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1 CZ��� OGÓLNA 

1.1 Wprowadzenie 

Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy 

obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. W ramach 

przedsi�wzi�cia planuje si� budow� nowej drogi oraz przebudowy istniej�cych dróg w jeden odcinek 

od ronda przy ul. Brukowej do granicy z gmin� Czosnów z wył�czeniem odcinka ul. Rolniczej 

w Kiełpinie, stanowi�cej drog� powiatow� o długo�ci ok. 8000 m.  

Formalna podstawa opracowania 

Podstaw� opracowania stanowi umowa nr RZP.272.04.2016 zawart� w dniu 4 marca 2016 r. 

pomi�dzy Gmin� Łomianki z siedzib� przy ul. Warszawska 115 w Łomiankach reprezentowana przez 

Tomasza D�browskiego –Burmistrza Łomianek, a firm� VEGMAR z siedziba przy ul. Konarskiego 12A 

w Piasecznie reprezentowan� przez Jakuba Krawczyka, na wykonanie opracowania koncepcji 

programowo-przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. 

1.1.2.1 Obowi�zuj�ce akty prawne 

• Ustawa Prawo Ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 j.t. z pó�n. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  80, 

poz. 717 z pó�n. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pó�n. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 

udziale społecze	stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zm.), 

• Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�
 mog�cych 

znacz�co oddziaływa
 na �rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pó�n. zm.), 

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313 z pó�n. zm.), 

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

wyst�puj�cych ro�lin obj�tych ochron� (Dz. U. nr 168, poz. 1764), 

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

wyst�puj�cych grzybów obj�tych ochron� (Dz. U. nr 168, poz. 1765), 



Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania  
pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. 

Koncepcja programowo - przestrzenna  8

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 28 wrze�nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

wyst�puj�cych zwierz�t obj�tych ochron� (Dz. U. nr 220, poz. 2237), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 

1568 z pó�n. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. nr 16, poz. 78), 

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826), 

• Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z pó�n. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z pó�n. zm.). 

1.1.2.2 Obowi�zuj�ce konwencje mi�dzynarodowe 

• Konwencja o obszarach wodno-błotnych maj�cych znaczenie mi�dzynarodowe, zwłaszcza jako 

�rodowisko �yciowe ptactwa wodnego, sporz�dzon� w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 

z 1978 r. nr 7, poz. 27 z pó�n. zm.), 

• Konwencja o ochronie w�drownych gatunków dzikich zwierz�t sporz�dzon� w Bonn dnia 23 

czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 17), 

• Konwencja o ochronie w�drownych gatunków dzikiej fauny i flory sporz�dzon� w Bernie dnia 19 

wrze�nia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 58, poz. 263 z pó�n. zm.), 

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory. 

Wykaz materiałów wyj�ciowych i archiwalnych 

• Studium Uwarunkowa	 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Łomianki 

z dnia 13 sierpnia 2015 r., 

• Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025, O�arów Mazowiecki 

2015 r., 

• Roczna ocena jako�ci powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2015, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony �rodowiska w Warszawie,  

• Mapa glebowo – rolnicza (http://pwz.e-mapa.net/), 

• Dane obszarów sieci Natura 2000 (www.natura2000.gdos.gov.pl), 

• Raport o oddziaływaniu na �rodowisko przedsi�wzi�cia pt. Rozbudowa oczyszczalni �cieków 

w Łomiankach, LEMTECH Konsulting Kraków, listopad 2010 r.  

1.2 Lokalizacja i cel zadania inwestycyjnego 

Planowana inwestycja zlokalizowana b�dzie w cało�ci w województwie mazowieckim, powiecie 

warszawskim zachodnim, w gminie Łomianki w ci�gu dróg gminnych. Pocz�tek projektowanej trasy 
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zlokalizowany jest na granicy z gmin� Czosnów na zachód od zabudowa	 miejscowo�ci Nowy 

Dziekanów.  Koniec projektowanej trasy zlokalizowany jest w miejscowo�ci Łomianki na skrzy�owaniu 

z ulicami Warszawsk� i Brukow�.  

Program zadania inwestycyjnego zakłada budow� drogi o parametrach klasy Z, czyli: 

• ograniczenie dost�pno�ci do drogi w w�złach lub skrzy�owaniach, 

• budow� w miar� mo�liwo�ci terenowych równoległych dróg zbiorczych (dojazdowych) 

o szeroko�ci 3,50 m lub 5,50 m, 

• budow� �cie�ek rowerowych i ci�gów pieszych umo�liwiaj�cych bezpieczne poruszanie si�

wszystkich uczestników ruchu, 

• budow� zjazdów publicznych i dojazdów do posesji z dróg zbiorczych lub bezpo�rednio 

z projektowanej drogi, 

• budow� urz�dze	 ochrony �rodowiska, 

• przebudow� sieci infrastruktury koliduj�cej z projektowan� drog�. 

