych. 

Wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi w przypadku omawianego przedsięwzięcia dotyczy przede 

wszystkim zmiany dotyczącej upłynnienia ruchu na odcinku drogi DP 1442G od Celbowa do Wejherowa 

oraz pozostałym układzie drogowym. Obecne utrudnienia ruchu powodują uciążliwości dla osób 

korzystających z tego układu drogowego, w tym piesi i rowerzyści. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację nie tylko dróg, ale także chodników. 

Uwzględniono realizację przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, oświetlenie newralgicznych lub 

niebezpiecznych miejsc. Zapewniono dostępność osobom niepełnosprawnym. 

Stworzenie układu umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów oraz realizacja pełnych 

powiązań pieszych i rowerowych zmniejszy obciążenie w stosunku do obecnego systemu 

komunikacyjnego i jest jednym z podstawowych działań poprawiających warunki życia ogółu osób 

korzystających z tego układu. 

 

k) Odpady 

 

Faza budowy 

Zakres prac prowadzonych w ramach inwestycji obejmuje roboty rozbiórkowe, przebudowę 

istniejących dróg poprzecznych i szeroko rozumiane prace budowlane związane z budową planowanego 

przedsięwzięcia. 

Generalną zasadą postępowania z odpadami będzie ich selektywna zbiórka w wydzielonych 

miejscach i odpowiednich, oznakowanych pojemnikach. Odpady z terenu budowy i zapleczy będą 

wywożone i unieszkodliwiane przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na gromadzenie, 

transportowanie i unieszkodliwianie odpadów. Odpady niebezpieczne będą gromadzone tymczasowo w 

pojemnikach na odpady niebezpieczne, o szczelnym podłożu, w miejscach niedostępnych dla osób 

postronnych. Postępowanie z odpadami będzie prowadzone zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) oraz przepisami wykonawczymi. 

W miarę możliwości odpady będą poddawane odzyskowi na terenie budowy, a pozostała część 

odpadów będzie przekazywana do zagospodarowania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
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niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 

odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75 poz. 527, z późniejszymi 

zmianami), lub innym uprawnionym odbiorcom, na podstawie umów. 

 

Masy ziemne oraz humus będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska. 

 

Tabela 37. Przewidywane szacunkowe ilości odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji. 

Rodzaj odpadu Wariant W1 
z Wariantem A 

[Mg/rok] 

Wariant W2 
z Wariantem B 

[Mg/rok] 

Wariant W3 
z Wariantem B 

[Mg/rok] Kod Nazwa 

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

020103 Odpadowa masa roślinna 500 520 510 

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

150101 Opakowania z papieru i tektury 6,0 6,2 6,1 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0 2,15 2,1 

150103 Opakowania z drewna 4,1 4,3 4,2 

150104 Opakowania z metali 19,5 20,1 20,1 

150105 Opakowania wielomateriałowe 1,05 1,05 1,1 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 5,5 5,7 5,6 

150107 Opakowania ze szkła 19,9 2,0 2,1 

1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 
1,0 1,0 1,0 

160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 
2,0 2,0 2,0 

1701 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, 

ceramika) 

170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg 160 000 165 000 168 000 

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 
150 000 175 000 160 000 

1709 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

170901* 
Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 
1 1 1 

170903* 

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w 

tym odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne 

10 500 10 700 10 600 

2003 Inne odpady komunalne 

200301 Nie segregowane odpady komunalne 10 10 10 

200304 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących 

do gromadzenia nieczystości 
1,0 1,0 1,0 

 

 

Faza eksploatacji 

W czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą powstawały przede wszystkim 

podczas utrzymania trasy np. prac porządkowych, napraw, remontów itp. Należy również spodziewać się 

powstawania odpadów w wyniku kolizji i wypadków na trasie planowanego przedsięwzięcia oraz 

ewentualnych późniejszych napraw (bariery, oznakowanie) i remontów (naprawa nawierzchni lub pobocza). 

Wypadkowi lub kolizji mogą ulec pojazdy przewożące substancje lub materiały niebezpieczne (żrące, 

łatwopalne, wybuchowe, toksyczne) mogące powodować zagrożenie dla środowiska. Odpady niebezpieczne 

wymagają szczególnej uwagi w trakcie magazynowania, transportu oraz w procesie unieszkodliwiania. 
 

Tab.38. Przewidywane rodzaje i ilości odpadów na etapie eksploatacji 
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Rodzaj odpadu Wariant W1 
z Wariantem A 

[Mg/rok] 

Wariant W2 
z Wariantem B 

[Mg/rok] 

Wariant W3 
z Wariantem B 

[Mg/rok] Kod Nazwa 

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

020103 Odpadowa masa roślinna 25,0 25,2 25,1 

1501 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,2 0,2 0,2 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 0,1 01 

150103 Opakowania z drewna 4 4 4 

150104 Opakowania z metali 0,3 0,3 0,3 

150105 Opakowania wielomateriałowe 1 1 1 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2 2 2 

150107 Opakowania ze szkła 0,5 0,5 0,5 

1602 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

160215* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 
0,01 0,01 0,01 

160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 
0,01 0,01 0,01 

2003 Inne odpady komunalne 

200301 Nie segregowane odpady komunalne 5 5 5 

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 20 20 

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 5 5 5 

 
 

Dodatkowo w czasie eksploatacji powstawać będą odpady należące do grupy 13 05 odpady z 

odwadniania olejów w separatorach - pochodzące z czyszczenia urządzeń podczyszczających wody 

opadowe i roztopowe. Odpowiedzialność gospodarowania tymi odpadami będzie po stronie firm 

serwisujących na podstawie zawartych umów. Firmy te będą posiadać wymagane prawem zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

 

l) Oddziaływanie w fazie zamknięcia i likwidacji 

 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie przewiduje się możliwości likwidacji drogi powiatowej nr 

1442G. Tereny zostały przeznaczone pod funkcję komunikacyjną i takie będzie ich przeznaczenie w 

dającej się przewidzieć przyszłości. 

W fazie ewentualnej likwidacji drogi, niezależnie od wysokich kosztów demontażu związanych 

z pracą maszyn, urządzeń i ludzi, operacja ta może stworzyć zagrożenie dla środowiska gruntowo-

wodnego, dla powietrza oraz spowodować hałas. Środowisko gruntowo-wodne będzie zagrożone w 

czasie prowadzenia prac ziemnych i rozbiórek, może też dojść do przypadkowego zanieczyszczenia 

gruntów wynikającego z pracy maszyn, rozlewania się paliwa lub smarów i podobnych substancji. 

Konieczne będzie szczególne nadzorowanie prac związanych z demontażem i przemieszczaniem 

powstających odpadów. Jakość ścieków odprowadzanych z placu demontażu i likwidacji powinna być 

kontrolowana przez firmy wykonawcze, tak, aby zapobiegać ewentualnym zanieczyszczeniom wód 

powierzchniowych. Zanieczyszczenia powietrza w fazie likwidacji to głównie zanieczyszczenia emitowane 

z pracujących maszyn, gazy emitowane podczas spawania, emisja rozpuszczalników. Czasowe 

uciążliwości na etapie likwidacji będą także związane z hałasem powstającym w czasie pracy maszyn, 

rozbiórki obiektów budowlanych i transportem materiałów z rozbiórki. W czasie likwidacji przewiduje się 

powstanie znacznej ilości odpadów, w tym niebezpiecznych, jednak nie będą to ilości mogące spowodować 

trudności z ich zagospodarowaniem lub innym postępowaniem zgodnym z wymaganiami przepisów 

dotyczących postępowania z odpadami. 

Prowadzenie likwidacji będzie można wykonać po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i decyzji 
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administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środowiskowego oraz budowlanego. 

 

m) Oddziaływania skumulowane 

 

Oddziaływania skumulowane można rozpatrywać w kontekście tych samych emisji występujących 

w tym samym czasie na etapie realizacji budowy drogi powiatowej nr 1442G. W bezpośrednim otoczeniu 

planowanej inwestycji nie stwierdzono innych źródeł emisji mogących w sposób poważny wpłynąć na 

występowanie istotnych oddziaływań skumulowanych. 

Największe oddziaływanie, jakie będzie miało miejsce w przypadku Wariantu W2 i W3 z Wariantem 

B dotyczy zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych, co wynika z koniecznej wycinki terenów leśnych.  

Planowana budowa drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Wejherowo jest przedsięwzięciem 

niezależnym i niepowiązanym technologicznie z innymi przedsięwzięciami. Dla tego przedsięwzięcia 

uzyskana będzie odrębna decyzja środowiskowa. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miejski w Wejherowie, w piśmie z dnia 15.12.2017 

r. sygn. WGNiU.670.27.2017.AR (Załącznik nr 13.10 do Raportu), w rejonie analizowanej inwestycji 

planowana jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy, położonego przy ul.Jagalskiego w 

Wejherowie oraz budowa ul.Nowowiejskiego wraz z przylegającymi ulicami. Wzdłuż ul.Chopina w 

Wejherowie zrealizowano budowę ścieżki rowerowej do skrzyżowania z ul.Nowowiejskiego. 

Planowana inwestycja, chociaż niezależna od ww. wymienionych, będzie stanowiła uzupełnienie 

przedsięwzięć w mieście Wejherowo, zarówno w zakresie kontynuacji sieci ścieżek rowerowych, jaki i 

polepszenia komunikacyjnego z planowanym do rozbudowy Szpitalem Specjalistycznym im.F.Ceynowy. 

Usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej DP1442G ułatwi mieszkańcom i służbom ratowniczym 

dojazd do ośrodka służby zdrowia z części północnej powiatu puckiego. 

Z uwagi na to, że rozbudowa szpitala jest odrębnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym o charakterze 

punktowym o nieznacznie innej lokalizacji (sąsiedztwo, poza granicami przedsięwzięcia i granicami 

oddziaływania) i niepowiązana funkcjonalnie, nie wskazuje się na wystąpienie oddziaływań 

skumulowanych dla tych obu planowanych przedsięwzięć. 

Ponadto w sąsiedztwie planowanej drogi, na terenie gminy Puck, planowana jest przebudowa drogi 

gminnej, w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego (zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacje inwestycji 

celu publicznego z dnia 14.03.2017 r. sygn. akt nr BGG.6733.07.2017.ŁG), na działkach nr ewid. 165, 

164/5, obręb 02 Brudzewo. Inwestycja ta nie przecina się z drogą powiatową i znajduje się w pobliżu 

skrzyżowania z DW216 w Celbowie. 

  

Nie stwierdza się zatem prawdopodobieństwa kumulowania się tego przedsięwzięcia z innymi 

przedsięwzięciami na obszarze, na który będzie oddziaływać. 

 

10.2. OPIS ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT I JEGO ZMIANY 

(MITYGACJA) ORAZ WPŁYWU KLIMATU I JEGO ZMIAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 

(ADAPTACJA) 

 

Aktualne i przewidywane zmiany klimatu w Polsce 

 

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. W dalszej kolejności opracowany został przez Ministerstwo Środowiska i jest wdrażany do 

2013 roku dokument „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” – www.klimada.mos.gov.pl.  

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, większe 

ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia. Przyrosty temperatury są zróżnicowane regionalnie i 

sezonowo. Najsilniejsze wzrosty temperatury w ostatnim trzydziestoleciu XXI wieku, powyżej 4,5°C w 
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zakresie temperatur minimalnych, są obserwowane zimą w regionie północno-wschodnim kraju, a w 

przypadku temperatur wysokich – latem w południowo-wschodniej Polsce. 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. 

W przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne; symulacje wskazują na pewne zwiększenie 

opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia. Charakterystyki opadowe wskazują 

na wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu 

zalegania pokrywy śnieżnej. Skutkiem ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk 

pogodowych. 

 

Analiza przewidywanych zmian klimatu w odniesieniu do sektora transportu 

Analiza przewidywanych zmian klimatu 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). 

Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego jest najbardziej wrażliwa na czynniki klimatyczne, przede 

wszystkim na: silny wiatry, opady śniegu, oblodzenie, deszcz i mróz. 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. 

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. 

 

Prawidłowe funkcjonowanie sektora transportu może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy będą 

uwzględnione w projektowaniu i wykonawstwie czynniki klimatyczne. Ocena wpływu zmian klimatycznych 

wykorzystuje jako poziom odniesienia dla prognozowanych wartości klimatycznych wartości tych 

elementów, które obecnie stanowią podstawę obowiązujących przepisów technicznych. Klimat oddziałuje 
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w sposób bardzo podobny na wszystkie rodzaje infrastruktury transportowej. Budownictwo w sektorze 

transportowym podlega takim samym oddziaływaniom jak pozostałe rodzaje budownictwa. 

Analiza przewidywanych zmian klimatu ważnych w aspekcie funkcjonowania budownictwa wskazuje 

na to, że wskazane w opracowaniu parametry klimatu będą się charakteryzowały dużą zmiennością w 

odniesieniu do wartości ekstremalnych. Analizę wpływu zmian klimatu przeprowadzono na podstawie kilku 

podstawowych elementów klimatycznych, które zagregowano w Umowne Kategorie Klimatu (UKK) 

opisujące te zjawiska w tabeli poniżej, a mające znaczenie dla badanego sektora. Ponadto, dla oceny 

znaczenia poszczególnych kategorii, zaproponowano skalę wrażliwości sektora na oddziaływania klimatu 

(ujęte w tabeli). 

 

Tabela. Umowne Kategorie Klimatu (UKK) 

L.p. UKK Opis czynników składających się na daną kategorię 

1. Mróz bardzo niska temperatura, przemarzanie gruntu, pokrywa lodowa na ciekach wodnych, 

gołoledź 

2. Śnieg intensywne opady przy niskiej temperaturze powietrza, zamieć śnieżna, pokrywa 

śnieżna, gradobicie 

3. Deszcz intensywne opady deszczu w dodatniej temperaturze powietrza, występowanie 

powodzi lub podtopień 

4. Wiatr bardzo silny wiatr i wyładowania atmosferyczne (sztorm, huragan, trąba powietrzna), 

różnice ciśnienia atmosferycznego, turbulencja 

5. Upał bardzo wysoka temperatura, usłonecznienie 

6. Mgła zjawiska ograniczające widzialność, mgła, niska podstawa chmur, pył wulkaniczny 

 

Tabela. Skala wrażliwości 

Stopień Warunki Charakterystyka oddziaływania 

0 neutralne warunki korzystne lub obojętne 

1 utrudniające warunki utrudniające funkcjonowanie, występują odczuwalne utrudnienia 

w funkcjonowaniu sektora 

2 ograniczające warunki bardzo uciążliwe, obok utrudnień występują szkody, które 

powodują ograniczenia w funkcjonowaniu sektora 

3 uniemożliwiające warunki uniemożliwiające funkcjonowanie wskazanego elementu 

sektora 

 

Na wszystkie rodzaje budownictwa warunki klimatyczne wywierają wpływ zależnie od wrażliwości sektora 

budownictw, które należy rozważać w odniesieniu wszystkich etapów "życia" budowli tj. od projektowania, 

wykonawstwa robót budowlanych i technologii wykonawczych, wyrobów i materiałów budowlanych aż do 

utrzymania obiektów budowlanych. 

 

Analiza przewidywanych zmian klimatu w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia (adaptacja 

przedsięwzięcia do zmian klimatu)  

  

 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 
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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 budowy 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 SMA 8 (tzw. cichą 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  (mitygacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian 

klimatu) 

 

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

do terenu przeznaczonego do budowy 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 przebiega głównie przez teren zalesiony i pasie istniejącej 

drogi gruntowej, oddziaływanie na zmiany klimatu nie zmieni się względem stanu aktualnego. 

 

Możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenia zmian klimatu 

 

Na etapie budowy efektywne wykorzystanie energii będzie związane z optymalizacją prac poprzez 

wyeliminowanie „pustych przebiegów", bliskość zaplecza budowy, wyłączeniu silników maszyn i 

samochodów podczas przerw w pracy. Planowane jest wykorzystanie ziemi pochodzącej z robót ziemnych 
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oraz urobek pogłębiania. Może zostać ona zużyta w bilansie mas ziemnych m.in. do wypełnienia wykopów 

w przypadku niezbędnych przekładek sieci. Niezależnym z inwestycja jest proces ograniczania wielkości 

spalanego paliwa przez producentów aut oraz stosowanie aut elektrycznych, gdzie nie występuje emisja 

bezpośrednia w miejscu inwestycji ale pośrednia w miejscu wytwarzania energii znacznie mniejsza ze 

względu na lepszy system oczyszczania spalin i częściowy udział energii zielonej. 

Na etapie funkcjonowania, powstała droga będzie czynnikiem ograniczającym emisję gazów. Niewielkie 

natężenia ruchu oraz położona nawierzchnia asfaltowa powodują brak negatywnego oddziaływania trasy, 

emisja wtórna pyłów z terenu drogi będzie wielokrotnie niższa od emisji z terenów przyległych do drogi. 

 

 Należy zatem podsumować, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmiany klimatu regionu 

względem stanu aktualnego. 

 

10.3. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA 

POWAŻANEJ AWARII 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii, rozumianej jako zdarzenie, które może 

wywołać jeden z następujących skutków: 

• utratę życia co najmniej 10 osób, 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych (ładunek > 15 g/cm2 w przypadku ropopochodnych i > 5 

g/cm2 w przypadku substancji mogących zmienić istotnie jakość wód) na odległości co najmniej 10 

km, w przypadku wód bieżących lub na obszarze co najmniej 1 km2 w przypadku jezior i zbiorników 

wodnych, 

•  zagrożenie wód podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujęcia / gromadzenia się wód 

w obszarach chronionych – wyznaczone poprzez współczynniki przepuszczalności gleby i 

głębokość warstwy piezometrycznej), 

 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 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 (ronda) które zostanie  

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. Prawdopodobieństwa wystąpienia poważnego zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi jest bardzo małe (mniejsze niż 1:1.000.000). 
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10.3.1. Wariant zerowy - Wariant 0 

 

Niepodejmowanie działań powoduje, ze nie ulegają rozbudowie zabezpieczenia środowiska 

w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, co należy ocenić negatywnie. 

 

10.3.2. Wariant proponowany przez wnioskodawcę – Wariant W1 z Wariantem A, Wariant W2 i W3 z 

Wariantem B 

 

Realizacja wariantów inwestycyjnych Wariantu 1 (z Wariantem A), W2 i W3 (z Wariantem B) 

planowanego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie ocenianego układu 

drogowego. W nowym układzie będą poruszać się pojazdy, w tym z ładunkami niebezpiecznymi. Transport 

substancji niebezpiecznych zwiększa ryzyko wystąpienia zagrożenia skutkami wypadku lub awarii. 

W przypadku wystąpienia w obrębie ocenianego Wariantu W1 z Wariantem A awarii lub kolizji 

pojazdów przewożących substancje szkodliwe istnieje potencjalna możliwość skażenia tymi substancjami 

nie tylko powierzchni jezdni ale także gruntu i wód gruntowych na terenach przyległych do analizowanego 

obszaru. 

W sytuacji wypadku drogowego samochodu przewożącego płynne substancje niebezpieczne lub 

toksyczne może dojść do ich rozlania i spływu ciekiem lub rowem melioracyjnym do zbiorników retencyjnych, 

a w przypadku dużej ilości rozlanej substancji do cieków, które są odbiornikami ścieków. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom jest konieczne, dlatego zaplanowano budowę zlokalizowanych przed 

odbiornikami ścieków opadowych - urządzeń do podczyszczania ścieków - umożliwiających zatrzymanie ich 

spływu i odbiór przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Urządzeniami umożliwiającymi zatrzymanie 

substancji niebezpiecznych są separatory, służące do oddzielania związków ropopochodnych (oleje, 

benzyna) oraz szlamu i piasku od wód płynących w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej przed 

odprowadzeniem do odbiornika jak również zbiorniki retencyjno-odparowujące. 

 

10.4. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI 

KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, 

ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM 

PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowana budowa drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Wejherowo jest 

przedsięwzięciem niezależnym i niepowiązanym technologicznie z innymi przedsięwzięciami. Dla tego 

przedsięwzięcia uzyskana będzie odrębna decyzja środowiskowa. 

Oddziaływania skumulowane można rozpatrywać w kontekście tych samych emisji występujących 

w tym samym czasie na etapie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w okolicy analizowanej drogi 

powiatowej nr DP1442G.  

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miejski w Wejherowie, w piśmie z dnia 15.12.2017 

r. sygn. WGNiU.670.27.2017.AR (Załącznik nr 13.10 do Raportu), w rejonie analizowanej inwestycji 

planowana jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego im.F.Ceynowy, położonego przy ul.Jagalskiego w 

Wejherowie oraz budowa ul.Nowowiejskiego wraz z przylegającymi ulicami. Wzdłuż ul.Chopina w 

Wejherowie zrealizowano budowę ścieżki rowerowej do skrzyżowania z ul.Nowowiejskiego. 

Planowana inwestycja, chociaż niezależna od ww. wymienionych, będzie stanowiła uzupełnienie 

przedsięwzięć w mieście Wejherowo, zarówno w zakresie kontynuacji sieci ścieżek rowerowych, jaki i 

polepszenia komunikacyjnego z planowanym do rozbudowy Szpitalem Specjalistycznym im.F.Ceynowy. 

Usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej DP1442G ułatwi mieszkańcom i służbom ratowniczym 

dojazd do ośrodka służby zdrowia z części północnej powiatu puckiego. 