Celem opracowania jest okre�lenie optymalnego przebiegu przedmiotowego odcinka drogi 

gminnej na podstawie analizy porównawczej pod wzgl�dem: 

• funkcjonalno – przestrzennym, 

• ochrony �rodowiska, 

• społecznym, 

• technicznym, 

• ekonomicznym. 

Przyj�to nast�puj�ce parametry techniczne projektowanej drogi: 

• Klasa: Z; 

• Pr�dko�
 projektowa: Vp = 50 km/h; 

• Pr�dko�
 miarodajna: Vm = 70 km/h; 

• Liczba jezdni: 1; 

• Przekrój normalny: 1 x 2 (2 x 3,50 m); 

• Dost�pno�
 trasy ograniczona w miar� mo�liwo�ci terenowych do skrzy�owa	; 

• Promienie łuków poziomych Rmin=300m dla wariantów I, II i III. 

1.3 Istniej�ce zagospodarowanie terenu 

Na odcinku obj�tym zamówieniem na odcinku istniej�cego układu ulic: W�dkarskiej, Rolniczej 

i Ko�cielnej Drogi, droga jest ogólnodost�pna, klasy L i D. Szeroko�
 ulic jest zmienna od 4,0 do 

6,0 m. Bezpo�rednio przy pasie drogowym zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna, obiekty 

u�yteczno�ci publicznej (sklepy, zakłady usługowe, magazyny).

1.4 Terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Analizowane przedsi�wzi�cie polega na budowie nowej drogi oraz przebudowie istniej�cych 

dróg w jeden odcinek od ronda ul. Warszawska  - ul. Brukowa w Łomiankach do granicy z gmin�
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Czosnów, z wył�czeniem odcinka ul. Rolniczej w Kiełpinie, stanowi�cej drog� powiatow� o długo�ci 

ok. 8 km.  

Planowane przedsi�wzi�cie zlokalizowane b�dzie w gminie miejsko-wiejskiej Łomianki, 

powiecie Warszawskim Zachodnim, która zajmuje powierzchni� około 38,06 km2. Gmina ta poło�ona 

jest w centralnej cz��ci województwa mazowieckiego na obszarze Kotliny Warszawskiej. 

Teren analizowanej inwestycji jest obj�ty nast�puj�cymi Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

• Uchwała nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 wrze�nia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”. 

• Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”. 

• Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cz��ci 

osiedla Łomianki Chopina i północnej cz��ci osiedla Łomianki Pawłowo cz��
 A. 

• Uchwała nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 wrze�nia 2016 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cz��ci 

osiedla Łomianki Chopina i północnej cz��ci osiedla Łomianki Pawłowo cz��
 B. 

• Uchwała nr XXXV/244/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 pa�dziernika 2005 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna”. 

W ramach opracowanej koncepcji przewiduje si� trzy warianty przebiegu obwodnicy Łomianek 

opisane w rozdziale 8. Głównym celem obwodnicy jest odci��enie centralnej cz��ci Łomianek z ruchu 

tranzytowego. Droga b�dzie budowana w nast�puj�cych obszarach planistycznych Łomianek: 

• Strefa 7 – centralna, wielofunkcyjna, 

• Strefa 6.1 – mieszkaniowa, ekstensywna i �rednio intensywna,  

• Strefa 4 – Dolina Łomiankowska – rekreacja i osadnictwo. 

1.5 Projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu 

Projektowana trasa wpisuje si� istniej�ce i b�d�ce w fazie przygotowania miejscowe plany 

zagospodarowania. 
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1.6 Zestawienia projektowanych wariantów 

Tabela 1 Zestawienie projektowanych wariantów 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Długo�
 ogółem 10,1 km 9,9 km 15,0 km 

Dł. odcinków nowobudowanych 
(udział procentowy) 

10,1 km 
(100%) 

8,9 km 
(90%) 

11,2 km 
(75%) 

Dł. odcinków przebudowywanych 
(udział procentowy) 

0 
1,0 km 
(10%) 

3,8 km 
(25%) 

Dł. odcinków przechodz�cych przez 
teren zabudowy 
(udział procentowy) 

0 
1,0 km 
(10%) 

0 

Dł. odcinków przechodz�cych przez 
las 
(udział procentowy) 

0 0 
0,4 km 
(3%) 

Dł. odcinków przechodz�cych przez 
pole 
(udział procentowy) 

10,1 km 
(100%) 

8,9 km 
(90%) 

14,6 km 
(97%) 

Dł. odcinków przechodz�cych przez 
obszary chronione 
(udział procentowy) 

0 0 0 

Skrzy�owania 5 6 6 

Wiadukty 0 0 0 

Wyburzenia 1 1 0 
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2 PROGNOZA RUCHU 

2.1 Wykaz materiałów wyj�ciowych 

Materiałami wyj�ciowymi do opracowywanej dokumentacji s�: 

• Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 r.; 

• Zasady prognozowania wska�ników wzrostu ruchu wewn�trznego na okres 2007 – 2037 na sieci 

drogowej do celów planistyczno – projektowych, GDDKiA, Warszawa 2007; 

• Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: In�ynieria ruchu, Warszawa, WKiŁ 1999; 

• Materiały planistyczne miasta i gminy Łomianki tj. Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego; 

• Koncepcja przebiegu trasy tramwajowej przez teren Gminy Łomianki. 

2.2 Termin oddania inwestycji do u�ytkowania 

Na potrzeby opracowania prognozy ruchu przyj�to, i� obwodnica miasta Łomianek zostanie 

oddana do u�ytku do roku 2020 roku. Według wytycznych GDDKiA przekrój drogi dobierany jest na 

pi�tnasty rok po oddaniu do eksploatacji, natomiast analizy ekonomiczne bior� pod uwag�

dwudziestoletni okres eksploatacji. W zwi�zku z tym perspektywiczna prognoza ruchu zostanie 

opracowana do roku 2035. 

2.3 Wzrost ruchu na drogach 

W celu oszacowania wzrostu ruchu na drogach przyj�to wska�niku wzrostu ruchu zalecane 

przez Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad. Dla dróg gminnych zastosowane zostały 

wytyczne wskazane dla dróg powiatowych i gminnych. Zało�ono rozwój sieci dróg ekspresowych 

i autostrad zgodny z obecnymi programami inwestycyjnymi. 

2.4 Rozwój sieci drogowej 

Wiod�c� inwestycj� komunikacyjn� o charakterze strategicznym w okolicach miasta b�dzie: 

• przebudowa drogi ekspresowej S7, 

• przebudowa ulicy Rolniczej (drogi powiatowej) 

2.5 Metodyka prognoz ruchu 

Prognozy ruchu na drodze gminnej, przeprowadzono zgodnie z zało�eniami do analizy ruchu 

wg rozdzielnika GDDKiA VS-4/4083/017/07 z dnia 15.03.2007 r. oraz wytycznych dla uproszczonych 

metod prognozowania ruchu na drogach powiatowych i gminnych. 
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Prognozowany ruch okre�lono metod� uproszczon� dla obliczania prognozy dla dróg gminnych 

i powiatowych o nat��eniu ruchu w roku bazowym nie ni� wi�kszym 2500 poj./dob�. Podstaw�

prognozy stanowił Generalny Pomiar Ruchu (GPR) wykonany w roku 2015. 

Wielko�
 prognozowanego �redniego dobowego ruchu pojazdów samochodowych ogółem 

w danym horyzoncie czasowym obliczono  przez przemno�enie wielko�ci SDR w roku bazowym przez 

odpowiedni wska�nik wzrostu. Wielko�
 wska�ników zestawiono w tablicy poni�ej. 

Tabela 2 �redni roczny wska�nik wzrostu ruchu pojazdów samochodowych 

Okres 
�redni roczny wska�nik wzrostu ruchu pojazdów 

samochodowych ogółem na drogach wojewódzkich 

2015 - 2020 1,032 

2020 - 2025 1,029 

2025 - 2030 1,029 

2030 - 2035 1,029 

Według przyj�tych metod prognozowania SDR motocykli i autobusów  pozostaje dla wszystkich 

horyzontów czasowych taki sam jak dla roku bazowego. 

Prognozowany �redni dobowy ruch samochodów dostawczych obliczono przez przemno�enie 

SDR tych pojazdów w roku bazowym przez wska�niki wzrostu ruchu podane w tablicy poni�ej. 

Tabela 3 Wska�niki wzrostu wielko�ci ruchu pojazdów dostawczych na drogach wojewódzkich 

Okres 
�redni roczny wska�nik wzrostu ruchu pojazdów 

dostawczych na drogach wojewódzkich 

2015 - 2020 1,025 

2020 - 2025 1,022 

2025 - 2030 1,022 

2030 - 2035 1,022 

Wielko�
 prognozowanego ruchu samochodów ci��arowych bez przyczep obliczono mno��c 

ruch zarejestrowany w roku bazowym przez współczynnik wzrostu ruchu równy 1,02 spot�gowany 

przez liczb� lat prognozy. Analogicznie wielko�
 prognozowanego ruchu samochodów ci��arowych 

z przyczepami obliczono mno��c ruch zarejestrowany w roku bazowym przez współczynnik wzrostu 

ruchu równy 1,03 spot�gowany przez liczb� lat prognozy. 

Wielko�
 prognozowanego ruchu samochodów osobowych  dla roku prognozy obliczono jako 

ró�nic� SDR pojazdów samochodowych ogółem oraz sumy SDR pojazdów pozostałych kategorii. 