Z uwagi na to, że rozbudowa szpitala jest odrębnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym o 

charakterze punktowym o nieznacznie innej lokalizacji (sąsiedztwo, poza granicami przedsięwzięcia i 

granicami oddziaływania) i niepowiązana funkcjonalnie, nie wskazuje się na wystąpienie oddziaływań 

skumulowanych dla tych obu planowanych przedsięwzięć. 

Ponadto w sąsiedztwie planowanej drogi, na terenie gminy Puck, planowana jest przebudowa drogi 

gminnej, w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego (zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacje inwestycji 

celu publicznego z dnia 14.03.2017 r. sygn. akt nr BGG.6733.07.2017.ŁG), na działkach nr ewid. 165, 164/5, 

obręb 02 Brudzewo. Inwestycja ta nie przecina się z drogą powiatową i znajduje się w pobliżu skrzyżowania 
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z DW216 w Celbowie. 

  

Nie stwierdza się zatem prawdopodobieństwa kumulowania się tego przedsięwzięcia z innymi 

przedsięwzięciami na obszarze, na który będzie oddziaływać. 

 

10.5.  PRZEWIDYWANE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

10.5.1. Wariant zerowy - Wariant 0 

Obecnie nie występują transgraniczne oddziaływania na środowisko, nie przewiduje się 

możliwości występowania oddziaływań transgranicznych, które mogą powstać w wyniku niepodejmowanie 

przedsięwzięcia budowy drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Wejherowo - Celbowo. 

 

10.5.2. Wariant proponowany przez wnioskodawcę - Wariant W1 z Wariantem A 

Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego 

lokalizację nie wystąpią oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. 

 

10.5.3. Racjonalne warianty alternatywne - Wariant W2 i W3 z Wariantem B 

Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego 

lokalizację nie wystąpią oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. 
 
 

11. PRZEWIDYWANE I POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE, W TYM POPULACJE CHRONIONYCH GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW 
ORAZ ZWIERZĄT 

 
Siedliska przyrodnicze 

 

Przeprowadzone prace inwentaryzacyjne wykazały również występowanie w sąsiedztwie planowanej do 

budowy 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. Pomimo szerokiego pasa drogowego, uzgodnione z 

inwestorem rozwiązania projektowe wymuszają konieczność wycinki drzewostanów leśnych o powierzchni 

łącznej ok. 10 ha, w tym również terenów wskazanych jako siedliska przyrodnicze.  

 

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia, została wykonana inwentaryzacja jednostek zieleni zgodnie z 

metodyką prowadzenia tego typu prac, oznaczonych na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokościowych. 

Odnosząc się do kwestii ilości „drzew dziuplastych” wyjaśniamy, że  w ramach wykonanej na potrzeb 

planowanego przedsięwzięcia inwentaryzacji zieleni oceniano również witalność drzew w tym ich stan 

sanitarny, oznaczając między innymi obecność ubytków powierzchniowych i wgłębnych, często potocznie 

zwanych dziuplami. Były to między innymi wypróchnienia tkanki drzewnej spowodowane rozkładem 

grzybowym wypełnione tzw. zgnilizną w całości lub w części. Ubytki te, tworzące się przeważnie w miejscach 

po usuniętych konarach, pęknięciach pnia, rozłamaniach lub miejscach uszkodzeń mechanicznych 

(powstałych np. w wyniku wypadków komunikacyjnych) posiadają zróżnicowaną wielkość, głębokość, 

ekspozycję oraz stan rozkładu. Łącznie w ramach przeprowadzonych prac zinwentaryzowano 22 drzewa z 

oznaczonym ubytkiem wgłębnym tkanki drzewnej.  

Zestawienie drzew wskazanych do wycinki wraz z podaniem oznaczonych na nich gatunków chronionych 

zostało przedstawione w Załączniku nr 10. 

 

Przytoczona w ww. zestawieniu liczba drzew (447 drzew) dotyczy drzew przydrożnych, tj. rosnących 

indywidualnie lub w niewielkich skupinach w pasie drogi, lub bezpośrednio przy jej granicach. Zgodnie z 
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metodyką przygotowania opracowań projektowych dla tego typu przedsięwzięć, inwentaryzacja zieleni 

obejmuje drzewostan wskazany na mapach geodezyjnych. Drzewostan leśny, geodezyjnie przedstawiany 

jest powierzchniowo, w związku z czym nie jest ujmowany w inwentaryzacjach zieleni w podziale na 

indywidualne jednostki zieleni (drzewa czy krzewy). Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała 

zasiedlenia zinwentaryzowanego drzewostanu przez gatunki bezkręgowców stanowiących przedmiot 

ochrony prawnej, w tym także chrząszczy związanych z próchnowiskiem z rodziny poświętnikowatych, 

między innymi pachnicy debowej.  

Średni wiek zinwentaryzowanych drzew to ok. 60 lat. Dla sześciu egzemplarzy wiek oszacowano na powyżej 

160 lat w tym najstarsze liczyło ok. 210 lat. Wiek drzewostanów leśnych sąsiadujących z drogą w oparciu o 

informacje zawarte w banku danych o lasach (www.bdl.lasy.gov.pl)  szacuje się średnio na 70 lat, w 

odniesieniu do gatunków dominujących w wydzieleniach leśnych. Najstarsze drzewostany, z dominacją dębu 

szypułkowego, posiadają ok.170 lat i występują po prawej stronie w km 5+200 i po lewej stronie w km 5+500. 

W tym samym wieku występują również drzewostany sosnowe w km ok 5+000 – 5+400 po lewej stronie. 

Stare drzewostany dębowe występują również w km ok 5+500 str. lewa (ok 160 lat) i 6+900 str. prawa (152 

lata). Najstarsze drzewostany bukowe w wieku ok. 140 lat w sąsiedztwie drogi znajdują się po prawej stronie 

w km ok. 1+700. 

 

W oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje utraty powierzchni poszczególnych siedlisk kształtują się 

następująco: 

− Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion (9130)- łączna utrata to 

24% powierzchni siedliska tj. 7900 m2 

− Kwaśne buczyny Luzulo – Fagion (9110)- łączna utrata to 6% powierzchni siedliska tj. 26050 m2  

− Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae (9190) - łączna utrata to 10% powierzchni siedliska tj. 

850 m2 

 

Łączna powierzchnia utraty siedlisk przyrodniczych związana z realizacją przedmiotowej inwestycji to 

34800 m2, co stanowi 35% łącznej powierzchni wycinek obszarów leśnych. Należy jednocześnie zaznaczyć, 

że granice siedlisk są określane w sposób umowny, a zbiorowiska występujące bezpośrednio przy istniejącej 

drodze mają charakter zbiorowisk ruderalnych, które stopniowo przechodzą w zbiorowiska 

charakterystyczne dla danych siedlisk przyrodniczych. 

 

Ornitofauna 

 

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 terenowe w 

roku 2016 nie wykazały jednak obecności włochatki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Nie mniej jednak 

analizując opracowanie T. Wiczanowskiego „Inwentaryzacja włochatki Aegolius funereus w Nadleśnictwie 

Wejherowo” (Zeszyt 49A/4/2016 Studia i Materiały CEPL w Rogowie) obszar w sąsiedztwie drogi jest 

szczególnie cennych pod względem występowania tego gatunku, co pokazuje poniższa mapa (niebieskie 

punkty obserwacje włochatki w latach 2012-2015, żółte okręgi cenne pod względem występowania włochatki 

rewiry). 

 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

121 

 

Ryc. Wyniki nasłuchów samców włochatki - T. Wiczanowskiego, 2016 „Inwentaryzacja włochatki Aegolius 

funereus w Nadleśnictwie Wejherowo” (Zeszyt 49A/4/2016 Studia i Materiały CEPL w Rogowie) 

 

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 głównie w śladzie istniejącej już drogi o stosunkowo 

szerokim pasie, nie mniej jednak z uwagi na zaproponowane rozwiązania projektowe (poszerzenie pasa 

ruchu, budowa samodzielnej ścieżki rowerowej), przewidywana jest wycinka drzewostanów przylegających. 

Jako negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji, które może oddziaływać na omawiany gatunek, 

prócz uszczuplenia siedliska poprzez wycinke drzewostanów przylegających do istnieją ej drogi, wskazano 

(w inwentaryzacji) również zwiększenie natężenie ruchu pojazdów na budowanej drodze, a co za tym idzie 

zwiększenie natężenia hałasu oraz penetracji terenu przez ludzi. Jako skutki negatywne oceniono również 
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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. Odnosząc się do związanego z włochatką celu zadań ochronnych tj.: „Utrzymanie właściwego stanu 

ochrony gatunku, mające odzwierciedlenie w utrzymaniu dotychczasowej liczebności na obszarze 

PLB220007 (7 par – dopuszczając okresowe znaczne spadki liczebności związane z charakterystycznymi 

dla włochatki silnymi jej fluktuacjami).”, zakłada się, że realizacja inwestycji nie wpłynie na utrzymanie 

dotychczasowej liczebności gniazdującego gatunku, przy założeniu ograniczenia natężenia ruchu i prędkości 

pojazdów poruszających się drogą (co wiąże się z ograniczeniem imisji hałasu), a także ograniczenia 

penetracji terenów leśnych przez ludzi użytkujących drogę. Wpływ realizacji inwestycji na możliwość 

realizacji działań ochronnych tj.: „Uwzględnienie ochrony włochatki w gospodarce leśnej (w odniesieniu do 

struktury wiekowej drzewostanów)”, nie ma szczególnego znaczenia w związku z faktem, że inwestycja nie 

jest związana z gospodarką leśna. Należy jednak, zaznaczyć że przewidywane rozwiązania projektowe 

powodują wycinkę drzewostanów leśnych bezpośrednio przylegających do drogi o łącznej powierzchni ok 

10 hektarów, co minimalnym zakresie zmieni potencjalny areał bytowania sowy, głównie w terenie 

potwierdzonego jej występowania.  

 

muchołówka 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 starodrzewów leśnego, które stanowią siedliska 

występowania tego gatunku. Z uwagi jednak, że muchołówka mała należy do ptaków śpiewających, pewne 

oddziaływanie może mieć zwiększenie natężenie hałasu w związku ze wzrostem natężenia ruchu na 

budowanej drodze. Może to doprowadzić do opuszczenia/niezasiedlania terenów bezpośrednio 

znajdujących się przy drodze. Istnieje również ryzyko występowania sporadycznych kolizji ptaków z 

pojazdami przejeżdżającymi przez teren leśny.  

Odnosząc się do związanego z muchołówką celu zadań ochronnych tj.: „Utrzymanie właściwego 

stanu ochrony gatunku, mające odzwierciedlenie w utrzymaniu dotychczasowej liczebności na obszarze 

PLB220007 (157 par)”, zakłada się, że realizacja inwestycji nie wpłynie na utrzymanie dotychczasowej 

liczebności gniazdującego gatunku, przy założeniu ograniczenia natężenia ruchu i prędkości pojazdów 

poruszających się drogą (co wiąże się z ograniczeniem imisji hałasu), a także ograniczenia penetracji 

terenów leśnych przez ludzi użytkujących drogę. Wpływ realizacji inwestycji na możliwość realizacji działań 

ochronnych tj.: „Uwzględnienie ochrony muchołówki małej w gospodarce leśnej - Utrzymywanie na 

dotychczasowym poziomie udziału drzewostanów liściastych i mieszanych”, nie ma szczególnego znaczenia 

w związku z faktem, że inwestycja nie jest związana z gospodarką leśna. Należy jednak, zaznaczyć że 

przewidywane rozwiązania projektowe powodują wycinkę drzewostanów leśnych bezpośrednio 

przylegających do drogi o łącznej powierzchni ok 10 hektarów, co w minimalnym zakresie zmieni potencjalny 

areał występowania muchołówki. 

 

11.1. WPŁYW PLANOWANEJ INWESTYCJI KORYTARZE MIGRACYJNE (REGIONALNE I 
SUBREGIONALNE) 

Planowana inwestycja liniowa przecina zwarty kompleks leśny Puszczy Darżlubskiej. Mimo tego, 

że projektowana do budowy 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). Jest to możliwe z uwagi 
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na znikomy ruch poruszających się obecnie po niej pojazdów. Analizując mapy zbiorowisk leśnych 

banku danych o lasach umieszczonych na stronach Lasów Państwach wynika, że droga przebiega w 

dużej części po granicy żyźniejszych lasów liściastych i mieszanych znajdujących na południe od niej 

oraz teren o zróżnicowanej żyzne terenu (strefa krawędziowa Wysoczyzny Puckiej) o drzewostanie 

starszym. Po północnej stronie drogi znajdują się lasy mniej żyzne z dominacją borów porastających 

równinny (sandrowy) obszar Puszczy. Taki układ może sugerować, że duże zwierzęta roślinożerne 

zamieszkujące obszar Puszczy sezonowo migrują z jej części północnej do części południowej, na 

przykład w okresach wczesnowiosennych, kiedy runo lasów liściastych intensywnie się rozwija przed 

pojawem liści. Dodatkowo po północnej części drogi znajdują się żyzne zbiorowiska łąkowe w dolinie 

Gizdepki. W związku z czym zakłada się, że wewnątrz terenów leśnych Puszczy odbywają się 

wędrówki między żyźniejszymi terenami na południe od drogi i bardziej ubogimi po jej północnej 

stronie. 

Nie ma wątpliwości, że budowa drogi i poprawa jej parametrów znacząco zwiększy liczbę 

pojazdów a co za tym idzie barierowe jej odziaływanie na zwierzęta. Objawiać się to będzie podziałem 

pozostawionych po obydwóch stronach drogi populacji zwierząt, ich ograniczoną wymianą genetyczną, 

doprowadzająca pośrednio do negatywnych osłabienia populacji. Oddziaływaniem bezpośrednim jest 

zwiększoną śmiertelność zwierząt, ginących w kolizjach z pojazdami. Można przypuszczać, że 

największa śmiertelność zwierząt przypadnie w pierwszych latach oddania drogi do użytkowania. 

Oddziaływania mogą się zwiększać wraz ze wzrostem natężenia ruchu na nowo wyremontowanej 

drodze. Optymalnym działaniem minimalizujące jest zastosowanie rozwiązań technicznych 

ograniczających prędkość (do 50 km/h) poruszających się pojazdów na całej długości drogi 

przecinającej zwarty kompleks leśny Puszczy Darżlubskiej, a także rozwiązań umożliwiających i 

nieograniczających przemieszczanie się zwierząt.  

 

    

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 budowy droga przebiega przez teren płatu 

ekologicznego. W obrębie płatu wyodrębniono korytarz subregionalny (zgodnie z opracowaniem 
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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.   

 

 

 
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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11.2. ANALIZA ZGODNOŚCI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z CELAMI OCHRONY OBSZARU 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU PUSZCZY DARŻLUBSKIEJ 

 

Planowana inwestycja przecina Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej, w stosunku 

do którego obowiązują zapisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.2016 r w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.Urz. Woj. Pom. Z 2016 r., poz. 2942). 

W związku z powyższym, poniżej przeanalizowano spójność przedstawiony w Uchwale działań w 

zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych (§ 2 Uchwały) w odniesieniu do przewidywanego wpływu 

na nie planowanej inwestycji.: 

1) utrzymanie spójności przestrzennej i trwałości ekosystemów leśnych poprzez ograniczanie ich 

fragmentacji, zwłaszcza wzdłuż korytarzy ekologicznych rangi ponadregionalnej i regionalnej oraz 

przeznaczania na cele nieleśne, oraz niedopuszczanie do przeeksploatowania ich zasobów; 

- przedmiotowa inwestycji polegająca na budowie nowej drogi w przebiegu istniejącego traktu leśnego, 

wpłynie w sposób negatywny na spójność przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu poprzez jego 

fragmentację i wytworzenie bariery ograniczająca przemieszczanie się zwierząt. Nie przewiduje się 

natomiast, że przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na trwałość ekosystemów leśnych.   

 

2) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, sprzyjanie tworzeniu zwartych 

kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej, wprowadzanie zalesień w szczególności na 

takich terenach, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe np. 

korytarze ekologiczne; 

- wybudowanie drogi o planowanych rozwiązaniach spowoduje odwrotne oddziaływanie niż zakładane w 

powyższym punkcie Uchwały. Spowodowane jest to przede wszystkim podziałem istniejącego zwartego 

kompleksu leśnego wraz z wycinką drzewostanów leśnych.   

 

3) wspieranie procesów naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; 

tam gdzie nie jest to możliwe - używanie do odnowień gatunków właściwych siedliskowo z materiału 

miejscowego pochodzenia; 

- odnosząc się do powyższego punktu, nie przewiduje odziaływania planowanej inwestycji w tym zakresie. 

 

4) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie stref ekotonowych 

z tych gatunków; 

- wycinka terenów leśnych wzdłuż istniejącego traktu leśnego może spowodować usunięcie istniejących stref 

ekotonowych, które w perspektywie czasu będą się odnawiać między przeprowadzoną wycinką a granicą 

pasa drogowego. Należy również zaznaczyć, że budowa drogi może również spowodować przedostawanie 

się w obręb terenów leśnych gatunków nieleśnych, w tym niepożądanych i inwazyjnych. 

 

5) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych, części 

obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu; 

- w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację zieleni orz wykaz drzew wskazanych do usunięcia, należy 

stwierdzić, że zaproponowane rozwiązania projektowe wymuszają konieczność wycinki drzew, w tym drzew 

o parametrach pomnikowych (nie będących jednak pomnikową formą ochrony). 

 

6) podejmowanie działań w celu ustabilizowania stosunków wodnych, w szczególności na 

siedliskach wilgotnych i bagiennych, (tj. w borach i brzezinach bagiennych, olsach i łęgach) przez 

budowę obiektów małej retencji, zgodnie z programami małej retencji województwa pomorskiego; 

W ramach planowanej inwestycji projektuje się budowę zbiorników retencyjnych.  

 

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 

mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich 

uproduktywnienia i sukcesji; 

Planowana inwestycji będzie miała minimalne odziaływanie w tym zakresie, z uwagi na przebieg w pewnym 

oddaleniu od tego typu zbiorowisk.  
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8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód 

łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie środków 

chemicznych dopuszczalne tylko przy braku alternatywnych metod; 

Analizując powyższy punkt można przywołać potencjalny wpływ nowej inwestycji na zwiększenie 

śmiertelności zwierzyny łownej w wyniku kolizji z pojazdami, co pośrednio może mieć minimalny wpływ na 

zmniejszenie szkód łowieckich.  

 

9) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 

obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska roślin, zwierząt, grzybów rzadkich, 

chronionych itp. oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu 

ochrony przyrody o objęcie ich ochroną; 

Realizacja inwestycji wymusi konieczność zniszczenia zinwentaryzowanych stanowisk występowania 

chronionych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt. Będzie miała również pośredni wpływ (np.: 

oddziaływania hałasu) na wykazane miejsca bytowania chronionych gatunków co zostało opisane w 

Raporcie.  

 

10) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz restytucji gatunków rzadkich i 

zagrożonych; 

Przedmiotowy punkt nie dotyczy inwestycji.  

 

11) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywać się 

w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne (zintegrowane i komplementarne ze szlakami 

turystycznymi, o których mowa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego) oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy 

infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 

Zakłada się, że przedmiotowa inwestycja zwiększy możliwość wykorzystania lasów dla celów rekreacyjno-

krajoznawczych, będące wynikiem łatwiejszego dojazdu do wnętrza kompleksu leśnego Puszczy.  

 

12) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebności 

populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych; 

Przedmiotowy punkt nie dotyczy inwestycji. 

 

13) zwiększanie przez służby leśne i inne straże nadzoru nad lasami stanowiącymi i nie 

stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie prowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych i hodowlanych, legalności pozyskania surowca drzewnego, kłusownictwa, a także 

przestrzegania przepisów dotyczących zachowania się w lesie. 

Przedmiotowy punkt nie dotyczy inwestycji. 

 
 

12. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA PRZEDMIOT OCHRONY OBSZAROW 
NATURA 2000 ORAZ ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI SIECI TYCH OBSZARÓW 

 

Inwestycja polegająca na budowie 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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Ryc. przecięcie obszaru Natura 2000 przez planowaną do budowy drogę 

 

Zgodnie tabelą 3.2. Standardowego Formularza Danych (październik 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 budowy 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 

Załączniku 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. 1108 z 18 lutego 2016 roku, 

gatunkami będącymi podstawowym przedmiotem ochrony obszaru jest włochatka Aegolius funereus 

i muchołowka mała Ficedula parva. Celem zadań ochronnych, przewidzianych na okres dziesięcioletni jest: 

w przypadku muchołówki malej - Utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunku, mające odzwierciedlenie 

w utrzymaniu dotychczasowej liczebności na obszarze PLB220007 (157 par). A w przypadku Włochtaki - 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunku, mające odzwierciedlenie w utrzymaniu dotychczasowej 

liczebności na obszarze PLB220007 (7 par – dopuszczając okresowe znaczne spadki liczebności związane 

z charakterystycznymi dla włochatki silnymi jej fluktuacjami). 

Obydwa gatunki były odnotowywane w ramach przeprowadzonych na potrzeby inwestycji badań 

inwentaryzacyjnych. 
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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 terenowe w 

roku 2016 nie wykazały jednak obecności włochatki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Nie mniej jednak 

analizując opracowanie T. Wiczanowskiego „Inwentaryzacja włochatki Aegolius funereus w Nadleśnictwie 

Wejherowo” (Zeszyt 49A/4/2016 Studia i Materiały CEPL w Rogowie) obszar w sąsiedztwie drogi jest 

szczególnie cennych pod względem występowania tego gatunku, co pokazuje poniższa mapa (niebieskie 

punkty obserwacje włochatki w latach 2012-2015, żółte okręgi cenne pod względem występowania włochatki 

rewiry). 