Do wydzielenia ruchu tranzytowego w Nał�czowie zastosowano metod� Krycha. Metoda ta 

uzale�nia wielko�
 ruchu tranzytowego od funkcji analizowanego miasta, wielko�ci zamieszkuj�cej 

ludno�ci, blisko�ci innych o�rodków miejskich, a w konsekwencji funkcji wlotów do miasta.  
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Poni�ej przedstawiono podstawowe zało�enia metody: 

- miasto poni�ej 20 tys. mieszka	ców (Łomianki około 16 tys.), 

- klasy wlotów: 

• A – krajowa, 

• B – mi�dzyregionalna, 

• C – regionalna, 

• D – lokalna, 

• DE – sublokalna. 

- klasa urbanizacji: 

• I – aglomeracja, 

• II – powy�ej 100tys. mieszka	ców, 

• III – 20-100 tys. mieszka	ców, 

• IV – 5-20 tys. mieszka	ców, 

• V – poni�ej 5 tys. mieszka	ców oraz obszary niezurbanizowane. 

Tabela 4 Zale�no�� klasy wlotu od klasy urbanizacji w metodzie Krycha

I II III IV V 

I A B B C D 

II B B B C D 

III B B C C D 

IV C C C D D 

V D D D D DE 

- ustalenie udziału procentowego tranzytu zale�nego od klasy wlotu: 

• m – liczba mieszka	ców w tys., 

• tA = 71,1 – 0,27 * m, 

• tB= 63,1 - 0,38 * m, 

• tC= 46,1 – 0,31 * m, 

• tD= 27,1 – 0,11 * m,

• tDE=10 do 12 %.

- utworzenie wi��by ruchu w oparciu o model proporcjonalny: 

• Pi – produkcja i-tego wlotu,

• Ai, Aj – atrakcja i-tego i j-tego wlotu,

• 	Ak – suma atrakcji wylotów,

• Tij= �� �
��

�����	
  [P/d] – tranzyt pomi�dzy i – tym wlotem i j-tym wylotem. 
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Dla okre�lenia udziału procentowego ruchu tranzytowego, który przeniesie si� na obwodnic�

Nał�czowa, zastosowano metod� Sulger – Bühla. Poni�ej przedstawiono podstawowe zało�enia 

i parametry tej metody: 

• la – długo�
 dotychczasowej trasy, 

• lb – długo�
 nowej trasy, 

• ta – czas przejazdu dotychczasow� tras�, 

• tb – czas przejazdu now� tras�,
b

a

l

l

l
S =  - wska�nik długo�ci, 

•

b

a

t

t

t
S =  - wska�nik czasu, 

• [%]30
5,0

3
20 −

−

−

⋅=

t

l

a

S

S
u  - udział ruchu na dotychczasowej trasie (0 � ua � 75%), 

• ub = 100 - ua [%] – udział ruchu na nowej trasie. 

2.6 Wyniki prognoz ruchu 

Do prognoz przyj�to nast�puj�ce zało�enia: 

• przej�cie około 50% nat��enia z ulicy Warszawskiej, gdzie nat��enie wynosi 2040 poj./dob�, 

• niewielki udział samochodów ci��arowych i autobusów. 

• Budowa drogi ekspresowej S-7 na przedmiotowym odcinku, która spowoduje zmniejszenie ruchu 

tranzytowego i udział osób omijaj�cych zatory na DK7 drogami gminnymi. 

Tabela 5 Prognoza ruchu na lata 2015-2035 – wariant inwestycyjny (wariant 1, 2, 3, 4) 

Rok 
progno

zy 

SDR (P/d) 

Pojazdy 
samochodo
we ogółem 

Udział 
pojazd

ów 
ci��kic

h 

Motocy
kle 

Samocho
dy 

osobowe

Samocho
dy 

dostawcz
e 

Samocho
dy 

ci��arow
e bez 

przyczep 

Samocho
dy 

ci��arowe 
z 

przyczepa
mi 

Autobu
sy 

Ci�gni
ki 

rolnic
ze 

2015 8 943 43 8 12 5 2 1021 2% 

2016 8 974 44 9 12 5 2 1053 2% 

2017 8 1006 45 9 12 5 2 1087 2% 

2018 8 1039 46 9 13 5 2 1121 2% 

2019 8 1073 47 9 13 5 2 1158 2% 

2020 8 1108 48 9 14 5 2 1195 2% 

2021 8 1141 49 9 14 5 2 1229 2% 

2022 8 1175 50 10 14 5 2 1265 2% 

2023 8 1210 52 10 15 5 2 1302 2% 

2024 8 1246 53 10 15 5 2 1339 2% 

2025 8 1283 54 10 16 5 2 1378 2% 

2026 8 1321 55 10 16 5 2 1418 2% 

2027 8 1360 56 11 17 5 2 1459 2% 
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2028 8 1401 57 11 17 5 2 1501 2% 

2029 8 1442 59 11 18 5 2 1545 2% 

2030 8 1485 60 11 18 5 2 1590 2% 

2031 8 1529 61 12 19 5 2 1636 2% 

2032 8 1574 63 12 19 5 2 1683 2% 

2033 8 1621 64 12 20 5 2 1732 2% 

2034 8 1669 66 12 21 5 2 1783 2% 

2035 8 1718 67 12 21 5 2 1825 2% 

2.7 Obliczenie kategorii ruchu 

Oblicze	 kategorii ruchu wykonano dla roku 2035 wg wzoru: 
L=(N1*r1+N2*r2+N3*r3)*f 

W oparciu o powy�sze obliczenia nale�y przyj�
 kategori� ruchu KR-2, jednak patrz�c na 

mo�liwo�ci rozwoju terenów przyległych do projektowanego układu drogowego przyj�to wy�sz�

kategori� ruchu tj. KR-3.