 

Ryc. Wyniki nasłuchów samców włochatki - T. Wiczanowskiego, 2016 „Inwentaryzacja włochatki Aegolius funereus w 

Nadleśnictwie Wejherowo” (Zeszyt 49A/4/2016 Studia i Materiały CEPL w Rogowie) 

 

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 
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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 głównie w śladzie istniejącej już drogi o stosunkowo 

szerokim pasie, nie mniej jednak z uwagi na zaproponowane rozwiązania projektowe (poszerzenie pasa 

ruchu, budowa samodzielnej ścieżki rowerowej), przewidywana jest wycinka drzewostanów przylegających. 

Jako negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji, które może oddziaływać na omawiany gatunek, 

prócz uszczuplenia siedliska poprzez wycinke drzewostanów przylegających do istnieją ej drogi, wskazano 

(w inwentaryzacji) również zwiększenie natężenie ruchu pojazdów na budowanej 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.  

 

Odnosząc się do związanego z włochatką celu zadań ochronnych tj.: „Utrzymanie właściwego stanu 

ochrony gatunku, mające odzwierciedlenie w utrzymaniu dotychczasowej liczebności na obszarze 

PLB220007 (7 par – dopuszczając okresowe znaczne spadki liczebności związane z charakterystycznymi 

dla włochatki silnymi jej fluktuacjami).”, zakłada się, że realizacja inwestycji nie wpłynie na utrzymanie 

dotychczasowej liczebności gniazdującego gatunku, przy założeniu ograniczenia natężenia ruchu i prędkości 

pojazdów poruszających się drogą (co wiąże się z ograniczeniem immisji hałasu), a także ograniczenia 

penetracji terenów leśnych przez ludzi użytkujących drogę. Wpływ realizacji inwestycji na możliwość 

realizacji działań ochronnych tj.: „Uwzględnienie ochrony włochatki w gospodarce leśnej (w odniesieniu do 

struktury wiekowej drzewostanów)”, nie ma szczególnego znaczenia w związku z faktem, że inwestycja nie 

jest związana z gospodarką leśna. Należy jednak, zaznaczyć że przewidywane rozwiązania projektowe 

powodują wycinkę drzewostanów leśnych bezpośrednio przylegających do drogi o łącznej powierzchni ok 

10 hektarów. 

 

muchołówka 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 starodrzewów leśnego, które stanowią siedliska 

występowania tego gatunku. Z uwagi jednak, że muchołówka mała należy do ptaków śpiewających, pewne 

oddziaływanie może mieć zwiększenie natężenie hałasu w związku ze wzrostem natężenia ruchu na 

budowanej drodze. Może to doprowadzić do opuszczenia/niezasiedlania terenów bezpośrednio 

znajdujących się przy drodze. Istnieje również ryzyko występowania sporadycznych kolizji ptaków z 

pojazdami przejeżdżającymi przez teren leśny.  

Odnosząc się do związanego z muchołówką celu zadań ochronnych tj.: „Utrzymanie właściwego 

stanu ochrony gatunku, mające odzwierciedlenie w utrzymaniu dotychczasowej liczebności na obszarze 

PLB220007 (157 par)”, zakłada się, że realizacja inwestycji nie wpłynie na utrzymanie dotychczasowej 

liczebności gniazdującego gatunku, przy założeniu ograniczenia natężenia ruchu i prędkości pojazdów 

poruszających się drogą do 50 km/h (co wiąże się z ograniczeniem immisji hałasu), a także ograniczenia 

penetracji terenów leśnych przez ludzi użytkujących drogę. Wpływ realizacji inwestycji na możliwość 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

130 

realizacji działań ochronnych tj.: „Uwzględnienie ochrony muchołówki małej w gospodarce leśnej - 

Utrzymywanie na dotychczasowym poziomie udziału drzewostanów liściastych i mieszanych”, nie ma 

szczególnego znaczenia w związku z faktem, że inwestycja nie jest związana z gospodarką leśna. Należy 

jednak, zaznaczyć że przewidywane rozwiązania projektowe powodują wycinkę drzewostanów leśnych 

bezpośrednio przylegających do drogi o łącznej powierzchni ok 10 hektarów, co w minimalnym zakresie 

zmieni potencjalny areał występowania muchołówki. 

 

Przeprowadzone prace inwentaryzacyjne wykazały również występowanie w sąsiedztwie planowanej do 

budowy 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. Pomimo szerokiego pasa drogowego, uzgodnione z 

inwestorem rozwiązania projektowe wymuszają konieczność wycinki drzewostanów leśnych o powierzchni 

łącznej ok. 10 ha, w tym również terenów wskazanych jako siedliska przyrodnicze.  

 

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia, została wykonana inwentaryzacja jednostek zieleni zgodnie z 

metodyką prowadzenia tego typu prac, oznaczonych na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokościowych. 

Odnosząc się do kwestii ilości „drzew dziuplastych” wyjaśniamy, że  w ramach wykonanej na potrzeb 

planowanego przedsięwzięcia inwentaryzacji zieleni oceniano również witalność drzew w tym ich stan 

sanitarny, oznaczając między innymi obecność ubytków powierzchniowych i wgłębnych, często potocznie 

zwanych dziuplami. Były to między innymi wypróchnienia tkanki drzewnej spowodowane rozkładem 

grzybowym wypełnione tzw. zgnilizną w całości lub w części. Ubytki te, tworzące się przeważnie w miejscach 

po usuniętych konarach, pęknięciach pnia, rozłamaniach lub miejscach uszkodzeń mechanicznych 

(powstałych np. w wyniku wypadków komunikacyjnych) posiadają zróżnicowaną wielkość, głębokość, 

ekspozycję oraz stan rozkładu. Łącznie w ramach przeprowadzonych prac zinwentaryzowano 22 drzewa z 

oznaczonym ubytkiem wgłębnym tkanki drzewnej.  

Zestawienie drzew wskazanych do wycinki wraz z podaniem oznaczonych na nich gatunków chronionych 

zostało przedstawione w Załączniku nr 10. 

 

Przytoczona w ww. zestawieniu liczba drzew (447 drzew) dotyczy drzew przydrożnych, tj. rosnących 

indywidualnie lub w niewielkich skupinach w pasie drogi, lub bezpośrednio przy jej granicach. Zgodnie z 

metodyką przygotowania opracowań projektowych dla tego typu przedsięwzięć, inwentaryzacja zieleni 

obejmuje drzewostan wskazany na mapach geodezyjnych. Drzewostan leśny, geodezyjnie przedstawiany 

jest powierzchniowo, w związku z czym nie jest ujmowany w inwentaryzacjach zieleni w podziale na 

indywidualne jednostki zieleni (drzewa czy krzewy). Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała 

zasiedlenia zinwentaryzowanego drzewostanu przez gatunki bezkręgowców stanowiących przedmiot 

ochrony prawnej, w tym także chrząszczy związanych z próchnowiskiem z rodziny poświętnikowatych, 

między innymi pachnicy debowej.  

Średni wiek zinwentaryzowanych drzew to ok. 60 lat. Dla sześciu egzemplarzy wiek oszacowano na powyżej 

160 lat w tym najstarsze liczyło ok. 210 lat. Wiek drzewostanów leśnych sąsiadujących z drogą w oparciu o 

informacje zawarte w banku danych o lasach (www.bdl.lasy.gov.pl)  szacuje się średnio na 70 lat, w 

odniesieniu do gatunków dominujących w wydzieleniach leśnych. Najstarsze drzewostany, z dominacją dębu 

szypułkowego, posiadają ok.170 lat i występują po prawej stronie w km 5+200 i po lewej stronie w km 5+500. 

W tym samym wieku występują również drzewostany sosnowe w km ok 5+000 – 5+400 po lewej stronie. 

Stare drzewostany dębowe występują również w km ok 5+500 str. lewa (ok 160 lat) i 6+900 str. prawa (152 

lata). Najstarsze drzewostany bukowe w wieku ok. 140 lat w sąsiedztwie drogi znajdują się po prawej stronie 

w km ok. 1+700. 

 

W oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje utraty powierzchni poszczególnych siedlisk kształtują się 

następująco: 

− Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion (9130)- łączna utrata to 

24% powierzchni siedliska tj. 7900 m2 
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− Kwaśne buczyny Luzulo – Fagion (9110)- łączna utrata to 6% powierzchni siedliska tj. 26050 m2  

− Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae (9190) - łączna utrata to 10% powierzchni siedliska 

tj. 850 m2 

 

Łączna powierzchnia utraty siedlisk przyrodniczych związana z realizacją przedmiotowej inwestycji 

to 34800 m2, co stanowi 35% łącznej powierzchni wycinek obszarów leśnych. Należy jednocześnie 

zaznaczyć, że granice siedlisk są określane w sposób umowny, a zbiorowiska występujące bezpośrednio 

przy istniejącej drodze mają charakter zbiorowisk ruderalnych, które stopniowo przechodzą w zbiorowiska 

charakterystyczne dla danych siedlisk przyrodniczych. 

 

Wycinka leśnych drzewostanów o wieku powyżej 100 lat, obejmie łącznie 23240 m2. Lokalizacja 
oddziałów leśnych z drzewostanem ponad stuletnim dla gatunku dominującego została przedstawiona w 
poniższej tabeli. 

 

nazwa gatunku 
dominującego  wiek 

początek 
odcinka 

koniec 
odcinka 

strona 
drogi 

przybliżona 
powierzchnia 
wycinki [m2] 

buk zwyczajny 142 1+750 1+770 lewa 510 

sosna zwyczajna 107 2+050 2+400 lewa 3010 

sosna zwyczajna 102 2+400 2+450 lewa 830 

sosna zwyczajna 107,102 2+300 2+800 prawa 2410 

buk zwyczajny 102 2+960 3+130 lewa 1700 

buk zwyczajny 102 3+120 3+440 prawa 1790 

buk zwyczajny 102 4+280 4+460 lewa 970 

buk zwyczajny 102 4+600 4+800 prawa 830 

sosna zwyczajna 172 5+000 5+400 lewa 4210 

dąb sp. 172 5+000 5+400 prawa 2530 

dąb sp. 167 5+470 5+580 lewa 970 

dąb sp. 152 6+800 7+000 prawa 1620 

sosna zwyczajna 107 7+360 7+580 lewa 1860 

 

Łączna suma powierzchni usuwanych 100 letnich drzewostanów wynosi 23240 m2, co daje 2,324 

ha. Zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 18 lutego 2016 

roku (Poz. 1108), całkowita powierzchna drzewostanów dojrzałych, czyli powyżej 100 lat w odniesieniu do 

gatunku w nich dominującego, wynosi 2540,11 ha. W związku z powyższym, w ramach planowanej 

inwestycji zostanie trwale zniszczone ok. 0,09% całkowitej powierzchni oznaczanej, w granicach Obszaru 

Puszcza Darżlubska, jako siedliska gatunków stanowiących przedmiot przedmiotowego Obszaru Natura 

2000. Pragniemy zaznaczyć jednocześnie, że wycinka w przypadku wydzieleń leśnych z dominacją 

drzewostanów 100 letnich, dotyczy wąskich pasów przylegających do granicy działki drogowej, w których 

obrębie występuje stosunkowo mniej drzew starych, w tym takich, które sprzyjają powstawaniu dziupli.  

Zniszczenie siedlisk będzie kluczowym oddziaływaniem wywoływanym przez planowaną inwestycję, na 

strukturę i funkcję siedlisk gatunku. Na funkcję pełnioną przez siedlisko gatunków, inwestycja będzie miała 

również wpływ poprzez odziaływanie hałasu oraz obecności ludzi. 

 

Zdaniem autorów raportu taki stan rzeczy, tj. usuwanie 0,09% powierzchni siedlisk, oraz charakter 

wycinki, czyli wycinka pasów zadrzewień leśnych w ciągu istniejącego ciągu komunikacyjnego, nie będzie 

miało znacząco negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. Nie planuje się 

również z tego powodu wykonywania kompensacji przyrodniczej kierowanej do gatunków będących 

przedmiotem ochrony Obszaru. Nadmieniamy jednocześnie, że pewnym działaniem kompensacyjnym, jest 

planowana realizacja nasadzeń w tym tworzenia tzw. miedz kompensacyjnych opisanych w raporcie.  

 

Odnosząc się do uszczuplenia areału potencjalnego siedliska gatunków oraz działania czynników 

stresogennych, należy zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nie wykazano regularnego 

przebywania (w tym gniazdowania) gatunków stanowiących przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. Nie 

zmienia to faktu, że gatunki te zalatują w pobliże drogi. W związku z czym uszczuplenie potencjalnego areału 
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ich występowania, poprzez wycinkę płatów leśnych, może spowodować zmniejszenie miejsc żerowania, 

odpoczynku a także w przyszłości, co nie jest wykluczone, miejsc gniazdowania. Należy jednak w miejscu 

tym zaznaczyć, że w ramach inwestycji usuwane są pasy zadrzewień leśnych przylegających do istniejącej 

drogi. Obecność ludzi oraz pojazdów poruszających się po istniejącym dukcie jest czynnikiem 

zniechęcającym/odstraszającym ptaki z tego pasa zadrzewień leśnych, co zresztą potwierdzają wyniki 

przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej. W związku z czym nie przewiduje się, aby zmniejszenie 

potencjalnego areału występowania, poprzez wycinkę pasów drzewostanów leśnych przyległych do pasa 

drogi w związku z inwestycją, miało znaczące negatywne oddziaływanie na przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000. Dla uzupełnienia oraz potwierdzenia opisu oddziaływania czynników stresogennych w 

szczególności hałasu zawartych w raporcie, pragniemy odwołać się do wyników badań opisanych w artykule 

„Wpływ hałasu drogowego na ptaki leśne – eksperyment z wykorzystaniem budek lęgowych” (Wiącek J. i 

inni, 2014), w których wskazano, że w przypadku ptaków gniazdujących w budkach lęgowych lub naturalnych 

dziuplach, do jakich bezsprzecznie można zaliczyć włochatkę, nie ma istotnego wpływu na ich 

występowanie. Dodatkowo badania wykazują, że szereg gatunków ptaków dobrze dostosowuje się do hałasu 

generowanego przez ruch pojazdów [Bermudez−Cuamatzin i inni 2010], na przykład poprzez zwiększanie 

częstotliwości śpiewu. Istotnym wynikiem opisanych w ww. artykule badań jest również, stwierdzone 

liczniejszego występowania ptaków zdobywających pożywienie w sąsiedztwie pasa użytkowanej drogi. 

Wynika z nich, że bogatsza baza pokarmowa, w tym przypadku liczniejsze niż w głębie lasu występowanie 

owadów [Helle, Muona 1985], na granicy dwóch siedlisk (teren leśnych oraz otwarta przestrzeń pasa 

drogowego) sprzyja gniazdowaniu. Tak zwany „efekt krawędzi” tj. wybór siedlisk bliżej drogi, był między 

innymi obserwowany w przypadku muchówki żałobnej, czyli gatunku o bardzo mocno zbliżonej biologii do 

muchówki małej będącej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska.  

W związku z powyższym, w oparciu o przywołane badania, można stwierdzić, że hałas nie będzie 

czynnikiem stresującym. Rzeczą istotną jest jednak fakt, o czy także jest mowa w przywołanym artykule 

Więcka z 2014 roku, że przyciąganie ptaków w wyniku „efektu krawędzi” w sąsiedztwo ruchliwej drogi ma 

też negatywne skutki objawiające się zwiększoną liczbą kolizji ptaków (głównie osobników młodocianych) z 

pojazdami [Orłowski 2005, 2008]. Na zwiększenie liczby kolizji bez wątpienia wpływ ma wzrost natężenia 

ruchu, ale także struktura pojazdów poruszających się drogą (samochody ciężarowe o większej powierzchni 

powodują większe ryzyko kolizji), oraz prędkość poruszania (mniejsza prędkość poruszającego się pojazdu 

zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia przez danego osobnika kolizji z pojazdem). Ograniczenie tych 

czynników wpłynie pozytywnie zarówno na zmniejszenie śmiertelności w wyniku kolizji oraz ograniczy inne 

potencjalne czynniki stresujące.  

Podsumowując, oddziaływanie planowanej inwestycji na stan ochrony gatunków będących 

przedmiotem ochrony analizowanego Obszaru Natura 2000, jakie może wystąpić w wyniku wpływu na 

strukturę i funkcję siedlisk gatunku (uszczuplenie siedlisk), nie będzie miała znaczącego negatywnego 

oddziaływania na przedmiot ochrony Obszaru. A co za tym idzie nie znajduje się uzasadnienia dla propozycji 

kompensacji przyrodniczej w rozumieniu artykułu 35 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 (tj. z 

dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134)). 

 

Należy również nadmienić, że dla zwiększenia bazy pokarmowej dla awifauny, zaproponowano w 

raporcie wykonanie miedz siedliskowych dla ornitofauny tworzących siedliska o charakterze naturalnym 

sprzyjające bytowaniu wielu gatunków ptaków oraz innych zwierząt. 

 
 

13. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU ZE 

WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - WARIANT 

NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

Usytuowanie osi modernizowanej drogi zakłada w miarę możliwości pełne wykorzystanie 

istniejącego korpusu drogowego. Tam gdzie było to możliwe oś drogi pozostawiono w niezmienionym 

przebiegu. Niewielkie korekty dotyczą przebudowy skrzyżowań oraz zaprojektowanych zatok 

autobusowych, które dotychczas nie były wydzielone i powodowały zagrożenie ruchu drogowego ze 

względu na brak widoczności pojazdów z naprzeciwko oraz utrudnienia z wyprzedzaniem autobusów 

zatrzymujących się na przystankach. Sytuacja taka ma mie jsce na potrzeby wykonania zatok 

autobusowych i chodnika z dojściem do zatoki w wielu miejscowościach na przebiegu drogi. Ponadto 

wzrastająca w ostatnich latach ilość pojazdów wymusza na administratorze drogi podejmowanie 

działań poprawy warunków i czasu przejazdu, dostosowanie do obecnych wymagań nośności i 
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trwałości drogi w dłuższym kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji. Droga powiatowa nr 1442G na 

odcinku Wejherowo – Celbowo nie posiada nawierzchni oraz rozwiązań gwarantujących 

bezpieczeństwo przejazdu, zwłaszcza w sytuacji wzrastającego zainteresowania turystyką rowerową, 

weekendową i rodzinną. Doprowadzenie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na tej drodze wiąże się 

z koniecznością likwidacji nienormatywnych łuków, na której poruszają się pojazdy ciężarowe. Zmiana 

ta wymagać będzie zajęcia powierzchni dodatkowego terenu  leśnego, ale również wycinki 

drzewostanu leśnego. 

Rozwój terenów przyległych do drogi powoduje konieczność usprawnienia dotychczasowych 

połączeń drogowych. Stąd dobrym rozwiązaniem jes t 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 W1 z 

Wariantem A budowy. Wariant polegać będzie na ułożeniu nawierzchni i jej wzmocnienie do zakładanej 

nawierzchni o nośności 115 kN/oś. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić długoletnie korzystania z 

drogi, bez konieczności dalszych inwestycji.  

Ponadto przewiduje się wykonanie korekt w obrębie istniejących skrzyżowań i zjazdów oraz 

budowę niezbędnych obecnie elementów poprawy bezpieczeństwa uczestników pojazdów 

korzystających z drogi jak i mieszkańców, często poruszających się pieszo lub rowerem po drodze w 

obrębie samych miejscowości jak i pomiędzy nimi. Wariant przewiduje kompleksową poprawę 

warunków odwodnienia poprzez odtworzenie lub wykonanie trawiastych rowów drogowych, co 

zapobiegnie degradacji nawierzchni drogi w dłuższym okresie eksploatacji. Wariant przewiduje 

również wycinkę drzew, jednak zredukowaną do minimalnej ilości wynikającej z planowanych do 

wykonania korekt w obrębie istniejącego pasa drogowego i jednostronną wycinkę w niezbędnym 

zakresie na łukach oraz w przypadku kolizji z projektowanymi elementami pasa drogowego, tj. 

przebudową skrzyżowania, poszerzenia zjazdu na drogę, budową zatok autobusowych lub chodnika.  

Ta zmiana pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa (uzyskanie widoczności) i komfortu jazdy.  

 

Wariant W1 z Wariantem A 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 W1 z 

Wariantem A wiąże się z najmniejszą ilością wykupów działek i ingerencji w nowe tereny.  

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  

 

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 wykorzystan iem 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 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

134 

niewielkiej powierzchni dodatkowego terenu, 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 W1 z Wariantem A jest bardziej korzystny od Wariantu W2 i Wariantu W3 

z Wariantem B, z uwagi na większe bezpieczeństwo ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej. 

Zaproponowany w Wariancie W2 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.  

 

Wskazuje się realizację przedsięwzięcia w WARIANCIE W1 z Wariantem A omijającym strefę 

ochrony gatunkowej orła bielika Haleitus albicila, 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, 

▪ nienaruszanie strefy ochrony gatunkowej strefy orła bielika Haleitus albicila. 

 

14. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ 

OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 

14.1. METODY PROGNOZOWANIA 

14.1.1. Ogólna metoda 

Przy przeprowadzeniu oceny wpływu na środowisko wykorzystano obowiązujące przepisy 

prawa, materiały archiwalne, wykonane opracowania branżowe, literaturę przedmiotu 

i doświadczenie autorów, porównania przez analogię z podobnymi przypadkami to znaczy 

odnoszenie się do przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane, a które są podobne pod względem 

wielkości i charakteru oddziaływań oraz uwarunkowań środowiskowych. 