2.8 Podsumowanie 

• Ruch prowadz�cy przez miasto Łomianki jest ruchem lokalnym. 

• Z przeprowadzonej obserwacji w terenie i prognozy ruchu mo�na stwierdzi
, �e realizacja 

danej inwestycji spowoduje cz��ciowe przeniesienie ruchu lokalnego. Nie jest to jednak 

dominuj�ca relacja ruchu zewn�trznego wyst�puj�ca w mie�cie.  

• Droga o przekroju dwukierunkowym jednopasowym zapewni odpowiednie warunki ruchu 

w okresie prognozy ruchu. 

• W oparciu o powy�sze obliczenia nale�y przyj�
 kategori� ruchu KR-2, jednak patrz�c na 

mo�liwo�ci rozwoju terenów przyległych do projektowanego układu drogowego przyj�to 

wy�sz� kategori� ruchu tj. KR-3.  

Rok 
SDR 

Samochody 
osobowe 

Samochody 
dostawcze 

Samochody 
ci��arowe 

bez przyczep 

Samochody 
ci��arowe z 
przyczepami 

Autobusy
Suma 

[poj./dob�]
KR 

SDR 
2035

1718 67 14 21 5 1825 KR2

  osobowe dostawcze ci��arowe autobusy TIR-y       
  1718 67 14 5 21 1825     
współczynnik 0 0 0,109 0,594 1,95   f L 
Osie 0 0 1,5 3,0 41,0 45 0,5 23 

KR2 
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3 ANALIZA �RODOWISKOWA 

3.1 Opis planowanego przedsi�wzi�cia drogowego 

Analizowane przedsi�wzi�cie polega na budowie nowej drogi oraz przebudowie istniej�cych 

dróg w jeden odcinek od ronda ul. Warszawska  - ul. Brukowa w Łomiankach do granicy z gmin�

Czosnów, z wył�czeniem odcinka ul. Rolniczej w Kiełpinie, stanowi�cej drog� powiatow� o długo�ci 

ok. 8 km.  

Planowane przedsi�wzi�cie zlokalizowane b�dzie w gminie miejsko-wiejskiej Łomianki, 

powiecie Warszawskim Zachodnim, która zajmuje powierzchni� około 38,06 km2. Gmina ta poło�ona 

jest w centralnej cz��ci województwa mazowieckiego na obszarze Kotliny Warszawskiej. Mapa 

z lokalizacj� przedsi�wzi�cia została przedstawiona na rysunku nr 01. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowa	 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

i gminy Łomianki tereny otaczaj�ce planowane warianty 1, 2 i 3 obwodnicy Łomianek 

zagospodarowane s� w wi�kszo�ci przez tereny ł�k, pól uprawnych oraz tereny o zwartej zabudowie 

jednorodzinnej. 

Teren analizowanej inwestycji jest obj�ty nast�puj�cymi Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

• Uchwała nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 wrze�nia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”. 

• Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”. 

• Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cz��ci 

osiedla Łomianki Chopina i północnej cz��ci osiedla Łomianki Pawłowo cz��
 A. 

• Uchwała nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 wrze�nia 2016 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cz��ci 

osiedla Łomianki Chopina i północnej cz��ci osiedla Łomianki Pawłowo cz��
 B. 

• Uchwała nr XXXV/244/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 pa�dziernika 2005 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna”. 

W ramach opracowanej koncepcji przewiduje si� trzy warianty przebiegu obwodnicy Łomianek 

opisane w rozdziale 8. Głównym celem obwodnicy jest odci��enie centralnej cz��ci Łomianek z ruchu 

tranzytowego. Droga b�dzie budowana w nast�puj�cych obszarach planistycznych Łomianek: 

• Strefa 7 – centralna, wielofunkcyjna, 

• Strefa 6.1 – mieszkaniowa, ekstensywna i �rednio intensywna,  

• Strefa 4 – Dolina Łomiankowska – rekreacja i osadnictwo. 

Planowane warianty 1, 2, 3 i 4 kilkakrotnie przecinaj� lokalne drogi oraz obszary zwartej 

zabudowy jednorodzinnej (na krótkich odcinkach). Trasa planowanego przebiegu obwodnicy 
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Łomianek krzy�uje si� z istniej�c�: lini� �wiatłowodow� PERN S.A. w kanalizacji telekomunikacyjnej 

ORANGE S.A., uło�onej w ci�gu ulicy Fabrycznej obr�b Łomianki Dolne oraz lini� najwy�szego 

napi�cia 400kV PSE S.A. 