Analizy przyrodnicze wykonano w oparciu o: wizje terenowe, wykorzystanie własnych 

materiałów badawczych, wykorzystanie literatury i dokumentacji. 

Celem inwentaryzacji było przygotowanie analizy roślinności występującej na terenie 

przeznaczonym pod inwestycje.  

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje tereny inwestycji oraz położone w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, w odległości do 250 m od osi drogi. Pominięto obszary zainwestowane (zabudowa 

usługowa, mieszkalna) oraz place budowy. 

Punktem wyjściowym do wykonania niniejszej oceny było określenie obecnego stanu 

środowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia jak również analiza dostępnej dokumentacji. Na bazie wyżej wymienionej 

dokumentacji określono zakres przewidywanego oddziaływania na środowisko. 

W ocenie oddziaływań środowiskowych planowanego przedsięwzięcia szczególną uwagę 

zwrócono na: 
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• zagrożenia zdrowia i warunków życia ludzi, przede wszystkim w wyniku zmiany warunków 

akustycznych i aerosanitarnych, 

• zagrożenia wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych, 

• zalecenia do realizacji i eksploatacji po rozbudowie jako podstawowego sposobu 

ograniczania potencjalnych negatywnych oddziaływań środowiskowych. 

 

Ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia wykonano z uwzględnieniem zaleceń 

podręcznika Komisji Europejskiej pt. „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na 

obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy 

Siedliskowej 92/43/EWG” (Komisja Europejska DG Środowisko, listopad 2001 r.). 

 

Przy przeprowadzeniu oceny wpływu na środowisko planowanej inwestycji wykorzystano ponadto: 

• obowiązujące przepisy prawa, 

• dokumenty programowe i planistyczne na poziomie regionalnym i lokalnym, 

• dostępne dane o stanie środowiska oraz występujących zagrożeniach w rejonie 

planowanego przedsięwzięcia, materiały archiwalne, opracowania branżowe, 

• literaturę przedmiotu i inne dostępne źródła informacji oraz doświadczenie autorów i 

• porównania przez analogię z podobnymi przypadkami, 

• mapy tematyczne i topograficzne, 

• informacje dotyczące obszarów Natura 2000 pochodzące ze strony internetowej Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska; Standartowe Formularze Danych i mapy przedstawiające 

zasięg przestrzenny obszarów Natura 2000 oraz dostępną literaturę, 

• wykonane dla potrzeb niniejszego raportu wizje lokalne i inwentaryzację przyrodniczą, 

• wyniki wstępnych konsultacji. 

 

W ocenie oddziaływań na wody uwzględniono: zanieszczczenia, prognozy ruchu, 

parametry planowanego przedsięwzięcia, pomiary, wartości dopuszczalne.  

 

W związku z opracowywanym raportem przeanalizowano: 

• celowość realizacji inwestycji, 

• uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i społeczne planowanego przedsięwzięcia, 

• możliwości wariantowania, 

• wielkość i znaczenie potencjalnych oddziaływań środowiskowych w fazie realizacji 

i funkcjonowania oraz w fazie likwidacji, 

• możliwości ograniczania niekorzystnych wpływów inwestycji na środowisko. 

 

14.1.2. Metodyka dot. powietrza 

 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami obowiązują dopuszczalne stężenia 

zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Spośród składników emisji zanieczyszczeń 

zarówno pochodzących od pojazdów samochodowych poruszających się w obrębie planowanego układu 

drogowego najistotniejsze są ze środków transportu: tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO) oraz węglowodory 

alifatyczne (HC) i aromatyczne (WWA). Dla nich zostały wykonane obliczenia prognostyczne. Stężenie 

substancji w powietrzu w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zależy od następujących czynników: 

• emisji zanieczyszczeń u źródła, zależnej między innymi od: 

- natężenia i struktury ruchu obsługującego inwestycję, 

- rodzaju i jakości paliwa, 

- ciągłości ruchu (ruch przerywany, nieprzerywany), 

- prędkości ruchu, 

- czasu w cyklu dobowym; 

 

• rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zależnego od: 

- warunków pogodowo-klimatycznych (w tym szczególnie od kierunku i siły wiatru), 

- lokalnego mikroklimatu, 

- rodzaju gruntu i pokrycia szatą roślinną. 
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Tab.44. Dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających powietrze 

 

Oprócz czynników atmosferycznych na intensywność rozpraszania się zanieczyszczeń wpływają 

również warunki topograficzne i typ pokrycia terenu. Wpływ tychczynników na rozpraszanie się 

zanieczyszczeń charakteryzuje tzw. współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z- wyrażony w 

metrach. Dla rejonu planowanego przedsięwzięcia przyjęto współczynnik = 0,5. 

 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 

dwutlenek siarki 

tlenki azotu jako NO2 

tlenek węgla 

 ołów 

węglowodory aromatyczne 

węglowodory alifatyczne 

- 

7446-09-5 

10102-44-0,10102-43-9 

630-08-0 

7439-92-1 

- 

- 

280 

350 

200 

30000 

5 

1000 

3000 

40 

20 

40 

0 

0,5 

43 

1000 

4 

2 

4 

0 

0,05 

4,3 

100 

 

Obliczenia prognostyczne wykonuje się dla wielkości emisji powodującej stężenia powyżej 10%D1h. 

 
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. 

Nazwa substancji 
(numer CAS) [a] 

Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji 

w powietrzu 

[µg/m3] 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania 

dopuszczalnego poziomu 
w roku kalendarzowym [b] 

Benzen (C6H6) (971-43-2) rok kalendarzowy 5 [c] - 

Dwutlenek azotu (NO2) (10102-44-0) 
jedna godzina 200 [c] 18 razy 

rok kalendarzowy 40 [c] - 

Tlenki azotu (NO2,NO) [d] (10102-44-0, 
10102-43-9) od 1.01.2003 r. 

rok kalendarzowy 30 [e] - 

Dwutlenek siarki (SO2) (7446-09-5) 
od 1.01.2005 r. 

jedna godzina 350 [c] 24 razy 

24 godziny 125 [c] 3 razy 

rok kalendarzowy 20 [e] - 

Ozon (O3) (10028-15-6) od 1.01.2010 r. 

osiem godzin 120 [c,g] 25 dni 
[h] 

okres wegetacyjny 
(1 V - 31 VII) 

18 000 µg/m3 h 

[e,i] 
- 

Pył zawieszony PM10 [j] 
24 godziny 50 [c] 35 razy 

rok kalendarzowy 40 [c] - 

Tlenek węgla (CO) (630-08-0) osiem godzin [k] 10000 [c,k] - 
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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.  

 
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: 

5) Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi w opracowaniu. 

6) 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”. 

 
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=  
100

13,88
 = 6,0 sek 

 
Zużycie paliwa obliczono zgodnie z wcześniej podaną zasadą i dla poszczególnych natężeń ruchu 

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 6,0 sek.:  
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-  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 2030 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. 

 

Do prognozy wielkości imisji zanieczyszczeń oraz ich przestrzennego rozkładu zastosowano program 

Operat FB. Program ten 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 Operat FB 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. Program 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. 

 

14.1.3. Metodyka dot. hałasu 

 

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.  

Obliczenia poziomu emisji hałasu w siatce punktów obserwacji przeprowadzono z krokiem X=Y=15 
na 10 m na wysokości 4 m.  

 
Dla oceny zasięgu oddziaływania hałasu po oddaniu jej do użytkowania, przyjęto prognozowane 

natężenia ruchu drogowego dla roku 2018 i 2028.  
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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. 

 

Wszystkie rozwiązania zostały przeanalizowane pod względem przyjętych do zastosowania 

rozwiązań technicznych drogowych i ich eksploatacji (ilości pasów drogowych i sposobu kierowania 

ruchem. Czas pracy tych źródeł jest związany z porą dnia i nocy. 

 

Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania. 

Zjawiskiem niepożądanym, związanym z ruchem pojazdów samochodowych hałas. W zależności 

od poziomu, hałas ten może być odbierany jako: 

nieuciążliwy Leq < 52 dB(A) 

średnio uciążliwy 52 dB(A) < Leq <62 dB(A) 

uciążliwy 62 dB(A) < Leq <70 dB(A) 

bardzo uciążliwy Leq > 70 dB(A) 

Poza terenami zabudowy mieszkaniowej i innymi, przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 

obowiązujące przepisy nie precyzują dopuszczalnych norm hałasu. 

 

Kryteria oceny hałasu z obiektów będących źródłem hałasu oraz hałasu drogowego. 

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do 

dwóch pór doby Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dział V Ochrona przed 

hałasem: 

• 16 godzin w porze dziennej w przedziale 6:00 – 22:00, 

• 8 godzin w porze nocnej w przedziale 22:00 – 6:00. 

 

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku (równoważnych, oznaczanych LAeq,T), 

zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej sprecyzowane są w załączniku do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Poziomy te odnoszą się do terenów wymagających ochrony przed hałasem. Czas uśredniania 

(wyznaczania, czy pomiaru wartości poziomu LAeq,T) przyjęto w rozporządzeniu na 16 godzin dnia lub 8 

godzin nocy dla komunikacyjnych źródeł hałasu drogowego oraz dla pozostałych źródeł 8 godzin dnia lub 
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1 godziny nocy. 

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. 

Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane 

są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest 

zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. 

Przyjęta powyższa podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie 

wskazuje na ścisłe związki miedzy ochroną środowiska przed hałasem a zagospodarowaniem 

przestrzennym.  

 
Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu został przyjęty dla analizy odpowiednio do 

terenów mieszkaniowych i usługowych, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB nie powinien 
przekroczyć wartości: 

dla układu komunikacyjnego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
o LAeq,T=16h=61 dB dla pory dnia, 
o LAeq,T=8h=56 dB dla pory nocy, 

 
dla obiektów mieszkaniowych zagrodowych- usługowych oraz zabudowy wielorodzinnej; 

o LAeq,T=16h=65 dB dla pory dnia, 
o LAeq,T=8h=56 dB dla pory nocy. 

 
Tab.45. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty 

i działalność będąca źródłem 
hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

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 młodzieży 

c) Tereny domów opieki 
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-wypoczynkowe d) 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 
68 60 55 45 

 
14.1.4. Metodyka dot. zanieczyszczeń wód opadowych 

 

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.poz. 1800 z 2014 r.). Rozporządzenie ustala maksymalne zawartości zawiesiny ogólnej i 

węglowodorów ropopochodnych w odpływie wód opadowych z powierzchni dróg krajowych, ekspresowych i 
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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 – 2018 rok, 

 okres docelowy inwestycji tj. po 10 latach od oddania analizowanego przedsięwzięcia do 

użytkowania– 2028 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.46. 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 

10 185 220 

15 200 240 

20 220 265 

 

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 24 lipca 2006, 

Dz.U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami) 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: 

Ropopochodne: SEEN ≤ 15: 50 

 

Prognozowaną jakość wód opadowych w punkcie zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując 
obliczenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzględnieniem sumarycznej 
efektywności podczyszczania na urządzeniach.  
 

Układ kanalizacyjny w obrębie opracowania składa się z studni i wpustów ulicznych z koszami 
osadnikowymi, które zapewniają skuteczny efekt redukcji zanieczyszczeń. 

Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na 
wszystkich zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy 
zastosowaniu dwóch i większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru: 

 

Zog ≥ 1 – (1-1)× (1-2) )× … × (1-n) 
 

S
n

*
2,3
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Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach: 

 wpusty uliczne z koszami osadnikowymi      η = 30%, 

 studnie osadnikowe                                      η = 50%, 
 

Mając na uwadze założone efekty usuwania zawiesin na urządzeniach  
 

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) = 58% 
 

Biorąc pod uwagę wyliczoną powyżej skuteczność oczyszczania ostatecznie określono wartość 
stężenia zawiesiny ogólnej na wylocie kanalizacji deszczowej.  

 

W zgodzie z normą możliwe jest prognozowaniu jakości ścieków opadowych z zastosowaniem 

innych metod obliczeniowych opartych m.in. na modelowaniu matematycznym, zatem poniżej przedstawiono 

prognozowane stężenie zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach wód opadowych z pasa 

drogowego zgodnie z zależnością (wzorem) określoną w załączniku pn. „Wytyczne prognozowania stężeń 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” do Zarządzenia nr 29 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 roku, która brzmi 

następująco; 

SZO= 0,718 · Q0,529  [mg/l] 
gdzie: 

SZO  - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l] 
Q    - dobowe natężenie ruchu (ŚDR) w zakresie od 1000 do 17500 poj/dobę [P/d]. 

 
Powyższa zależność jednak może być stosowana w prognozowaniu zawiesin ogólnych w ściekach 

z dróg na wylotach systemów kanalizacyjnych jedynie dla przekrojów dróg jednojezdniowych 
dwupasmowych oraz jednojezdniowych dwupasmowych z szerokimi poboczami bitumicznymi 
przebiegających na obszarach zamiejskich. 

W związku z tym, iż omawiana inwestycja spełnia powyższy warunek zastosowano ten wzór do 
wyliczenia prognozowanych stężeń zawiesiny ogólnej w nieoczyszczonych spływach wód opadowych z pasa 
drogowego projektowanego do budowy odcinka drogi uwzględniając prognozowane natężenie ruchu. 

 
14.2. ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

 
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 oraz budowa rond na 

skrzyżowaniach,  

 stosowanie lokalnych ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania, 

 monitoring stanu nawierzchni, 

 specjalne zimowe utrzymanie dróg. 
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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 (ronda) które zostanie  

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. 

 

14.3. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, 
STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zidentyfikowane i opisane we wcześniejszych 

rozdziałach niniejszego raportu wskazują, że nie wystąpią znaczące oddziaływania wynikające z istnienia 

przedsięwzięcia oraz z wykorzystywania zasobów środowiska. 

 

Znaczące oddziaływania wiążą się z emisjami: 

• w Wariancie „0” polegającym na niezrealizowaniu budowy drogi powiatowej nr 1442G na odcinku 

Wejherowo-Celbowo oraz pozostawieniu w eksploatacji obecnego rozwiązania komunikacyjnego; 

spowoduje to następujące znaczące oddziaływania: 

- brak bezpiecznego przejazdu drogowego, 

- ponadnormatywny hałas w obrębie najbliżej położonych budynków przy drodze, 

- nieobjęcie podczyszczaniem ścieków opadowych wszystkich dróg w obrębie ocenianego 

terenu; wiąże się to też z brakiem zabezpieczenia lub spowolnieniem dopływu 

zanieczyszczeń do odbiorników w przypadku sytuacji awaryjnej i rozszczelnienia 

zbiorników pojazdów, w tym ładunków niebezpiecznych, 

• w Wariancie W1 z Wariantem A: znaczna wycinka drzew i terenów leśnych, wariant wiąże się z 

mniejszą ilością wykupów działek i ingerencji w nowe tereny. 

• w Wariancie W2 z Wariantem B: większa obustronna wycinka drzew, wariant wiąże się z 

podłączeniem drogi powiatowej DP1442G z drogą wojewódzką nr 216 w Celbowie poprzez rondo. 

• W Wariancie W3: znaczna wycinka drzew i terenów leśnych, wariant wiąże się z podłączeniem drogi 

powiatowej DP1442G z drogą wojewódzką nr 216 w Celbowie poprzez rozbudowane skrzyżowanie 

z wydzielonymi i prawoskrętem na drodze wojewódzkiej. 

 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew objętych prawną ochroną pomnikową. 

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 

 

Ogólne typy zidentyfikowanych, prognozowanych oddziaływań na środowisko przedsięwzięcia Budowa 

drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo - Wejherowo z etapów budowy, eksploatacji i 

likwidacji zestawiono w tabeli 47.  

Oddziaływania te sklasyfikowano, zgodnie z Ustawą 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 (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w podziale na: 

1) sposób oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie i wtórne; 

2) czas oddziaływania: krótkoterminowe (do miesiąca), średnioterminowe (miesiąc – rok) i 

długoterminowe (powyżej roku), 

3) trwałość oddziaływania: stałe, okresowe (powtarzalne) i chwilowe (np. hałas wybuchu).  

 

Oddziaływania pozytywne pogrubiono. 
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Tabela 47. Klasyfikacja znaczących oddziaływań przedsięwzięcia Budowy drogi powiatowej nr 1442G na 
odcinku  Celbowo – Brudzewo - Wejherowo na środowisko i ich kwalifikacja 

ETAP BUDOWY 

Lp. Charakter oddziaływania na środowisko 

Rodzaje 
oddziaływania 

Czas 
oddziaływania 

Mechanizm 
oddziaływania 

b
e

z
p
o

ś
re

d
n

ie
 

p
o

ś
re

d
n

ie
 

w
tó

rn
e
 

d
łu

g
o
te

rm
in

o
w

e
 

ś
re

d
n
io

te
rm

in
o

w
e
 

k
ró

tk
o

te
rm

in
o

w
e
 

s
ta

łe
 

o
k
re

s
o

w
e
 

c
h

w
ilo

w
e
 

1. 
Przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery w 
zasięgu pasa drogowego na całej trasie  

X X  X   X   

2. 
Przekształcenia hydrosfery – zmiany stosunków 
wodnych i stanu fizyko- chemicznego wód, 

X X  X  X X  X 

3 
Oddziaływanie na atmosferę, na całej trasie 
budowy 

X X    X   X 

4. 
Przekształcenia biosfery, głównie w zasięgu pasa 
drogowego i w jego sąsiedztwie, na całej trasie  

X X  X  X X  X 

5. 
Powstawanie odpadów w trzech podstawowych 
fazach prac budowlanych (prace rozbiórkowe, 
ziemne i właściwe prace budowlane) 

X X  X   X   

6 

Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe w 
zakresie: zidentyfikowanych stanowisk 
archeologicznych oraz zabytkowych alei 
przydrożnych 

 
 

X 

 
 

  
 

  
 

X 

 
 
 

 

  
 

X 

7. Wpływ na dobra materialne X X  X   X   

8. Zmiany krajobrazu X X  X   X   

9. 
Wystąpienie okresowych uciążliwości 
środowiskowych dla ludzi 

X X    X   X 

10. 
Negatywne oddziaływanie na ludzi w zakresie 
zdrowia, w tym psychicznego 

 X  X  X X  X 

 

 
 
ETAP EKSPLOATACJI 

Lp. 
Charakter oddziaływania na 
środowisko 

Rodzaj 
oddziaływania 

Czas 
oddziaływania 

Mechanizm 
oddziaływania 

b
e

z
p
o

ś
re

d
n

ie
 

p
o

ś
re

d
n

ie
 

w
tó

rn
e
 

d
łu

g
o
te

rm
in

o
w

e
 

ś
re

d
n
io

te
rm

in
o

w
e

 

k
ró

tk
o

te
rm

in
o

w
e
 

s
ta

łe
 

o
k
re

s
o

w
e
 

c
h

w
ilo

w
e
 

1. Emisja hałasu komunikacyjnego X X  X     X 

2. 
Oddziaływania na hydrosferę – zmiany 
stosunków wodnych i stanu fizyko-
chemicznego wód powierzchniowych 

X X   X   X  

3. Oddziaływania na biosferę X X  X   X   

4. 
Pozytywne  i negatywne oddziaływania 
na dobra materialne 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 
 

 
X 
X 

 
 
 

 
 
 

 
X 
X 
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5. 
Pozytywne i negatywne oddziaływania 
na warunki życia ludzi 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 
 

 
X 
X 

 
 
 

 
 
 

 
X 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
ETAP LIKWIDACJI 

Lp. 
Charakter oddziaływania na 
środowisko 

Rodzaj 
oddziaływania 

Czas 
oddziaływania 

Mechanizm 
oddziaływania 

b
e

z
p
o

ś
re

d
n

ie
 

p
o

ś
re

d
n

ie
 

w
tó

rn
e
 

d
łu

g
o
te

rm
in

o
w

e
 

ś
re

d
n
io

te
rm

in
o

w
e
 

k
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o

te
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o

w
e
 

s
ta

łe
 

o
k
re

s
o

w
e
 

c
h

w
ilo

w
e
 

1. 
Powstanie bardzo dużej ilości 
odpadów materiałów budowlanych, 
w tym niebezpiecznych 

X X  X   X   

 

 
 

15. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I 
OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Planowane rozwiązania poddane ocenie oddziaływania na środowisko nie stwarzają istotnego 

zagrożenia dla chronionych siedlisk czy obiektów przyrodniczych i nie wymagają działań kompensacyjnych. 

Ze względu na położenie drogi powiatowej nr 1442G w obrębie istniejącego układu drogowego, 

oraz na podlegających urbanizacji terenach zamiejskich i wiejskich, a także ze względu na charakter 

planowanych rozwiązań, łagodzenie niekorzystnych oddziaływań środowiskowych będzie polegało na: 

• ograniczeniu przekształceń warunków gruntowo-wodnych, 

• zapobieganie zagrożeniom ruchów masowych,  

• ograniczenia ingerencji w istniejące zagospodarowanie i zainwestowanie, 

• budowie urządzeń podczyszczających wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiorników, 

• umożliwienie migracji drobnych zwierząt i płazów w ciągach przepustów pod układem 

drogowym, 

• zgłaszania ewentualnych znalezisk archeologicznych na całym terenie objętym pracami do 

organów ochrony środowiska kulturowego; warunki dotyczące dóbr kultury zostaną określone w 

uzgodnieniu Konserwatora Zabytków na etapie projektu budowlanego; Inwestor zobowiązany jest 

do zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych, a konieczność 

wykonania w/w nadzoru lub dodatkowych prac wykopaliskowych wynikać będzie z opinii 

Konserwatora Zabytków. 

Jednocześnie można ograniczać wpływy środowiskowe związane z budową oraz przyszłą eksploatacją; 

polegać to będzie na: spełnianiu wymogów formalnych, ograniczaniu ingerencji środowiskowych oraz 

respektowaniu interesów osób trzecich. 

 

15.1. ŚRODKI ŁAGODZĄCE ODDZIAŁYWANIA W FAZIE BUDOWY 

 

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. 
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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 inwestycji nie 

przewiduje się wycinki drzew objętych prawną ochroną pomnikową. 

− 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 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 oddziaływanie 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. 48. Lokalizacja płotków tymczasowych 

lp kilometraże drogi 
Zgodnie z projektem 

Strona 
drogi 

Uwagi 

1 0+800–1+100 P  

2 1+600 – 1+850 L 
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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). 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

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 wykazanąwysoką 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 jezdni. 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.  

 

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. 
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Rys. 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. Zabezpieczenie korzeni przy instalowaniu przewodów (Zieleń miejska nr 11/2009 (32) artykuł 
„Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. I”) 
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Rys. 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) 

http://e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2009/12/20091221041425_image004.jpg 

 

Rys. 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: 

 zaplecza budowy, bazy materiałowo-sprzętowe, drogi techniczne i dojazdowe do placu budowy 

powinny być lokalizowane poza obszarami chronionymi, miejscami występowania cennych siedlisk 

przyrodniczych i obiektów przyrodniczych, obszarami podmokłymi oraz w pobliżu cieków i 

zbiorników wodnych; 

 bazy sprzętowo - magazynowe należy lokalizować na nieprzepuszczalnym lub utwardzonym 

podłożu; 

 podczas prowadzonych prac budowlanych należy zapewnić prawidłową eksploatację sprzętu 

budowlanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby  

i warstwy wodonośnej oraz minimalizację uciążliwości związanych z prowadzeniem prac 

budowlanych; 

 wyposażyć ekipę budowlaną w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków 

ropopochodnych z maszyn i pojazdów; 

http://e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2009/12/20091221041425_image004.jpg
http://e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2009/12/20091221041516_image001.jpg
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 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 sanitariaty z zapewnieniem regularnego opróżniania; 

 wyposażyć plac budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia 

odpadów, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty; 

− paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy przechowywać w szczelnych 

pojemnikach, w magazynach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska; 

− podczas prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności przeciwdziałające 

dostaniu się związków ropopochodnych do ośrodka gruntowego. 

 

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, 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 zaleca się  unikać technologii (np. 

zagęszczania gruntu) wykorzystujących 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. 

 

15.2. ŚRODKI ŁAGODZĄCE ODDZIAŁYWANIA W FAZIE EKSPLOATACJI 

 

W celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska w trakcie 

eksploatacji drogi  przewiduje się następujące środki ochronne: 

 

Klimat akustyczny: 

− ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się instalowania urządzeń służących 

ochronie przeciwhałasowej. Szczegółowo omówiono tę kwestię w Rozdziale 

10.1.2b) Oddziaływanie na klimat akustyczny; 

− zmiana nawierzchni drogi i wprowadzenie równej nawierzchni zmniejszy oddziaływanie akustyczne 

poruszających się pojazdów o ok. 2-3 dB; 

 

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

powietrza: 

− przewidywane jest nasadzenie zieleni izolacyjnej, zgodnie z projektem zagospodarowania zieleni; 

− zastosowanie dobrej jakości materiałów i nowoczesnych technologii wykonania nawierzchni 

drogowej zagwarantuje ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji.  

 

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 będzie kanalizacja deszczowa, gdzie wody opadowe 

poprzez wpusty deszczowe zostaną odprowadzone do grunt). Ze względu na możliwe 

zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi, przed odprowadzeniem do środowiska ścieki 

opadowe, oczyszczane będą poprzez osadnik i separator. Wody opadowe zostaną oczyszczone w 

takim stopniu, aby zawarte w nich stężenia zanieczyszczeń nie przekraczały wielkości 

dopuszczalnych, 

− studzienki ściekowe pod wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi wyposażono  

w osadniki zawiesiny mineralnej o głębokości 0,5 m,  

− studnie wpadowe w rowach wyposażono w osadniki oraz piaskowniki przed wlotem, 

− podczyszczanie wód deszczowych będzie zachodziło również w rowach drogowych  

i zbiornikach retencyjnych, gdzie będzie usuwana zawiesina mineralna na drodze sedymentacji.  

− system odwodnienia w postaci rowów drogowych i zbiorników ekologicznych wymaga konserwacji. 

Prace konserwacyjne powinny obejmować przede wszystkim okresowe czyszczenie z osadów 

zbiorników i rowów drogowych. Częstotliwość czyszczenia zbiorników  i rowów uzależniona jest od 

jakości i ilości wód do nich dopływających. Przegląd zbiorników oraz studzienek i rowów należy 

przeprowadzać po każdym deszczu nawalnym, nie rzadziej niż raz na pół roku. Konieczność 

czyszczenia zostanie stwierdzona w trakcie przeglądu i zostanie przyjęta na etapie eksploatacji. 

 

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; 

− oleje i tłuszcze gromadzone w osadnikach zainstalowanych na kanalizacji wód opadowych muszą 

być wywożone przez specjalistyczną firmę i poddawane unieszkodliwieniu, jako odpady 

niebezpieczne. 

 

Środowisko przyrodnicze: 

− przeprowadzać pielęgnację drzew przydrożnych w sposób należyty zgodnie z zaleceniami 

odpowiednio wykwalifikowanego dendrologa lub architekta krajobrazu, 

− ograniczyć wycinki sanitarne istniejącego zadrzewienia do niezbędnego minimum, 

− wykonywać nasadzenia kompensacyjne za sanitarne wycinki drzew w bezpiecznej odległości od 

krawędzi jezdni (za rowem), 

− 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, 

− prowadzić kontrolę stanu przejść dla zwierząt oraz płotków ochronno-naprowadzających a w 

przypadku takiej konieczności w trybie pilnym wykonywać prace naprawcze, 

− wprowadzić na całej długości trasy tzw. cichą nawierzchnię ograniczającą akustyczne oddziaływanie 

poruszających się pojazdów na zwierzęta (w szczególności ornitofaunę), 

− wprowadzić znaki drogowe ograniczające prędkość przejazdu pojazdów przez teren leśny do 

maksymalnej prędkości 50 km/h oraz tablice informacyjne dotyczące wartości przyrodniczych 

Puszczy Darżlubskiej. 

 

a. Przejścia i płotki ochrono-naprowadzające dla małych zwierząt 

 

W celu minimalizacji barierowego odziaływania budowanej drogi na herpetofaunę przewiduje się 

budowę w miejscach stwierdzonych szlaków migracji oraz w sąsiedztwie cennych dla tej grupy 
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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 49. Przybliżona lokalizacja przejść i płotków ochronno-naprowadzających  

Lp. 
przybliżony 

kilometraż 

strona 

drogi 

opis środków 

minimalizujących 
uwagi 

1 0+800 – 1+050 P płotki docelowe  250 m 

2 6+050   przejście dla płazów   

3 5+950 – 6+150 L i P płotki docelowe  Łącznie 400 m 

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  Łącznie 300 m 

 

Łączna długość płotków to 1000 m. Jednocześnie zaznaczamy, że na późniejszym etapie 

projektowym (projekt budowlany i wykonawczy) kilometraże te zostaną uszczegółowione. 

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.  

 

b. 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 
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c. Miedze siedliskowe dla ornitofauny 

 

Utworzenie pasów zieleni o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m na całej długości jednej ze stron działek 

ewidencyjnej w granicach gminnych dróg gruntowych o znikomym znaczeniu komunikacyjnym (dojazdy do 

pól) poprzez wykonanie nasadzeń roślinności o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym drzew i 

krzewów na wskazanych niżej odcinkach dróg: 

Działka nr 6 obr. Sławutowo 

Działka nr 21 obr Sławutowo 

Działka nr 152 obr. Sławutowo 

Działka nr 179 obr. Sławutowo 

 

Celem utworzenia „miedz siedliskowych” jest kompensacja przyrodnicza utraty istniejących siedlisk w tym w 

szczególności miejsc żerowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. Bezpośrednim założeniem realizacji 

proponowanych rozwiązań, polegających na tworzenie nowych, trwałych pasów nasadzonej zieleni, o 

specjalnie dobranym składzie gatunkowym, mających charakter naturalnych wielogatunkowych miedz 

śródpolnych, jest w szczególności zwiększenie bazy żerowej oraz miejsc gniazdowania ptaków. W związku 

z zastosowaniem w tworzeniu „miedz” wielu gatunków kwitnących, będą one miały również bardzo duże 

znaczenie dla owadów zapylających (motyli, trzmieli, pszczół itp.), co pośrednio również będzie miało 

pozytywny wpływ na ptaki oraz inne grupy systematyczne.  

 

Proponowany dobór gatunkowy wraz z procentowym udziałem:  

 

Drzewa: Jarząb zwyczajny 30%, jarząb szwedzki 10%, czereśnia ptasia 15%, klon polny 15%, czeremcha 

pospolita 20%, jabłoń dzika 10%, grusza ulęgałka 5% 

 

Krzewy: kalina koralowa 15%, kruszyna pospolita 15%, jeżyna popielica.10%, trzmielina zwyczajna10%, 

głóg jednoszyjkowy 10%, róża dzika 10%, bez czarny 10%, bez koralowy 5%, dereń świdwa 5%, śliwa tarnina 

5%, szakłak pospolity 5%,  

Do nasadzeń wykorzystać rośliny pozyskane ze szkółek leśnych lub komercyjnych. Zastosowany 

materiał (drzewa i krzewy) powinien mieć formę naturalną, w dobrym stanie sanitarnym, bez uszkodzeń, 

obłamani gałęzi, zmian chorobowych, oraz oznaczone etykietką.  

Poszczególne gatunki roślin należy szadzić naprzemiennie, w rozstawach dowolnych przyjmując 

jednak zasadę, maksymalnych rozstawów drzew = 3,5 m, krzewów 0,8 m. tak aby krzewy były sadzone 

zajmując cały pas 2,5 m miedzy siedliskowej, nie bliżej jednak niż 0,5 od granicy określonego pasa, co 

zabezpieczy je przed przypadkowym zniszczeniem prze rolników. Dokładną lokalizację sadzonych roślin 

należy dopasować do uwarunkować terenowych. Należy maksymalnie zachowywać istniejące w miejscu 

sadzenia siewki drzew i krzewów, oraz dbać o ich nieuszkadzanie w czasie realizacji prac.  

Stan nasadzeń winien być monitorowany, a sadzonki jakie się nie przyjmą wymieniane w ramach 

gwarancji.   

 

Miedze należy oznaczyć tablicami edukacyjno-informacyjnymi opisującymi cel ich utworzenia,  

 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

154 

 
 

 

15.3.   WSTĘPNY HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH ORAZ ORGANIZACJA ZAPLECZA 

BUDOWLANEGO 

 

W chwili obecnej nie jest możliwe jednoznaczne zagwarantowanie lokalizacji przyszłego placu budowy i 

sposobu jego zagospodarowania, z uwagi na to, że wykonawca robót budowlanych zostanie dopiero wyłoniony po 

uzyskaniu przez  Inwestora decyzji budowlanej – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Obecnie nie jest 

wiadomo jakim dokładnie sprzętem oraz jaką jego ilością będzie dysponował przyszły wykonawca. Na obecnym 

etapie można wskazać ogólne wytyczne dotyczące lokalizacji i zabezpieczenia zaplecza budowy oraz potencjalną 

lokalizację. 

 

Wytyczne dotyczące lokalizacji I zabezpieczenia zaplecza budowy 

W ramach organizacji zaplecza budowy, na wyznaczonym terenie zostanie zebrany humus, określony zostanie 

kierunek wjazdu na plac i wyjazdu, wyznaczone zostanie miejsce do parkowania samochodów, składowania 

materiałów budowlanych, i osobno - odpadów. Zaplecze budowy, a także miejsca czasowego postoju ciężkiego 

sprzętu bądź też składowiska materiałów budowlanych zostaną zlokalizowane poza następującymi obszarami:  

− poza obszarami w rejonie terenów sąsiadujących bezpośrednio z ciekami,  

− poza obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hałas, pylenie),  

− poza obszarami i obiektami chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody,  

− poza terenami zalesionymi, 

− poza obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie skupisk drzew przewidzianych do pozostawienia w terenie.  

Nawierzchnia zjazdu z zaplecza budowy wykonana będzie z tłucznia kamiennego bądź z gruzu z recyklingu. Drogi 

dojazdowe do obsługi zaplecza budowy zostaną wytyczone w oparciu o istniejącą sieć lokalnych szlaków 

komunikacyjnych, omijając tereny o wyższych walorach przyrodniczych. Całe zaplecze budowy zostanie 

ogrodzone, a poszczególne elementy ogrodzenia zaplecza będą wykonane z materiałów rozbieralnych, 

nadających się do wielokrotnego użytku. Po zakończeniu robót budowlanych i likwidacji zaplecza budowy teren 

zostanie uporządkowany, a odpady wywiezione na składowisko odpadów. 
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Lokalizacja I ogranizacja miejsca tankowania maszyn budowlanych ze wskazaniem środków ochrony środowiska 

gruntowo-wodnego 

Tankowanie maszyn budowlanych odbywać się będzie bądź na terenie zaplecza budowy, bądź 

na terenie stacji paliw, odpowiednio zabezpieczonej przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego. 

Wykonawca zobowiązany jest też do utrzymywania maszyn budowlanych w dobrym stanie 

technicznym i zapobiegać wszelkim wyciekom paliw i smarów z maszyn. 

Odpowiednia organizacja robót oraz odpowiednia organizacja zaplecza budowy, zabezpieczy 

środowisko gruntowo – wodne, dbałość o porządek na budowie, stan dróg dojazdowych, stan zbiorników 

paliw i lepiszcza, właściwy dobór sprzętu i środków transportu oraz prawidłową jego eksploatację i 

konserwację, wyłączanie silników maszyn i pojazdów w momentach postoju, lokalizację odkładów gruntu 

z dala od cieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe, 

zgodnie z przyjętym standardem postępowania Wykonawcy robót budowlanych, który realizując roboty 

przy pomocy maszyn budowlanych oraz pojazdów zobowiązany jest zapewnić do dyspozycji 

pracowników: 

-  sorbent do zabezpieczania wycieków paliwa i płynów technicznych, 

- maty sorpcyjne stosowane do zabezpieczenia wycieku paliwa przy tankowaniu. 

 

Zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem spowodowanym wymywaniem substancji i 

zanieczyszczeń ze składowanych materiałów i odpadów 

W celu zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem spowodowanym wymywaniem substancji 

i zanieczyszczeń ze składowanych materiałów i odpadów, stosuje się następujące metody: 

1. Tereny wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną oraz terenowe stacje 

obsługi pojazdów okresowo wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

2. Zaplecza budowy wyposażyć w sanitariaty, z których ścieki usuwane będą przez uprawnione 

podmioty i wywożone do oczyszczalni. 

3. Zabezpieczenie gruntu w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami związanymi z pracą sprzętu 

zmechanizowanego. W sytuacjach awaryjnych, jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe 

działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia skażonego gruntu. Zanieczyszczony grunt 

przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i utylizacji. 

 

Zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie wykonywania prac budowlanych i składowania materiałów, mas 

ziemnych i odpadów 

Wskazuje się na konieczność następujących zabezpieczeń przed pyleniem w trakcie wykonywania prac 

budowlanych, transportu i składowania materiałów, mas ziemnych i odpadów: 

1. Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy, o możliwie niskim poziomie emisji hałasu i zanieczyszczeń 

do atmosfery.  

2. Ograniczyć pylenie z „placu budowy”, poprzez maksymalne ograniczenie czasu istnienia i wielkości 

terenów i wykopów pozbawionych szaty roślinnej, miejsc składowania gruntu oraz przez 

utwardzenie dróg dojazdowych do placu budowy (np. płytami Jumbo).  

3. Skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie przykrywać plandekami 

zapobiegającymi pyleniu do atmosfery. 

4. Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych wykonać metodą ”na mokro” w celu ograniczenie pylenia. 

 

Harmonogram prac budowlanych 

Harmonogram prac jest zobowiązany podać wykonawca robót budowlanych. Obecnie możliwe jest więc 

podanie warunków ograniczenia prac – co zresztą znajduje się w raporcie w różnych jego częściach – 

ocenie działań minimalizujących różnych komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• wycinka drzew poza sezonem lęgowym ptaków i pod nadzorem przyrodniczym, 

• prace ziemne w obszarze leśnym powinny być rozpoczęte poza okresem ochronnym po 15.X i po 

dokonaniu przejrzenia terenu przez nadzór przyrodniczy, 

• w miejscach występowania drzewostanu sprzyjający występowaniu włochatki (stary, sędziwy 

drzewostan leśny), wycinka w miarę możliwości zostanie przeprowadzona do połowy lutego  - pod 

nadzorem ornitologicznym. 
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16. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO OCHRONY ZABYTKÓW 

 

16.1. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO RATOWNICZYCH BADAŃ ZIDENTYFIKOWANYCH 

ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, 

ODKRYWANYCH W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych przed uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej Inwestor 

jest zobowiązany uzyskać opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do 

dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, a zgodnie z art. 11f wymienionej ustawy 

decyzja zawiera warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 

 

W związku z tym, że w trakcie prowadzenia robót ziemnych zawsze istnieje prawdopodobieństwo 

natrafienia na zabytki i stanowiska archeologiczne dotąd nieujawnione, wykonawcy robót powinni być na to 

przygotowani. 

 

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.), każdy, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

- wstrzymać wszelkie roboty, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

- zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

- niezwłocznie zawiadomić o odkryciu właściwego terytorialnie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków albo miejskie lub gminne organy samorządowe. 

 

Wojewódzki konserwator zabytków jest zobowiązany do dokonania oględzin znalezionego przedmiotu i 

miejsca jego znalezienia w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadku gdy to nie nastąpi 

roboty mogą być wznowione. 

 

Po dokonaniu oględzin WKZ decyduje o dalszym postępowaniu. W przypadku gdy odkryty przedmiot nie 

jest zabytkiem lub jest on zabytkiem, ale dalsze prace budowlane nie doprowadzą do jego zniszczenia lub 

uszkodzenia, może on zezwolić na kontynuację przerwanych robót. Natomiast jeżeli odkryty zabytek 

posiada wyjątkową wartość - konserwator zabytków może wydać decyzję o przedłużeniu okresu 

wstrzymania robót oraz w razie potrzeby nakazać przeprowadzenie na koszt inwestora ratunkowych badań 

archeologicznych w obrębie stanowiska zagrożonego inwestycją. Inwestor jest zobowiązany zapewnić we 

własnym zakresie przeprowadzenie badań ratowniczych i nadzorów, które mogą wykonywać jedynie 

uprawnieni archeolodzy, oraz wykonanie stosownej dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej. 

 

Badania ratunkowe wstrzymujące prace inwestycyjne nie mogą trwać dłużej niż miesiąc od dnia doręczenia 

decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli jednak znaleziska te posiadają wyjątkową wartość 

WKZ może wydać decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania robót, jednak całkowity czas nie może być 

dłuższy niż 6 miesięcy. Po zakończeniu badań archeologicznych właściwy konserwator wydaje pozwolenie 

na wznowienie przerwanych prac. 

 

 

16.2. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW 

PRZED NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ 

OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

Planowana inwestycja ze względu na odległość (powyżej 1km) nie będzie naruszała granic tych 

zabytków, ani też powodowała negatywnego oddziaływania na ich zachowanie. 
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16.3. ANALIZA I OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, 

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH, W SĄSIEDZTWIE LUB W 

BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych stref ochrony archeologicznej. 

 

 

17. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE 

USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW 

USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 Uzyskane wyniki w zakresie zagrożeń aerosanitarnych nie wymagają wyznaczenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia. Prognozowany poziom stężenia analizowanych 

zanieczyszczeń gazowych w uśrednieniu jednogodzinnym oraz rocznym nie przekracza częstości ich 

wystąpienia w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu w ciągu jednej godziny i roku kalendarzowego 

zgodnie z prognozami ruchu na lata 2020 i 2030. 

 Uzyskane wyniki analiz w zakresie oddziaływania hałasu oraz innych oddziaływań wskazują, że nie jest 

wymagane wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia. 

Ewentualne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania będzie możliwe zgodnie z przepisami art. 

135 i 136 ustawy Prawo ochrony środowiska, po przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej. 

 

Tak więc zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jeżeli z przeglądu 

ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami 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, albo z analizy 

porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 

obiektu, to dla (…) trasy komunikacyjnej, (…) tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

 

W obecnym stanie wiedzy nie stwierdza się konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla przedsięwzięcia polegająceo na „Budowie drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo 

- Brudzewo – Wejherowo”. 

 
 

18.  ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 

PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

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.  

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. 

Na znacznej większości budowanego odcinka droga powiatowa graniczy z terenami leśnymi oraz  

terenami o użytkowaniu rolniczym (pola, łąki, pastwiska). 

Zabudowa skoncentrowana jest w miejscowościach: Wejherowo, Sławutowo, Brudzewo i Celbowo. 