3.2 Opis i charakterystyka elementów przyrodniczych �rodowiska 

Obszary i obiekty chronione w my�l ustawy o ochronie przyrody 

Mała obwodnica Łomianek b�dzie zlokalizowana w obr�bie dwóch form ochrony przyrody – 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) oraz otuliny Kampinoskiego Parku 

Narodowego. Inwestycja zwi�zana b�dzie równie� z przeci�ciem lokalnych korytarzy ekologicznych. 

Informacje nt. form ochrony przyrody oraz innych cennych przyrodniczo obszarów uzyskano od 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa	stwowych w Warszawie, a tak�e informacji udost�pnionych przez  

Generalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska (serwis internetowy: www.geoserwis.gdos.pl) oraz 

zał�cznika do Rozporz�dzenia nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. Poni�ej 

przedstawiono krótk� charakterystyk� zinwentaryzowanych form ochrony przyrody na przebiegu oraz 

w s�siedztwie planowanych wariantów obwodnicy. Mapa z naniesionymi formami ochrony przyrody 

została przedstawiona na rysunku nr 02. 

3.2.1.1 Obszary Chronionego Krajobrazu 

„Warszawski” Obszar Chronionego Krajobrazu 

Przedmiotowe przedsi�wzi�cie znajduje si� na terenie Warszawskiego OChK o pow. 148409,1 

ha, który został utworzony Rozporz�dzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Analizowany obszar obejmuje stref� zwykł� oraz stref� ochrony urbanistycznej. Jedn�

z najwa�niejszych funkcji ww. obszaru jest funkcja korytarza ekologicznego umo�liwiaj�cego migracj�

ro�lin, zwierz�t i grzybów. Jest to rodzaj ł�cznika pomi�dzy cennymi przyrodniczo obszarami - np. 

w przypadku rejonu Czosnowa i Łomianek ł�czy Kampinoski Park Narodowy i unikatow� przyrodniczo 

dolin� Wisły, w której znajduj� si� obszary Natura 2000 Dolina �rodkowej Wisły PLB140004 

i Kampinoska Dolina Wisły PLH140029. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny 

chronione ze wzgl�du na wyró�niaj�cy si� krajobraz, du�e zró�nicowanie siedlisk oraz gatunków 

ro�lin i zwierz�t. Do najcenniejszych i najbogatszych przyrodniczo zaliczy
 nale�y doliny rzeczne np. 

Wisły, �widra czy Mieni, rozległe kompleksy le�ne, jak lasy rembertowskie, celestynowskie, otwockie 

oraz obszary wilgotnych ł�k i torfowisk np. Bagno Jacka, Na Torfach czy fragmenty najwi�kszego na 

Mazowszu torfowiska - Bagno Całowanie. 

3.2.1.2 Parki Narodowe 

Kampinoski Park Narodowy 

Planowana obwodnica Łomianek znajduje si� w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego 

o pow. 38544,33 ha, który został utworzony na mocy Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 
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stycznia 1959 r. w odległo�ci ok. 1,6 km w kierunku południowym i południowo-zachodnim od 

analizowanej inwestycji. Celem utworzenia parku jest ochrona charakterystycznego dla pradoliny 

Wisły układu pasowego wydm �ródl�dowych, zbiorowisk bagiennych i le�nych oraz pozostało�ci 

pradawnej puszczy wraz z wyst�puj�c� na jego obszarze bogat� faun�, flor�, a tak�e wielu pami�tek 

historii i kultury.  

3.2.1.3 Obszary Natura 2000 

Kampinoska Dolina Wisły 

Najbli�szy obszar Natura 2000 znajduje si� w odległo�ci ok. 30 m na północ od planowanej 

obwodnicy i jest to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Kampinoska Dolina Wisły” PLH140029. 

Obszar o powierzchni 20659,11 ha obejmuje odcinek doliny Wisły pomi�dzy Warszaw� a Płockiem. 

Pod wzgl�dem fizjograficznym poło�ony jest w obr�bie Kotliny Warszawskiej i cz��ciowo w Kotlinie 

Płockiej. Wisła na tym odcinku płynie swoim naturalnym korytem o charakterze roztokowym z licznymi 

łachami i namuliskami. Koryto kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi, 

warunkuj�cymi powstawanie naturalnych fitocenoz le�nych i niele�nych w swoistym układzie 

przestrzennym. W dolinie zachowały si� liczne starorzecza tworz�ce charakterystyczna ci�gi otoczone 

mozaik� zaro�li wierzbowych, lasów ł�gowych oraz ekstensywnie u�ytkowanych ł�k i pastwisk. 

Północna kraw�d� doliny jest wyra�nie zarysowana i osi�ga wysoko�
 wzgl�dn� dochodz�c� do ok. 