Wzdłuż całego odcinka nie ma wydzielonych chodników. 

 

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie stanowi zmianę zagospodarowania pasa drogowego 

w stosunku do  stanu istniejącego, szczególnie w zakresie zwiększenia dotychczasowego ruchu drogowego 

oraz ingerencji w środowisko przyrodnicze, należy mieć na uwadze wystąpienie konfliktów społecznych. 

Zastrzeżenia jakie pojawiły się dla planowanej budowy drogi powiatowej nr 1442C na odcinku 

Celbowo – Wejherowo przekazano pismem organu prowadzącego postępowanie - Wójta Gminy Puck 
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sygn.GKIOŚ.600.14.2016.2017.BK.6 z dnia 30.11.2017 r. 

 

Pisma stron postępowania oraz organizacji, które przekazano, zostały usystematyzowane pod 

względem terminu wpływu, w stosunku do etapu postępowania administracyjnego. Treść pism stanowi 

odrębny Załącznik nr 14.1 oraz Załącznik nr 14.2 do ujednoliconego Raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

I tak na etapie opracowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia wpłynęły następujące uwagi (treść 

Załącznik nr 14.1): 

 

1. Pismo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino ECO-KĄPINO z dnia 12.04.2017 r. 

Stowarzyszenie oczekuje różnorodnych działań kompensacyjnych z uwagi na proponowaną 

inwestycję, 

Odnosząc się do różnych zarzutów należy jednoznacznie wskazać, że: 

a. Droga o klasie Z jest najniższą z możliwych klas dla drogi powiatowej, zatem Zarząd Dróg 

Powiatowych chcąc w ogóle przystąpić do realizacji inwestycji musi zaprojektować i 

zrealizować drogę przynajmniej o klasie Z (ponieważ nie jest możliwe wykonanie niższej 

klasy drogi). 

b. Uwagi złożone na etapie KIP nie odnoszą się do zaproponowanych rozwiązań takich jak: 

- ostateczne zmniejszenie prognozowanej ilości pojazdów; 

- znaczne ograniczenie (nie da się całkiem wyeliminować) ilości pojazdów ciężarowych; 

- na całej długości drogi zostanie zastosowana „cicha nawierzchnia” – która na odcinku 

leśnym zmniejszy oddziaływanie akustyczne z uwagi na ptaki, a na obszarach 

zamieszkałych – oddziaływanie na tereny chronione akustycznie i ludzi (zmniejszenie 

o przynajmniej 3 dB). 

Odnosząc się do wątpliwości zawartych w piśmie dotyczących odtwarzania zniszczonych w wyniku 

realizacji planowanej inwestycji siedlisk wyjaśniamy, że dotyczy to przede wszystkim siedlisk 

leśnych, głównie stref przejściowych między pasem istniejącej drogi a sąsiadującym z nią terenem 

zwartego lasu. Odtwarzanie tego typu siedlisk jest rozwiązaniem długoterminowym, a przez to mało 

racjonalnym, między innymi z uwagi na brak dostępności odpowiednich terenów. Autorzy raportu 

zaproponowali w związku z tym tworzenie siedlisk dedykowanych dla gatunków z różnych grup 

systematycznych (w szczególności ptaków) poprzez nasadzenia pasów zieleni złożonych z drzew i 

krzewów, a w szczególności tworzenie „miedz siedliskowych” na odcinkach dróg gminnych o 

mniejszym znaczeniu ruchowym. Rozwiązania te pozwolą osiągnąć znacznie szybciej cel 

środowiskowy rekompensując utratę siedlisk będącą wynikiem realizacji inwestycji.  

Odnosząc się do wskazywanej kwestii podziału ekosystemów Puszczy Darżlubskiej, należy mieć na 

względzie, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane po istniejącym śladzie, w związku z 

czym droga sama w sobie nie będzie powodowała podziału ekosystemu. A na tworzenie 

barierowego oddziaływania główny wpływ będzie miał ruch drogowy, czyli użytkowanie drogi. W 

związku z czym podjęcie działań przez administratorów drogi związanych z regulacją natężenia i 

struktury ruchu będzie czynnikiem mającym realny wpływ na podział ekosystemów Puszczy 

Darżlubskiej. Ma to również kluczowe znaczenie na podział szlaków wędrówek zwierząt w tym 

przywołanego w piśmie wilka (o którym również jest mowa w Raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko w części dotyczącej teriofauny). Zdaniem autorów raportu niezbędne jest również 

monitorowanie przez administratora drogi we współpracy z Nadleśnictwem, kołami łowieckimi oraz 

jednostkami naukowymi i organizacjami ekologicznymi, realnego oddziaływania drogi na teriofaunę 

(w tym obecności wilka w Puszczy Darżlubskiej), a w przypadku takiej konieczności podejmowania 

skoordynowanych i skonsultowanych z zainteresowanymi stronami działań zmierzających do 

minimalizacji barierowego oddziaływania drogi. Są to jednak działania możliwe do zastosowania już 

na etapie eksploatacji drogi.  

 

2. Pismo Stowarzyszenia Ochrony Sów z 09.03.2017 r. 

Informujemy, że autorzy raportu uwzględnili w swoim opracowaniu analizę oddziaływania 

planowanej inwestycji na chronione gatunki ptaków, w szczególności stanowiących przedmiot 

ochrony Obszaru Natura 2000. W przypadku włochatki wyniki monitoringów i inwentaryzacji 

prowadzonych na terenie Puszczy Darżlubskiej zostały przedstawione w Rozdziale 12. Ocena 

wpływu przedsięwzięcia na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz zachowanie 

spójności sieci tych obszarów (gdzie uwzględniono odpowiedź na wezwanie Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 05.10.2017 r. znak RDOS-Gd-

WOO.4242.36.2017.MM.AT.6. – Załącznik nr 13.4 do obecnego ujednoliconego Raportu). 

 

3. Pismo Koło Łowieckie Jeleń z 07.03.2017 r.  

Stowarzyszenie zgłosiło negatywną opinię do inwestycji, kwestionując ją w całości. 

Wyjaśniamy że na tworzenie barierowego oddziaływania główny wpływ będzie miał ruch 

drogowy, czyli użytkowanie drogi, nie sam obiekt budowlany, który jest przedmiotem projektu. 

W związku z czym podjęcie działań przez administratorów drogi związanych z regulacją 

natężenia i struktury ruchu będzie czynnikiem mającym realny wpływ na fragmentację 

ekosystemów, oraz przecięcia szlaków migracji zwierząt Puszczy Darżlubskiej. Należy również 

zauważyć, że w chwili obecnej istnieje w miejscu przebiegu planowanej drogi szlak 

komunikacyjny, który umożliwia dojazd wewnątrz kompleksu leśnego „zbieraczy płodów 

leśnych”, o czym świadczy również obecność w wzdłuż drogi parkingów leśnych. 

Udostępnienie mieszkańcom terenów leśnych jest też jednym z założeń wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. z 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 788), regulowanych Rozdziałem  nr 5. „Zasady udostępniania lasów” przywołanej ustawy. 

Przepisy te wskazują również zasady udostępnienia terenów leśnych, za których wdrożenie i 

egzekwowanie w szczególności odpowiedzialne są Lasy Państwowe (LP nie wnosiły uwag do 

planowanego przedsięwzięcia). W związku z czym, w celu ograniczenia negatywnego wpływu 

penetracji terenów leśnych, niezbędne są skoordynowane działania edukacyjno-informacyjne 

administratora obszarów leśnych oraz administratorów drogi.  

 

4. Pismo Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów z 07.03.2017 r. 

Stowarzyszenie zgłosiło negatywną opinię do inwestycji, kwestionując ją w całości, zwracając 

uwagę na nieodwracalne zmiany walorów przyrodniczych. 

Trudno jest się nie zgodzić z tym, że planowana inwestycja wprowadza zmiany w istniejącą 

infrastrukturę, jednakże planowana droga ma stanowić wariant alternatywny dla 

dotychczasowej sieci drogowej i ma również w części przejąć ruch turystyczny. Jest to jeden z 

celów jakim służą inwestycje drogowe.  

Odnosząc się do kwestii oddziaływania planowanej inwestycji na florę i faunę Puszczy 

Darżlubskiej, nie ma wątpliwości, że ono wystąpi, na co wskazuje Raport oddziaływania na 

środowisko. Wystąpi ono w czasie realizacji inwestycji, jak również w późniejszym czasie 

eksploatacji drogi. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie realizacji inwestycji niezbędne jest 

prowadzenie rzetelnego nadzoru środowiskowego z ramienia inwestora, oraz zachowania 

terminów pośrednich (np.: terminów lęgowych) realizacji, co zminimalizuje czynniki 

oddziaływujące prac. W okresie eksploatacji drogi największym czynnikiem oddziaływującym 

na środowisko przyrodnicze jest natężenie ruchu, prędkości, struktura pojazdów poruszających 

się po drodze, na co wskazuje raport. Zdaniem autorów raportu niezbędne jest monitorowanie 

przez administratora drogi we współpracy z Nadleśnictwem, Kołami łowieckimi oraz 

organizacjami naukowymi i ekologicznymi, realnego oddziaływania drogi na, a w przypadku takiej 

konieczności podejmowania skoordynowanych i skonsultowanych z zainteresowanymi stronami 

działań zmierzających do minimalizacji barierowego oddziaływania drogi.   

 

5. Pismo p. Andrzeja, Jadwigi, Maji, Adama Wójciak z 10.03.2017 r. 

Wyjaśniamy, że wycinka drzewostanów leśnych związana z budową przedmiotowej drogi stanowić 

będzie tylko niewielką część wycinek prowadzonych na terenie całej Puszczy Darżlubskiej przez 

Lasy Państwowe. Dodatkowo zaznaczamy, że w dużej mierze wycinki związane z poszerzeniami 

pasa drogi będą obejmowały strefy niejednokrotnie młodszych zadrzewień i samosiewów między 

otwartym terenem drogi a zwartym kompleksem leśnym. Wpływ planowanych rozwiązań drogowych 

na środowisko w tym środowisko przyrodnicze zostały przedstawione w przygotowanym Raporcie 

ocen oddziaływania na środowisko.  

Wyjaśniamy, że prognozę oddziaływania na środowiska wykonuje się do dokumentów 

planistycznych a nie dokumentacji technicznej, jak w przypadku analizowanej inwestycji. Tu w celu 

oceny przedsięwzięcia wykonuje się właśnie raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z Programem Ochrony Środowiska 

Województwa Pomorskiego uchwalonego Uchwałą 528/XXV/12 z 21.12.2012 r., ponieważ 

określono dla niej szereg działań minimalizujących negatywne oddziaływanie.  
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Inwestycja jest za to zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin: Puck i Wejherowo gdzie analizowany ciąg drogowy, stanowi drogę publiczną 

utwardzoną. Kwestia obciążenia ruchem turystycznym w sezonie letnim jest problemem dla całego 

regionu i nikt nie ukrywa, że istnieje konieczność podejmowania rozwiązań tego problemu, który 

również stanowi uciążliwość dla mieszkańców mieszkających przy obecnie przeciążonych drogach 

wojewódzkich nr 216 i 218.  

W ramach ograniczania uciążliwości ruchu samochodowego zaproponowano zastosowanie tzw. 

„cichej nawierzchni” na całej długości odcinka nowej drogi powiatowej oraz wprowadzenie 

ograniczenia prędkości pojazdów do 50 km/h. 

 

6. Pismo Stowarzyszenia dla Wejherowian z 26.05.2017 r. 

Stowarzyszenie kwestionuje w ogóle zasadność drogi i jej zaliczenie do kategorii dróg powiatowych, 

podważa przyjętą uchwałę oraz brak prognozy oddziaływania na środowisko. Jednakże te zarzuty 

są niezasadne, ponieważ uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczyła tej części drogi, która 

przebiega przez teren powiatu (nie może przyjąć całej długości drogi, ponieważ ta dotyczy również 

innego powiatu). Z kolei prognozę oddziaływania na środowiska wykonuje się do dokumentów 

planistycznych a nie dokumentacji technicznej, jak w przypadku analizowanej inwestycji. Tu w celu 

oceny przedsięwzięcia wykonuje się właśnie raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z Programem Ochrony Środowiska 

Województwa Pomorskiego uchwalonego Uchwałą 528/XXV/12 z 21.12.2012 r., ponieważ 

określono dla niej szereg działań minimalizujących negatywne oddziaływanie.  

Inwestycja jest za to zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin: Puck i Wejherowo gdzie analizowany ciąg drogowy, stanowi drogę publiczną 

utwardzoną. Kwestia obciążenia ruchem turystycznym w sezonie letnim jest problemem dla całego 

regionu i nikt nie ukrywa, że istnieje konieczność podejmowania rozwiązań tego problemu, który 

również stanowi uciążliwość dla mieszkańców mieszkających przy obecnie przeciążonych drogach 

wojewódzkich nr 216 i 218.  

W ramach ograniczania uciążliwości ruchu samochodowego zaproponowano zastosowanie tzw. 

„cichej nawierzchni” na całej długości odcinka nowej drogi powiatowej oraz wprowadzenie 

ograniczenia prędkości pojazdów do 50 km/h. 

 

7. Pismo mieszkańców Sławutowa z 17.03.2017 r. 

Mieszkańcy nie zgadzają się z przyjętym zakresem planowanego przedsięwzięcia. W ramach 

wyjaśnienia poruszanych w piśmie kwestii należy odnieść się, że skorygowano prognozę natężenia 

ruchu drogowego, gdzie znacznie ograniczona ma być ilość pojazdów ciężarowych pouszających 

się po nowej drodze.  Droga ta, co jest istotne, nie zmieni dotychczasowego przebiegu, a 

wykorzystany zostanie istniejący jej przebieg przez tereny leśne. 

Trudno jest się nie zgodzić z tym, że planowana inwestycja wprowadza zmiany w istniejącą 

infrastrukturę, jednakże planowana droga ma stanowić wariant alternatywny dla 

dotychczasowej sieci drogowej i ma również w części przejąć ruch turystyczny. Jest to jeden z 

celów jakim służą inwestycje drogowe. Warto tu zatem podkreślić, że planowana inwestycja nie 

stoi w sprzeczności z ramowymi dokumentami planistycznymi a wręcz jest realizacją zadania, które 

jest również zadaniem statutowym zarządcy drogi. Przyjęta klasa drogi Z jest najniższą z możliwych 

klas technicznych dróg powiatowych w obecnie obowiązujących przepisach warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

W ramach ograniczania uciążliwości ruchu samochodowego zaproponowano zastosowanie 

tzw. „cichej nawierzchni” na całej długości odcinka nowej drogi powiatowej oraz wprowadzenie 

ograniczenia prędkości pojazdów do 50 km/h. 

Oprócz uwardzenia samej drogi na odcinku będącym w zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych (do czego jest zobowiązany), dodatkowo na całym odcinku drogi wykonana zostanie 

bardzo atrakcyjna i bezpieczena ścieżka rowerowa, co umożliwi rozwój turystyki rowerowej oraz 

rodzinnej.  Realizacja ścieżki rowerowej jest zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/331/09 

Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 r. W ww. dokumencie na przebiegu drogi powiatowej 

DP1442G od miejscowości Celbowo do m.Wejherowo, zlokalizowana jest ścieżka rowerowa o 

poziomie krajowym (ponadregionalnym). Warto tu zatem podkreślić, że planowana inwestycja nie 

stoi w sprzeczności z ramowymi dokumentami planistycznymi a wręcz jest realizacją zadania, które 
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jest również zadaniem statutowym zarządcy drogi. 

 

     Z kolei na etapie udziału społecznego w ramach oceny oddziaływania na środowisko, wpłynęły 

następujące uwagi (treści pism Załącznik nr 14.2): 

 

1. Pismo Państwa A.Z. Wilczyńskich - mieszkańców Kąpina z 06.08.2017 r. 

Państwo Wilczyńscy przedstawili zastrzeżenia dotyczące niektórych zapisów w Raporcie. Uwagi te 

zostały uwzględnione w ujednoliconym Raporcie.  

Dodatkowo należy wyjaśnić, że żadna analiza hałasu nie uwzględnia stosowania sygnałów 

dźwiękowych przez pojazdy uprzywilejowane, ponieważ ich stosowanie jest zależne od sytuacji w 

jakiej dany pojazd się znajduje. Trudno również zakładać, że każdego dnia określona liczba takich 

pojazdów będzie poruszała się po danej drodze i to z użyciem takiego sygnału. Wyjaśniamy również, 

że to nie „raport” dopuszcza poruszanie się pojazdów ciężarowych, tylko są to warunki określone 

przez Inwestora i wynikające z przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne. Planowana droga powiatowa klasy Z to najniższa możliwa kategoria drogi powiatowej 

jaką obecnie można w ogóle wybudować. 

W  Raporcie podano również szereg działań minimalizujących oddziaływanie planowanej inwestycji 

na środowisko zarówno przyrodnicze, jak i ludzi.  

W ramach ograniczania uciążliwości ruchu samochodowego zaproponowano zastosowanie tzw. 

„cichej nawierzchni” na całej długości odcinka nowej drogi powiatowej oraz wprowadzenie 

ograniczenia prędkości pojazdów do 50 km/h. 

 

2. Pismo p. Arkadiusza Grzegorzewskiego z 07.08.201 r. 

P.Grzegorzewski przedstawił zastrzeżenia dotyczące niektórych zapisów w Raporcie. Uwagi te 

zostały uwzględnione w ujednoliconym Raporcie. 

Odnosząc się do poruszanych w piśmie kwestii pragniemy również zaznaczyć, że na potrzeby 

opracowań środowiskowych wykonano rozpoznanie przyrodnicze, w tym inwentaryzację 

botaniczną. Należy mieć jednak na uwadze, że przyroda jest środowiskiem bardzo zmiennym, a 

inwentaryzacja jest obrazem przedstawiającym środowisko przyrodnicze dla „danej chwili”. W 

związku z czym istnieją prawdopodobieństwa różnic w wynikach prac terenowych w różnych latach. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku  wskazanego gatunku - gnieźnik leśny Neottia 

nidus-avis – jego kwitnienie, a co za tym idzie możliwość oznaczenia go w terenie, niekoniecznie 

odbywa się corocznie. Dodatkowo gatunek ten przez większą część czasu rozwija się w formie 

ukrytej pod ziemią (kwitnie dopiero po ok. 9 latach). W przypadku jarzębu brekinia Sorbus torminalis, 

wskazane w piśmie egzemplarze znajdują się poza pasem planowanie inwestycji, w miejscu gdzie 

wpisana jest ona w istniejący układ drogi, w związku z czym nie ma ryzyka oddziaływania realizacji 

inwestycji na egzemplarze tego gatunku wskazane w piśmie.   

 

3. Pismo Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z 08.08.2017 r. 

 

Ad pkt. 1) 

Odnosząc się do wskazywanej kwestii podziału ekosystemów Puszczy Darżlubskiej, należy mieć na 

względzie, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane po istniejącym śladzie, w związku z 

czym droga sama w sobie nie będzie powodowała podziału ekosystemu. A na tworzenie 

barierowego oddziaływania główny wpływ będzie miał ruch drogowy, czyli użytkowanie drogi. W 

związku z czym podjęcie działań przez administratorów drogi związanych z regulacją natężenia i 

struktury ruchu będzie czynnikiem mającym realny wpływ na podział ekosystemów Puszczy 

Darżlubskiej. Ma to również kluczowe znaczenie na podział szlaków wędrówek zwierząt w tym wilka 

(o jakim również jest mowa w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko w części dotyczącej 

teriofauny). Zdaniem autorów raportu niezbędne jest również analizowanie przez administratora 

drogi we współpracy z Nadleśnictwem, Kołami łowieckimi oraz jednostkami naukowymi 

i organizacjami ekologicznymi, realnego oddziaływania drogi na teriofaunę, w tym obecności wilka 

w Puszczy Darżlubskiej, a w przypadku takiej konieczności podejmowania skoordynowanych i 

skonsultowanych z zainteresowanymi stronami działań zmierzających do minimalizacji barierowego 

oddziaływania drogi. 

 

Ad pkt. 2) 
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Oddziaływanie hałasu na środowisko przyrodnicze Puszczy Darżlubskiej, w tym w szczególności na 

awifaunę zostało przedstawione w raporcie oraz w uzupełnieniach składanych na potrzeby 

odpowiedzi wezwań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, a w konsekwencji 

w ujednoliconym Raporcie. 

  

Ad pkt. 3) 

Ilości usuwanych powierzchni leśnych, w tym w starszych grupach wiekowych zostały 

przedstawione w uzupełnieniach składanych do raportu na potrzeby odpowiedzi na wezwania 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także w ujednoliconym Raporcie oos. 

Uwzględniono również opis oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska naturowe oraz krajobraz. 

Podano również liczbę drzew rosnących pojedynczo (nie na terenach leśnych), w tym przydrożnych 

wskazywanych do wycinki. Zaznaczamy jednocześnie, ze wszystkie wycinki bezwzględnie winny 

być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków pod stałym nadzorem specjalisty ornitologa. 

  

Ad pkt. 4) 

Na spójność korytarzy migracyjnych zwierząt i ich szlaków wędrówek ma w szczególności natężenie 

i struktura ruch na drodze jaka je przecina. W związku z powyższym niezbędne jest trwałem 

monitorowanie natężenia ruchu, jego struktury oraz prędkości poruszających się po drodze 

pojazdów. Zdaniem autorów raportu niezbędne jest również monitorowanie przez administratora 

drogi we współpracy z Nadleśnictwem, Kołami łowieckimi oraz jednostkami naukowymi 

i organizacjami ekologicznymi, realnego oddziaływania drogi na teriofaunę, a w przypadku takiej 

konieczności podejmowania skoordynowanych i skonsultowanych z zainteresowanymi stronami 

działań zmierzających do minimalizacji barierowego oddziaływania drogi. 

 

Ad pkt. 5) 

Wycinka drzew jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym realizacje planowanego 

przedsięwzięcia w projektowanej formie. Znaczna część drzew zarówno przydrożnych, jak i leśnych 

rośnie w „zamkniętym” krajobrazie leśnym, w związku z czym wycinka nie wpłynie znacząco na 

występujący tam krajobraz. Zaznaczamy jednocześnie, że autorzy raportu zaplanowali wykonanie 

nowych nasadzeń drzew w postaci zróżnicowanych gatunkowo pasów zieleni wysokiej. Nasadzenia 

te są projektowane na terenach otwartych, co w perspektywie pozwoli utworzyć wpisujące się 

w krajobraz kompozycje liniowe. Dodatkowo, w ramach kompensacji wycinek, proponuje się 

nasadzenia tzw. „miedz siedliskowych”, czyli nasadzeń w pasach dróg o znikomym znaczeniu 

komunikacyjnym (tj.: dojazdy do pól) szpalerów różnogatunkowych drzew i krzewów, których celem 

będzie, prócz tworzenia naturalnych form krajobrazowych, również tworzenie miejsc bytowania i 

żerowania wielu gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i owadów).  

 

Ad pkt. 6) 

Pragniemy zaznaczyć, że przywołana przez autora pisma publikacja „Prognozy oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji. Prognozy Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015…” dotyczy 

dróg (jak sama nazwa wskazuje) o zupełnie innych parametrach niż planowane przedsięwzięcie. 

Skala oddziaływania dróg krajowych jest nieporównywalnie większa niż drogi powiatowej, dla jakiej 

przygotowywany jest projekt. Zaznaczamy jednocześnie, że nie ma publikowanych wytycznych 

dotyczących zakresu prowadzonych inwentaryzacji dla tego typu inwestycji i należy je traktować 

indywidualnie. Zakres inwentaryzacji zostały określony przez Ornitologa prowadzącego 

inwentaryzację, w oparciu o jego wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, który znał nazwę inwestycji 

oraz koncepcyjne plany przebiegu i rozwiązania drogowe. Dodatkowo informujemy, że kwestia 

zakresu inwentaryzacji ornitologicznej była wyjaśniana w przedkładanych odpowiedziach na 

wezwania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Uwzględniono również 

w tych odpowiedziach inwentaryzacje włochatki prowadzone przez Nadleśnictwo Wejherowo oraz 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku z 2017 roku.  

 

Ad pkt. 7) 

Planowana inwestycja będzie oddziaływać na awifaunę, w tym na gatunki stanowiące przedmiot 

ochrony Natura 2000, odziaływanie to jednak nie będzie oddziaływaniem mogącym znacząco 

wpłynąć na populację tych gatunków,  co wskazywane jest w Raporcie oraz wcześniejszych 

odpowiedziach na wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gdańsku. 
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Ad pkt. 8) 

Skorygowano odpowiednie zapisy w Raporcie. Rozdziały do których zgłoszono uwagi mają 

charakter ogólnej charakterystyki terenu, a informacje bardzo szczegółowe za zakresie odwodnienia 

drogi I odprowadzania wód opadowych do przecinanych, nawet niewielkich cieków, zawarto w 

Rozdziale 6.5. Odwodnienie pasa drogowego. 

 

ppkt d) – obecność wskazanych w piśmie użytków ekologicznych została uwzględniona w 

dokumentacji środowiskowej, wskazano również, że z uwagi na odległość tych form ochrony 

przyrody od planowanej inwestycji, oraz ich lokalizacja w sąsiedztwie odcinak z istniejącą trasą 

asfaltową, gdzie nie jest planowane wyjścia poza istniejący pas drogi, nie przewiduje się 

oddziaływania przedsięwzięcia na nie.  

 

4. Pismo Stowarzyszenia Ochrony Sów z 08.08.2017 r. 

 

Terminy kontroli przyrodniczych zostały wskazane w poszczególnych opracowaniach z 

wykonywanych prac inwentaryzacyjnych. Wyjaśnienia co do zapisu o „dwuletnim” okresie 

prowadzeniu prac zostały przesłane wyjaśnienia do RDOŚ w Gdańsku z dnia 01.08.2017 r. znak 

RDOŚ-Gd-WOO.424236.2017.MM.4. i zostały również podane w ujednoliconym Raporcie. 

Potwierdzany jednocześnie, że prace inwentaryzacyjne wykonane zostały tylko w 2016 roku. 

Dodatkowo uwzględniono informacje przekazane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Gdańsku. Jest sprawą oczywistą, że optymalnie z punktu maksymalnego rozpoznania środowiska 

przyrodniczego, byłoby przeprowadzenie monitoringów przyrodniczych w okresie kilkuletnim, 

jednak proces inwestycyjny zakładany przez inwestora pozwala na wykonywanie takich prac 

przeważnie w okresie jednorocznym. Zaznaczamy także, że inwestycja jest prowadzona po 

istniejącym śladzie drogi, czyli nie jest przewidywany jej nowy przebieg (co byłoby nieporównywalnie 

gorszym rozwiązaniem dla środowiska przyrodniczego). Jest rzeczą oczywistą, że dla zwiększenia 

bezpieczeństwa użytkowników drogi jest niezbędne zwiększenie jej parametrów, a co za tym idzie 

poszerzenie, korekty łuków czy budowę ciągu rowerowego, z czym wiąże się niezbędna wycinka. 

Pragniemy zauważyć, że wycinka drzewostanów leśnych z tym związanych stanowi nieznaczną 

część w porównaniu do wycinek prowadzonych przez Lasy Państwowe na terenie całej Puszczy, w 

tym też w sąsiedztwie drogi.  

Wyjaśniamy, że inwentaryzacje przyrodnicze, jako merytoryczne opracowania autorskie 

przedstawiajcie opis danego elementu środowiska przyrodniczego na jakie może oddziaływać dane 

przedsięwzięcie, winny być wykonane sumiennie, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez 

Organ procedury OOŚ. Podkreślamy, że to autor opracowania w oparciu o zdobyte wykształcenie, 

wiedzę i doświadczenie winien sam dobrać odpowiedni zakres realizacji prac, w sposób, który 

pozwoli przeprowadzać w oparciu o uzyskane wyniki postępowanie administracyjne organów 

ochrony środowiska. Jednocześnie wskazujemy, że nie ma znaczenia czy inwentaryzacja jest 

wykonywana na potrzeby KIP czy ROOŚ ponieważ powinna ona przedstawić obraz danego 

elementu środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie planowanej inwestycji, i to autor inwentaryzacji, 

posiadający koncepcyjne plany przebiegu i rozwiązań drogowych oraz znając tytuł inwestycji 

tj:”Budowa drogi…”, odpowiedzialny jest do przygotowania zakresu i metodyki prac, w oparciu 

o swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie. Należy zaznaczyć, że prace budowlane winny być 

prowadzone pod stałym nadzorem inspektora do spraw środowiska przyrodniczego z ramienia 

nadzoru inwestorskiego, w celu minimalizacji oddziaływania realizacji prac. W opracowaniu 

wskazano również na możliwe oddziaływanie planowanej drogi na populację wilka (barierowe 

oddziaływanie drogi), który był obserwowany kilka-kilkanaście kilometrów od Puszczy Darżlubskiej.  

Należy zaznaczyć, że w okresie eksploatacji drogi największym czynnikiem oddziaływującym 

na środowisko przyrodnicze jest natężenie ruchu, prędkości, struktura pojazdów poruszających się 

po drodze, na co wskazuje raport. Czynniki te winny być stale brane pod uwagę oraz w razie 

potrzeby regulowane poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń przez administratorów drogi. 

Zdaniem autorów raportu niezbędna jest również współpraca administratora drogi  

z Nadleśnictwem, Kołami łowieckimi oraz instytucjami naukowymi i organizacjami ekologicznymi, w 

zakresie realnego oddziaływania drogi na teriofaunę, w tym obecności wilka w Puszczy 

Darżlubskiej, a w przypadku takiej konieczności podejmowania skoordynowanych 

i skonsultowanych z zainteresowanymi stronami działań zmierzających do minimalizacji 
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barierowego oddziaływania drogi. Takie działania pozwolą pogodzić nieuniknioną potrzebę budowy 

nowych dróg z celami ochrony środowiska przyrodniczego.  

 

5. Pismo Rady Sołeckiej Sławutowo z 09.08.2017 r. 

 

W ramach wyjaśnienia poruszanych w piśmie kwestii należy odnieść się, że skorygowano 

prognozę natężenia ruchu drogowego, gdzie znacznie ograniczona ma być ilość pojazdów 

ciężarowych pouszających się po nowej drodze.  Droga ta, co jest istotne, nie zmieni 

dotychczasowego przebiegu, a wykorzystany zostanie istniejący jej przebieg przez tereny leśne. 

Trudno jest się nie zgodzić z tym, że planowana inwestycja wprowadza zmiany w 

istniejącą infrastrukturę, jednakże planowana droga ma stanowić wariant alternatywny dla 

dotychczasowej sieci drogowej i ma również w części przejąć ruch turystyczny. Jest to jeden z 

celów jakim służą inwestycje drogowe. Warto tu zatem podkreślić, że planowana inwestycja nie 

stoi w sprzeczności z ramowymi dokumentami planistycznymi a wręcz jest realizacją zadania, które 

jest również zadaniem statutowym zarządcy drogi. Przyjęta klasa drogi Z jest najniższą z możliwych 

klas technicznych dróg powiatowych w obecnie obowiązujących przepisach warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

W ramach ograniczania uciążliwości ruchu samochodowego zaproponowano zastosowanie 

tzw. „cichej nawierzchni” na całej długości odcinka nowej drogi powiatowej oraz wprowadzenie 

ograniczenia prędkości pojazdów do 50 km/h. 

Oprócz uwardzenia samej drogi na odcinku będącym w zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych (do czego jest zobowiązany), dodatkowo na całym odcinku drogi wykonana zostanie 

bardzo atrakcyjna i bezpieczena ścieżka rowerowa, co umożliwi rozwój turystyki rowerowej oraz 

rodzinnej.  Realizacja ścieżki rowerowej jest zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/331/09 

Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 r. W ww. dokumencie na przebiegu drogi powiatowej 

DP1442G od miejscowości Celbowo do m.Wejherowo, zlokalizowana jest ścieżka rowerowa o 

poziomie krajowym (ponadregionalnym). Warto tu zatem podkreślić, że planowana inwestycja nie 

stoi w sprzeczności z ramowymi dokumentami planistycznymi a wręcz jest realizacją zadania, które 

jest również zadaniem statutowym zarządcy drogi. 

Ponadto rozszerzono obecny Rozdział Raportu w zakresie analizy konfliktów społecznych, 

po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami. Uwzględniono szczegółowo wszystkie złożone uwagi, 

zarówno na etapie sprzed opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak i na etapie 

udziału społecznego (tj. oficjalnych konsultacji społecznych) na etapie procedury oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

6. Pismo Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra z 09.08.2017 r. 

 

Ad pkt. 1) 

Pragniemy zauważyć, że przywołane opracowanie red. Mikusek R. i Sikora A. z 2009 roku, 

będącego częścią publikacji „Monitoring ptaków lęgowych…”, daje wytyczne dla prowadzenia 

monitoringów ptaków i nie stanowi w żadnej mierze oficjalnych wytycznych dla prowadzenia 

inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych, w związku z czym autor 

inwentaryzacji ornitologicznej na potrzeby planowanego przedsięwzięcia nie miał obowiązku 

stosować się do metody opisywanej ww. publikacji, mogąc tym samym polegać na własnym 

wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu. Pragniemy jednocześnie zauważyć, że na potrzeby 

inwestycji wykorzystano również wyniki monitoringów i inwentaryzacji prowadzonych przez 

Nadleśnictwo Wejherowo i RDOŚ Gdańsk (przesłanych do RDOŚ Gdańsk w ramach odpowiedzi na 

wezwanie z dnia z dnia 05.10.2017 r. znak RDOS-Gd-WOO.4242.36.2017.MM.AT.6.). Wyjaśniamy 

jednocześnie, że inwentaryzacje przyrodnicze, jako merytoryczne opracowania autorskie 

przedstawiające opis terenu na jakie może oddziaływać dane przedsięwzięcie, winny być wykonane 

sumiennie, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Organ procedury OOŚ.  

 

Ad pkt. 2) 

W opinii autorów raportów, na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji (własnych, LP i RDOŚ 

Gdańsk) najcenniejsze (o największym zagęszczeniu ptaków) tereny dla włochatki znajdują się na 

północ od drogi. Zostało to wyraźnie uwidocznione na planie przedstawionym w ramach 
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uzupełnienia raportu będącego odpowiedzią na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku z dnia z dnia 05.10.2017 r. znak RDOS-Gd-WOO.4242.36.2017.MM.AT.6. 

oraz w obecnie ujednoliconym Raporcie oos. 

 

Ad pkt. 3) 

Jak już wskazano wcześniej, dobór metodyki wykonywanych prac inwentaryzacyjnych zależny był 

od eksperta je wykonujące, który w oparciu o wykształcenie wiedzę i doświadczenie, znając 

przebieg i nazwę inwestycji (tj. „Budowa drogi…”) inwestycji oraz terminu przygotowywania 

dokumentacji środowiskowej dopasowywał zastosowywaną metodykę. Pragniemy zauważyć, że 

w przypadku tej inwestycji nie ma znaczenia, z punktu wiedzenia przyrodniczego, czy jest to 

„rozbudowa” czy „budowa” ponieważ planowana trasa biegnie po istniejącym śladzie drogi. 

Zaznaczamy również, że inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby KIP, podobnie jak na potrzeby 

ROOŚ, powinny obejmować przewidywany teren odziaływania na środowisko, w związku z czym 

inwentaryzacje przyrodnicze wykonane zostały w tej myśli. Dodamy również, że na etapie ROOŚ 

obniżono przewidywane natężenie ruchu (w związku z planowanym rządowym projektem budowy 

drogi „Via Maris” z Gdyni do Władysławowa), co niewątpliwie ma wpływ na potencjalnych zasięg 

oddziaływania ruchu drogowego. Zdaniem autorów raportu, nie zasadne jest również porównywanie 

budowy Kolei Metropolitalnej oraz zakresów inwentaryzacji do przedmiotowej inwestycji. 

  

Ad pkt. 4) 

Podstawowy zakres projektu na etapie KIP jak i ROOŚ nie zmienił się. Zaznaczamy również, że na 

etapie Raportu obniżono planowane natężenie ruchu w związku z projektem rządowym budowy 

drogi „Via Maris” łączącą Gdynię przez Rumię i Redę z Władysławowem, której realizację planuje 

się na 2022 rok.  

 

Ad pkt. 5) 

Analiza oddziaływania hałasu na ptaki została przedstawiona w odpowiedziach na wezwanie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony na Środowisko w Gdańsku (w Załączniku 9.11 przedstawiono, 

zgodnie z wcześniejszym wezwaniem, mapę topograficzną z naniesioną izofoną 47 dB). 

 

Ad pkt. 6) 

Wykonanie odłowów z wykorzystaniem pułapek żywołownych, było uzupełnieniem obrazu składu 

teriofauny występującego w analizowanym terenie. Brak zastosowania w badaniach pułapek 

stożkowych wynikała z faktu, że powodują one wyłapywanie gatunków stanowiących przedmiot 

ochrony prawnej, w związku z czym niezbędne do przeprowadzenia tych prac jest uzyskanie decyzji 

z artykułu 56 ustawy o ochronie przyrody. Uzyskiwanie tych decyzji oraz wykonywanie prac jakie 

mogą negatywnie oddziaływać na chronione gatunki powinny być wykonywane w przypadkach 

szczególnie uzasadnionych. Zaznaczany, że ryjówkokształtne są grupą systematyczną, dla jakiej 

brak jest realnej możliwość oszacowania odziaływania inwestycji drogowej, poza tym jest ona 

podobna jak w przypadku innych małych ssaków.  

 

Ad pkt. 7) 

Inwentaryzacja przyrodnicza przedstawia gatunki stwierdzone w czasie jej przeprowadzenia. Jest 

rzeczą oczywistą, że środowisko przyrodnicze charakteryzuje się dużą zmiennością, w związku z 

czym brak wykrycia przez chiropterologa prowadzącego prace inwentaryzacyjne borowiaczka, 

może świadczyć, że pomimo wcześniejszych obserwacji, w czasie prowadzonych prac terenowych 

gatunki tego w określonym miejscu nie było.  

 

Ad pkt. 8) 

Nie można się zgodzić z opinią, że raport jest obarczony poważymy wadami w części botanicznej. 

Inwentaryzacja tej części środowiska przyrodniczego została wykonana przez eksperta botanika. 

Wskazywane siedliska znajdują się poza zasięgiem planowanej inwestycji, poza tym 

ocena/kwalifikacja danego siedliska przyrodniczego a już w szczególności jego granic jest kwestią 

subiektywną zależną w dużej mierze od osoby oceniającej. Pragniemy również zauważyć, że 

wskazany w Państwa piśmie płat brzeziny bagiennej (klasyfikacja w oparciu o mapy BUL) znajduje 

się ok 20 m od granicy pasa drogowego (według Banku Danych o Lasach), a dominującym 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   
Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 

 

166 

gatunkiem dla wydzielania leśnego jakie pokrywa się z granica siedliska, jest sosna zwyczajna w 

wieku ok 95 lat.  

 

Ad pkt. 9) 

Mszaki oraz grzyby były przedmiotem inwentaryzacji, o jakich mowa w raporcie. wykonywano 

również rozpoznanie pod kątem chrząszczy saproksylicznych. Zaznaczany równocześnie, że 

zdaniem autorów raportu inwentaryzacja motyli i ważek nie była bezcelowa, z uwagi chociażby, że 

na wejherowskim odcinku droga przebiega w sąsiedztwie łąk (użytki ekologiczne) w obrębie, których 

te grupy systematyczne były oznaczane.  

 

Ad pkt. 10) 

Problem podziału Puszczy w wyniku realizacji inwestycji jest poruszony w treści raportu w części 

dotyczących korytarzy ekologicznych. W okresie eksploatacji drogi największym czynnikiem 

oddziaływującym na środowisko przyrodnicze jest bez wątpienia natężenie ruchu, prędkości oraz 

struktura pojazdów poruszających się po drodze, na co wskazuje raport. Czynniki te winny być 

monitorowane oraz w razie potrzeby regulowane poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń 

przez administratorów drogi. Zdaniem autorów raportu niezbędne jest również prowadzenie przez 

administratora drogi współpracy z Nadleśnictwem, Kołami łowieckimi oraz organizacjami 

naukowymi i ekologicznymi, realnego oddziaływania drogi na teriofaunę, w tym w zakresie 

występowania obecności wilka w Puszczy Darżlubskiej, a w przypadku takiej konieczności 

podejmowania skoordynowanych i skonsultowanych z zainteresowanymi stronami działań 

zmierzających do minimalizacji barierowego oddziaływania drogi. Takie działania pozwolą pogodzić 

nieuniknioną potrzebę budowy nowej drogi z celami ochrony środowiska przyrodniczego.  

 

7. Pismo Panstwa Jarosława i Marii Wrosz z 08.08.2017 r. 

Odnosząc się do poruszonej w piśmie kwestii zapisów dotyczących inwentaryzacji ornitologicznej, 

informujemy, że zgadzamy się z autorami pisma. Inwentaryzacja została wykonana w sezonie 

lęgowym 2016 w buforze jaki został wybrany i opisany przez autorów niniejszej inwentaryzacji. 

Kwestia błędnego zapisu jaki znalazł się w raporcie została sprostowana w piśmie będącym 

odpowiedzią na wezwanie RDOŚ z dnia 01.08.2017 znak RDOŚ-Gd-WOO.424236.2017.MM.4.  

Jak słusznie zauważył autor pisma a jednocześnie wykonawca inwentaryzacji, z uwagi na 

trwające postepowanie administracyjne, postanowienie Wójta Gminy Puck o obowiązku 

przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji zostało wydane 

dopiero 22 maja 2017 r. Termin ten uniemożliwia przeprowadzenie kolejnych wiosennych badań 

inwentaryzacyjnych przedmiotu ochrony Obszaru Natura 2000 Puszczy Darżlubskiej, w związku z 

czym zostały wykorzystane wyniki badań przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Wejherowo oraz 

badania inwentaryzacyjne wykonane w 2017 roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gdańsku, analiza tych badań została przesłana w uzupełnieniu do wezwania 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 05.10.2017 r. znak RDOS-Gd-

WOO.4242.36.2017.MM.AT.6. 