35m. Od strony południowej rozci�ga si� szeroki taras zalewowy.  

Na terenie obszaru wyst�puj� nast�puj�ce gatunki ochrony wymienione w Dyrektywie Rady 

92/43/EWG oraz 79/709/EWG: bóbr europejski, wydra europejska, traszka grzebieniasta, kumak 

nizinny, bole	, ró�anka, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, pachnica d�bowa, starorzecza 

i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz zalewane 

muliste brzegi rzek Ciepłolubne, �ródl�dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 

zmiennowilgotne ł�ki trz��licowe (Molinion), ziołoro�la górskie (Adenostylion alliariae) i ziołoro�la 

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), ni�owe i górskie �wie�e ł�ki u�ytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), gr�d �rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), ł�gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum, Populetum albae, Alnenion) 

ł�gowe lasy d�bowo-wi�zowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Puszcza Kampinoska 

W dalszej odległo�ci znajduj� si� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk oraz Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków „Puszcza Kampinoska” PLC140001 ok. 1,6 km w kierunku południowym. Obszar 

zajmuje 37640,49 ha, fragment pradoliny Wisły na Nizinie Mazowieckiej, ograniczony korytem Wisły 

(od północy i wschodu), korytem Bzury (od zachodu) oraz skarp� tarasu Równiny Łowicko-Bło	skiej 

(od południa). W Puszczy Kampinoskiej dominuj� rosn�ce na piaszczystych wydmach bory sosnowe. 

Lasy li�ciaste (w postaci olsów i ł�gów) rosn� obecnie głównie na bagnach. W Puszczy Kampinoskiej 

ro�nie wiele rzadkich gatunków ro�lin np. chamedafne północna, wi�nia kwa�na czy brzoza czarna. 
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Na terenie ostoi wyst�puje 69 gatunków ro�lin naczyniowych podlegaj�cych �cisłej ochronie. Ponadto 

w puszczy sadzono w przeszło�ci, w celu utrwalenia wydm lub dla dekoracji, drzewa z gatunków 

północnoameryka	skich, np. d�b czerwony, sosn� smołow�, sosn� Banksa. Zidentyfikowano tu 13 

typów siedlisk z zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z priorytetowymi lasami ł�gowymi i cennymi 

murawami napiaskowymi oraz 8 gatunków z Zał�cznika II tej Dyrektywy. Dodatkowo ptaki wymienione 

w zał�czniku II Dyrektywy Rady 79/409/EWG wyst�puj� w liczbie 46 gatunków (np. bocian czarny, 

bielik, �uraw, czapla siwa, derkacz, b�k). �yje tutaj równie� 2 gatunki płazów, jeden gatunek ryby 

(Misqurmus fossilis) oraz 7 gatunków bezkr�gowców z ww. dyrektywy. Gatunki ssaków wyst�puj�ce 

na terenie puszczy to  ło�, bóbr, ry� euroazjatycki, wydra europejska, lis rudy, jele	, sarna, dzik, jenot 

azjatycki, borsuk europejski oraz wilk szary. 

Dolina �rodkowej Wisły 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina �rodkowej Wisły” PLH140004 zlokalizowany ok. 

250 m w kierunku wschodnim od analizowanego przedsi�wzi�cia zajmuje obszar 30777,9 ha. Jest 

ostoj� obejmuj�c� odcinek rzeki pomi�dzy D�blinem a Płockiem. Wisła zachowała tu wyj�tkowo 

naturalny charakter rzeki roztokowej. Na odcinku tym Wisła tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne 

kanały. Wyst�puj� tu zarówno wyspy w formie piaszczystych łach, po dobrze uformowane wyspy 

poro�ni�te ro�linno�ci� zieln�. Wielkie piaszczyste łachy s� siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw 

i sieweczek. Najwi�ksze z wysp s� pokryte zaro�lami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz 

z teras� zalewow� porastaj� zaro�la wikliny oraz ł�ki i pastwiska. Na niektórych odcinakach pozostały 

tu równie� fragmenty dawnych lasów ł�gowych zło�onych z topól i wierzb. Głównym celem powołania 

ostoi jest wyst�puj�ca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie �rodkowej Wisły 

gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Wyst�puje tu równie� 9 gatunków wpisanych 

do Polskiej Czerwonej Ksi�gi Zwierz�t m.in. ostrygojad, podgorzałka i podró�niczek. W okresie zimy 

wyst�puj� tu du�e koncentracje g�goła i bielczka. Obszar ma bardzo du�e znaczenie jako szlak 

w�drówkowy dla ptaków migruj�cych. Spo�ród ro�lin wyst�puje tu lipiennik Loesela. 