W kwestii zakresu wykonanej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, należy mieć 

na uwadze, że zarówno na potrzeby Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jak i Raportu o 

odziaływaniu na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze, jako merytoryczne opracowania 

autorskie przedstawiające opis wybranych elementów środowiska przyrodniczego, na jakie może 

oddziaływać dane przedsięwzięcie, winny być wykonane sumiennie, w sposób umożliwiający 

przeprowadzenie przez Organ procedury OOŚ. Przy tym autor opracowania, w oparciu o zdobyte 

wykształcenie, wiedzę i doświadczenie sam może dobrać odpowiedni zakres realizacji prac, w 

sposób, który pozwoli przeprowadzać w oparciu o uzyskane wyniki postępowanie administracyjne 

organów ochrony środowiska. Informacje dotyczące tematu przedsięwzięcia (tj.: „Budowa drogi…”) 

oraz plany koncepcyjne, były udostępnione na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji 

przyrodniczej. Nie są również znane na tę chwilę opublikowane z „prowadzonych przez środowisko 

pomorskich przyrodników” dane o stanowiskach „w tym kolonie rozrodcze nietoperzy jak i terytoria 

lęgowe ptaków…” o jakich piszą autorzy pisma. Z uwagi jednak na zmienność środowiska 

przyrodniczego (w tym w szczególności tak mobilnych grup, jak ptaki i nietoperze) nie można 

wykluczyć takiej sytuacji, w związku z czym bezwzględnie w czasie realizacji inwestycji winien być 

prowadzony nadzór przyrodniczy. 
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W przypadku oceniane inwestycji Istotne są jednak również korzyści dla rozwoju lokalnego w 

sąsiedztwie drogi i poprawy powiązań komunikacyjnych, które powinny spotkać się z aprobatą części 

mieszkańców miasta i gminy Wejherowo i Puck oraz innych osób, którym stworzona zostanie możliwość 

korzystanie z tego odcinka drogi. Najczęściej jednak nie pojawiają się na etapie postępowań 

administracyjnych o udzielenie decyzji środowikowej pisma z poparciem dla danej inwestycji, trudno więc 

jednoznacznie określić jaki jest poziom poparcia w stosunku do głosów występujących przeciwko. 

 

Z analizy wielu zrealizowanych inwestycji drogowych można również dodać, że wraz z inwestycją 

drogową dochodzi do uporządkowania otoczenia drogi, powiązania relacji komunikacyjnych pieszych czy 

też rowerzystów, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ich poruszania się, wprowadzenie wielu czytelnych 

rozwiązań geometrycznych, co stanowi wartość dodaną dla danego terenu. W przypadku Puszczy 

Darżlubskiej, stanowiącej cenny obszar pod względem niezaprzeczalnych wartości przyrodniczych, 

planowana inwestycja stanowi  istotną zmianę, stąd również brano pod uwagę możliwości wprowadzenia 

adekwatnych działań minimalizujących dla drogi powiatowej, które zostały przedstawione w Raporcie. 

Oprócz uwardzenia samej drogi na odcinku będącym w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych (do 

czego jest zobowiązany), dodatkowo na całym odcinku drogi wykonana zostanie bardzo atrakcyjna i 

bezpieczena ścieżka rowerowa, co umożliwi rozwój turystyki rowerowej oraz rodzinnej.  Realizacja ścieżki 

rowerowej jest zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wejherowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 r. 

W ww. dokumencie na przebiegu drogi powiatowej DP1442G od miejscowości Celbowo do m.Wejherowo, 

zlokalizowana jest ścieżka rowerowa o poziomie krajowym (ponadregionalnym). Warto tu zatem podkreślić, 

że planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z ramowymi dokumentami planistycznymi a wręcz jest 

realizacją zadania, które jest również zadaniem statutowym zarządcy drogi. 

 

 

19. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W 

SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 

INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 

Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zalicza się do narzędzi 

kontroli realizacji lub eksploatacji obiektów drogowych, w zakresie kontroli zastosowanych rozwiązań 

ochrony środowiska.  

Prowadzenie monitoringu środowiska pozwala na kontrolę, czy przyjęto właściwe rozwiązania projektowe i 

czy zastosowano właściwe urządzenia chroniące środowisko, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

ich wyniki są podstawą do podjęcia działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości. 

 

19.1. FAZA BUDOWY 

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie realizowany nadzór przyrodniczy, który będzie prowadził 

kontrole placu budowy wyszukując oraz zabezpieczając miejsca stanowiące potencjalne pułapki dla małych 

zwierząt, w tym herpetofauny. Ponadto bezpośrednio sąsiadujące z drogą miejsce gniazdowe bociana 

białego, zostanie zabezpieczone (np.: w postaci trwałego wygrodzenia) przed przypadkowym uderzeniem 

ciężkiego sprzętu pracującego przy budowie w słup, na jakim znajduje się gniazdo. Dodatkowo nadzór 

środowiskowy pracujący przy realizacji inwestycji będzie kontrolował stan gniazda oraz wygrodzenia 

zabezpieczające. Przy wycince każdego wskazanego jako siedlisko przyrodniczne podlegające ochronie, 

drzewa bezwzględnie będzie musiał być obecny specjalista entomolog posiadający doświadczenie w zakresie 

rozpoznawania oraz postępowania z chronioną entomofauną. 

Powyższe elementy zostały wskazane szczegółowo w Rozdziale 14.1 Środki łagodzące 

oddziaływania w fazie budowy. 

Ponadto koniecznym jest posiadanie przez wykonawcę prac budowlanych środków chemicznych 

(sorbentów) neutralizujących ewentualne wycieki paliw i smarów z maszyn budowlanych, a tym samym 

minimalizujących możliwość skażenia gruntu.  
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19.2. FAZA EKSPLOATACJI 

 

Projektowany system odwodnienia w postaci rowów, zbiorników retencyjnych, studni osadnikowych, 

separatorów ropopochodnych substancji, wymaga bieżącej konserwacji, w tym w szczególności: 

 okresowego czyszczenia z osadów. Częstotliwość czyszczenia studzienek wpustowych, osadników, 

separatorów, uzależniona jest od ilości i jakości dopływających wód oraz wielkości opadów 

atmosferycznych. Konieczność czyszczenia zostanie stwierdzona w trakcie przeglądu i zostanie 

przyjęta na etapie eksploatacji; 

 regularnego koszenia trawy w rowach (wysokie koszenie dla zwiększenia efektywności 

oczyszczania) i usuwania uszkodzeń.  

 

Opróżnianie naniesionego przez wody piasku i węglowodorów ropopochodnych odbywać się będzie w 

okresie bezdeszczowym. Osadniki należy opróżnić po wypełnieniu przez osad 1/3÷1/2 pojemności. 

Częstotliwość opróżniania urządzeń oczyszczających zostanie ustalona w trakcie eksploatacji i 

określona w instrukcji użytkowania urządzeń oczyszczających. 

Po wykonaniu urządzeń oczyszczających, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przegląd co około 

3 miesiące. W czasie dalszej eksploatacji niezbędnym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia 

oczyszczenia ścieków opadowych jest systematyczne opróżnianie wszystkich urządzeń oczyszczających, 

komory osadowe minimum raz do roku w okresie jesienno-zimowym, a także doraźnie w zależności od 

natężenia opadów atmosferycznych.  

W procesie oczyszczania ścieków deszczowych powstawać będą przede wszystkim osady wytrąconych 

zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogą wystąpić w przypadkach awaryjnych i wymagają 

ingerencji służb specjalistycznych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt. 

Okresowe kontrole, co najmniej dwa razy w roku na wiosnę i jesień, pozwolą na bieżącą ocenę 

konieczności usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń. 

 

MONITORING PRZYRODNICZY 

 

Proponuje się następujący zakres monitoringu przyrodniczego: 

• monitoring skuteczności przejść oraz wygrodzeń herpetologicznych do dwóch lat po oddaniu 

inwestycji do użytkowania/ zakończenia realizacji wszystkich prac terenowych związanych z 

realizacją przedmiotowej inwestycji. Skuteczność przejść dla małych zwierząt winna być 

sprawdzana w okresie całorocznych pod kątem użytkowania ich przez małe ssaki, oraz w okresie 

od marca do listopada w pod kątem herpetofauny.  
• monitoring śmiertelności zwierząt na wybudowanym odcinku drogi, w tym monitoring śmiertelności 

ptaków oraz nietoperzy na terenie obszaru Natura 2000.  

• monitoring skuteczności wykonanych w ramach inwestycji nasadzeń drzew i krzewów, przez okres 

3 sezonów wegetacyjnych licząc począwszy od drugiego sezonu po oddaniu zrealizowanych w 

ramach inwestycji nasadzeń. W tym monitoring stanu nasadzeń drzew i krzewów w ramach 

utworzenia miedz siedliskowych.  

•  monitoring występowania oraz fluktuacji muchołówki małej oraz włochatki w buforze do 300 m od 

granica pasa drogi planowanej do przebudowy, w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza 

Darżlubska, przez okres przynajmniej 5 lat od dnia oddania inwestycji do użytkowania/ zakończenia 

realizacji wszystkich prac terenowych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.   

 

20. ANALIZA POREALIZACYJNA 

 

Analizę porealizacyjną zalicza się do grupy opracowań środowiskowych dla obiektów drogowych, 

które są narzędziami kontroli zastosowanych rozwiązań ochrony środowiska. Wykonanie analizy 

porealizacyjnej pozwala na kontrolę, czy przyjęto właściwe rozwiązania projektowe i czy zastosowano 

właściwe urządzenia chroniące środowisko, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich wyniki są 

podstawą do podjęcia działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości. 

Analiza porealizacyjna wykonywana jest jednorazowo, po okresie 12 miesięcy od momentu oddania 

drogi do użytkowania, a jej wyniki przedstawiane są właściwym organom ochrony środowiska po upływie 18 

miesięcy od oddania do użytkowania (zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

W ramach analizy porealizacyjnej wykonuje się studia i badania mające na celu porównanie 

charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie o 
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oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oddziaływaniami, które 

wystąpiły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia. 

Zapis 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 (Dz. U. Nr 

199/2008, poz.1227) w art. 93. ust. 2, pkt. 2 mówi, że właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę 

może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i 

termin przedstawienia. W ramach analizy porealizacyjnej należy wykonać monitoring przyrodniczy. 

 

MONITORING PRZYRODNICZY 

 

Proponuje się następujący zakres monitoringu przyrodniczego: 

• monitoring skuteczności przejść oraz wygrodzeń herpetologicznych do dwóch lat po oddaniu 

inwestycji do użytkowania/ zakończenia realizacji wszystkich prac terenowych związanych z 

realizacją przedmiotowej inwestycji. Skuteczność przejść dla małych zwierząt winna być 

sprawdzana w okresie całorocznych pod kątem użytkowania ich przez małe ssaki, oraz w okresie 

od marca do listopada w pod kątem herpetofauny.  
• monitoring śmiertelności zwierząt na wybudowanym odcinku drogi, w tym monitoring śmiertelności 

ptaków oraz nietoperzy na terenie obszaru Natura 2000.  

• monitoring skuteczności wykonanych w ramach inwestycji nasadzeń drzew i krzewów, przez okres 

3 sezonów wegetacyjnych licząc począwszy od drugiego sezonu po oddaniu zrealizowanych w 

ramach inwestycji nasadzeń. W tym monitoring stanu nasadzeń drzew i krzewów w ramach 

utworzenia miedz siedliskowych.  

•  monitoring występowania oraz fluktuacji muchołówki małej oraz włochatki w buforze do 300 m od 

granica pasa drogi planowanej do budowy, w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska, 

przez okres przynajmniej 5 lat od dnia oddania inwestycji do użytkowania/ zakończenia realizacji 

wszystkich prac terenowych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.   

 

21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

 

21.1. PROGNOZA RUCHU 

Prognoza natężenia ruchu pojazdów jest jednym z najważniejszych elementów od którego zależne są 

wielkości i zasięgi oddziaływania (hałas, zanieczyszczenie powietrze itp.). Dane o prognozowanym 

natężeniu ruchu oraz przewidywanej strukturze ruchu (pora dnia i nocy, udział pojazdów ciężkich) 

w znaczący sposób rzutują na wielkość oddziaływania, a co za tym idzie wpływają na zakres niezbędnych 

działań ograniczających negatywny wpływ. 

 

21.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Podstawową przyczyną faktu, że prognoza wielkości emisji drogowych została opracowana w większej 

mierze na założeniach niż na sprawdzalnych danych statystycznych jest brak jednolitego systemu rejestracji 

pojazdów samochodowych i ograniczone możliwości uzyskania informacji z ewidencji już prowadzonej. 

Stąd praktycznie nie ma możliwości oszacowania wielkości błędu, jakim mogą być obarczone wyniki 

sporządzonej prognozy. Można się jednak spodziewać, że dla bardziej odległych horyzontów czasowych 

błąd oszacowania może być istotnie mniejszy, głównie ze względu na odległość w czasie od prognozy 

wartości wejściowych i fakt, że z postępem w czasie zmniejsza się ilość grup pojazdów spełniających kolejne 

(według kolejności wprowadzania) standardy emisyjne. 

Rozkład przestrzenny imisji zanieczyszczeń powietrza z drogi zależy od szeregu czynników. Wobec tak 

dużej liczby parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest bardzo 

utrudnione, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe mogą być obarczone błędami. Tym niemniej w 

procesie prognozowania przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dołożono 

wszelkich starań, aby w miarę możliwości wykorzystać możliwie jak najwięcej parametrów. 

 

21.3. PROGNOZA PROPAGACJI HAŁASU 

Każdy program do komputerowego obliczania propagacji hałasu, ma określoną dokładność obliczeń. Błąd 

programu szacuje się na około ±1.5 dB. Jest to związane z faktem, iż na dzień dzisiejszy nie jest możliwe 

zasymulowanie terenu oraz zachowania się fal dźwiękowych w postaci modelu obliczeniowego w 100% 

zgodnego z rzeczywistością, jednak dostępne środki są wystarczająco dokładne i zgodne z obowiązującymi 
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normami, rozporządzeniami. Wartość błędu zależy również od stanu nawierzchni drogi, stanu technicznego 

pojazdów, a także od dokładności wykonania zabezpieczeń akustycznych. 

 

 

22. CELE ŚRODOWISKOWE  USTALONE W RAMOWEJ DYREKTYWIE WODNEJ (RDW) DLA 
WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH, A ICH REALIZACJA W RAMACH ROZWIĄZAŃ 
PROJEKTOWYCH – OCENA ZGODNOŚCI 

 

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 głównie 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. 

 Na analizowanym terenie obowiązują również przepisy Rozporządzenia nr 9/2014 Regionalnego 

Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. Planowane przedsięwzięcie wypełnia warunki w nim 

określone. 

 

22.1. 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. 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;  
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• 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 teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w 

dorzeczu Wisły, w granicach regionu Dolnej Wisły. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zaktualizowany w 2016 r. i 

zatwierdzony przez Radę Ministrów w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 

r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1911). 

W obszarze regionu Dolnej Wisły (o całkowitej powierzchni 35 070,1 km2) dominują obszary rolne, 

które zajmują 61,2% powierzchni regionu wodnego. Lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują łączną 

powierzchnię ok. 32,3 %. Tereny wodne i podmokłe obejmują obszar o powierzchni ok. 4% całkowitej 

powierzchni regionu a tereny zantropogenizowane ok. 2,7%.   

Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest 2660 JCWP jednolitych części wód rzek, 

określonych w 24 typach rzek, 5 JCWP przejściowych, 6 JCWP przybrzeżnych, 484 JCWP jeziornych. Dla 

cieków sztucznych nie określono typu.  

Odstępstwa od celów środowiskowych (derogacje) na obszarze dorzecza Wisły określono dla 2037 

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 
nieosiągni
ęcia celów 
środowisk
owych 

Derogacje 
Uzasadnienie 
derogacji  

Europejski kod 
JCWP 

 
Nazwa JCWP 

Obszar dorzecza 

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

PLRW2000174
7752 

Kanał 
Zelistrzewo 

DW1805 sztuczna 
część 
wód 

dobry niezagroż
ona 

- Dobry stan został 
osiągnięty w 2015 
r. 

PLRW2000174
776 

Gizdepka DW1805 silnie 
zmienio
na część 
wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 Przesunięcie terminu 
osiągnięcia celu do 
2021 r. z powodu 
braku możliwości 
technicznych 
osiągnięcia dobrego 
stanu 

PLRW2000194
7891 

Reda od 
Bolszewki do 
dopł. z polderu 
Rekowo 

DW1805 silnie 
zmienio
na część 
wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 Przesunięcie terminu 
osiągnięcia celu do 
2021 r. z powodu 
braku możliwości 
technicznych 
osiągnięcia dobrego 
stanu 

 

 

Wpływ przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły 
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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, stwierdza się, że spełnione zostaną wymogi 

przepisów prawnych i przyjęty system odwadniający inwestycji nie będzie powodował negatywnego 

oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych.  

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. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku, które określa wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu 

wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód. Dla osiągnięcia celu środowiskowego, 

o którym mowa w art. 38d ust. 2 i 3 Prawo Wodne,  wymaga się by: 

-  potencjał jednolitej części wód był co najmniej dobry, 

-  wskaźniki jakości umożliwiły sklasyfikowanie jednolitej części wód w I lub II klasie jakości, 

-  stan żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu nie uległ pogorszeniu, w tym w 

szczególności by nie następowało przekwalifikowanie żadnego jakości wód do wartości 

odpowiadającej klasie lub gorszej.  

- W art. 11 Rozporządzenia o ograniczeniu korzystania z wód na obszarze regionu wodnego lub jego 

części albo wskazanych jednolitych części wód jest zapis, że wprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych nie może pogorszyć żadnego elementu stanu lub potencjału odbiornika. W 

przypadku wprowadzenia ścieków do wód o stanie niższym od dobrego nie ma zastosowanie 

przepis art. 41 ust. 6 Prawo Wodne.   

Na przedmiotowym obszarze nie ma ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego. Ponadto 

żadna z jednolitych części wód przez które przebiega inwestycja nie znajduje się na wykazie cieków i 

odcinków (załącznik 3 i 4 do Rozporządzenia 9/2014) istotnych pod względem zachowania ciągłości 

morfologicznej dla zachowania reprezentatywnego gatunku ryb (jesiotr). 
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22.2. 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. 
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Na poniższym rysunku przedstawiono położenie jednolitych części wód podziemnych.  

Rys.  Lokalizacja jednolitych części wód podziemnych w obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły źródło: PIG. 

 

 

 
Rys. Lokalizacja jednolitych części wód podziemnych w obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły źródło: PIG. 
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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, 

• 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.  

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. 

 

22.3. SPOSÓB REALIZACJI USTALEŃ PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI 

 

Ochrona środowiska wodnego w fazie realizacji 

Celem ochrony jakości środowiska wodnego podczas etapu budowy należy:  

 zaplecza budowy, bazy materiałowo-sprzętowe, drogi techniczne i dojazdowe do placu budowy 

powinny być lokalizowane poza obszarami chronionymi, miejscami występowania cennych siedlisk 

przyrodniczych i obiektów przyrodniczych, obszarami podmokłymi oraz w pobliżu cieków i zbiorników 

wodnych; 

 bazy sprzętowo - magazynowe należy lokalizować na nieprzepuszczalnym lub utwardzonym podłożu; 

 podczas prowadzonych prac budowlanych należy zapewnić prawidłową eksploatację sprzętu 

budowlanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby  

i warstwy wodonośnej oraz minimalizację uciążliwości związanych z prowadzeniem prac budowlanych; 

 odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich 

regularny odbiór przez uprawnione podmioty; 

 dla ochrony i minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków bytowo-gospodarczych 

na placach budowy należy zainstalować przenośne sanitariaty;  

 podczas prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności przeciwdziałające 

dostaniu się związków ropopochodnych do ośrodka gruntowego. 

 

Ochrona środowiska wodnego w fazie eksploatacji 

Dla ochrony wód podziemnych i powierzchniowych na projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowano 

następujące środki zapobiegawcze w zakresie ochrony wód:  

 studzienki ściekowe pod wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi wyposażono  

w osadniki zawiesiny mineralnej o głębokości 0,5 m,  

 studnie wpadowe w rowach wyposażono w osadniki oraz piaskowniki przed wlotem, 

 przed wylotami z kanalizacji deszczowej do zbiorników zastosowano układ podczyszczający w postaci 

osadnika i separatora. 

Podczyszczanie wód deszczowych będzie zachodziło również w rowach drogowych  

i zbiornikach retencyjnych, gdzie będzie usuwana zawiesina mineralna na drodze sedymentacji.  

System odwodnienia w postaci rowów drogowych i zbiorników ekologicznych wymaga konserwacji. 

Prace konserwacyjne powinny obejmować przede wszystkim okresowe czyszczenie z osadów zbiorników i 

rowów drogowych. Częstotliwość czyszczenia zbiorników  i rowów uzależniona jest od jakości i ilości wód 

do nich dopływających. Przegląd zbiorników oraz studzienek i rowów należy przeprowadzać po każdym 

deszczu nawalnym, nie rzadziej niż raz na pół roku. Konieczność czyszczenia zostanie stwierdzona  

w trakcie przeglądu i zostanie przyjęta na etapie eksploatacji. 
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Biorąc powyższe pod uwagę ocenia się, że planowane przedsięwzięcie w przebiegu ustalonym jako 

odcinek Celbowo – Brudzewo - Wejherowo planowanej do budowy DP1442G nie wpłynie negatywnie na 

stan jednolitych części wód i na cele środowiskowe RDW, określone w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły, a tym samym nie zachodzi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie do art 81 ust. 3 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

23. ŹRÓDŁA INFORMACJI I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

23.1. 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 (tekst 

jednolity z 2013 r, poz. 1235 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

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

środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2016, poz. 2134);   

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r, poz. 145 z późn. zm.);  

− 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) 

− 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 z późniejszymi zmianami);  

− 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 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.);  

− 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. z 2012 r. 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). 
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− 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 późn.zm.); 

− 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 późniejszymi zmianami). 

− Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2012 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 
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