3.2.1.4 Rezerwaty przyrody 

Jezioro Kiełpi	skie 

Planowane przedsi�wzi�cie zlokalizowane jest w odległo�ci ok. 30 m od rezerwatu „Jezioro 

Kiełpi	skie” utworzonego na mocy Zarz�dzenia Ministra Ochrony �rodowiska i Zasobów Naturalnych 

z dnia 1 lipca 1988 r. w celu ochrony i zachowania starorzecza Wisły wraz z charakterystyczn� faun�

i flor�. Rezerwat obejmuje jezioro oraz przyległe do niego tereny w pasie o szeroko�ci 50 m, zajmuj�c 

powierzchni� 20,54 ha. Jezioro Kiełpi	skie powstało w wyniku odci�cia starorzecza od dawnego 

koryta Wisły. Od obecnego koryta oddziela go K�pa Kiełpi	ska. Eutroficzne wody jeziora porastaj�

drobne ro�liny wolnopływaj�ce. Najcz��ciej spotykanym gatunkiem ro�lin jest tu gr��el �ółty. Bli�ej 

brzegów wyst�puj� szuwary o szeroko�ci od kilku do kilkudziesi�ciu metrów z dominuj�c� trzcin�

pospolit�, w�ród której znajduje schronienie liczne ptactwo wodne. 
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Ławice Kiełpi	skie 

W odległo�ci 400 m w kierunku wschodnim znajduje si� kolejny rezerwat „Ławice Kiełpi	skie” 

utworzony na mocy Rozporz�dzenia Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 

z dnia 23 grudnia 1998 r. Rezerwat obejmuje obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płyn�cych 

Wisły w granicach gmin: Łomianki, Jabłonna oraz dzielnicy Warszawy Białoł�ka. Został utworzony 

w celu ochrony i zachowania ostoi l�gowych rzadkich i gin�cych gatunków ptactwa wyst�puj�cego na 

obszarze wysp i tarasu zalewowego Wisły. Przedmiotem ochrony s�: miejsca gniazdowania ptactwa 

wodno-błotnego, szczególnie kolonie gniazdowe rybitwy białoczelnej, a tak�e miejsca l�gowe mewy 

�mieszki, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej, sieweczki obro�nej, brod�ca 

piskliwego, tracza nurog�sia i zimorodka. 

3.2.1.5 Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „D�by Młoci	skie” 

Utworzony na mocy Rozporz�dzenia Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z 1 lipca 2002 r. Zajmuje 

obszar 9,2579 ha i jest oddalony ok. 2,7 km na południowy wschód od analizowanej inwestycji. Zespół 

obj�ty został ochron� ze wzgl�du na wyst�powania starego drzewostanu z udziałem d�bów 

szypułkowych i bezszypułkowych, stanowiska turzycy dr��czkowatej, wi�zów szypułkowych, 

kasztanowców pospolitych i grabów pospolitych, z których kilka wytworzyło wyj�tkowo efektowne 

przypory, a tak�e licznych gatunków ptaków i pomnika �ołnierzy AK. 

3.2.1.6 U�ytki ekologiczne 

U�ytek nr 620 – Przy Lesie Młoci	skim  

U�ytek ekologiczny nr 620 został powołany Rozporz�dzeniem Nr 56 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 1.07.2002. U�ytek zajmuje 4,8196 ha i jest oddalony ok. 2,5 km w kierunku południowo-

wschodnim od planowanej inwestycji. Szczególnym celem ochrony jest siedlisko przyrodnicze 

i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków. 

Inne obszary cenne przyrodniczo 

3.2.2.1 Korytarze ekologiczne 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Kampinoskiego Parku Narodowego trasa obwodnicy 

b�dzie trzykrotnie przecina
 lokalny korytarz ekologiczny w km 00+350,50 (w pobli�u ul. Ł�kowej), 

w km 02+000 (w pobli�u uj�cia wody podziemnej) oraz w km 08+905,00 (przy granicy z gmin�

Czosnów). 

Planowana inwestycja b�dzie graniczy
/s�siadowa
 z lokalnym korytarzem ekologicznym na 

odcinku przy rezerwacie przyrody „Jezioro Kiełpi	skie” (km 05+149,50). 
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3.2.2.2 Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy Łomianki zlokalizowanych jest 93 pomników przyrody, które zaliczaj� si�

jako twory przyrody �ywej lub ich skupiska o szczególnej warto�ci przyrodniczej, naukowej, 

historycznej lub krajobrazowej. Wzdłu� planowanej inwestycji nie zidentyfikowano �adnych pomników 

przyrody. Nowoprojektowane warianty obwodnicy Łomianek nie koliduj� z �adnym z pomników 

przyrody. Najbli�sze z nich znajduj� si� przy: 

• ul. Dolnej 20 w odległo�ci ok. 400 m na południowy-zachód od analizowanego przedsi�wzi�cia. 

Jest to d�b szypułkowy o obwodzie w pier�nicy 325 cm o wysoko�ci 17 m. 

• alei lip w odległo�ci ok. 1 km na południowy-zachód od analizowanego przedsi�wzi�cia. Na wy�ej 

wymienionej ulicy znajduje si� 45 lip drobnolistnych o obwodzie w pier�nicy 110-220 cm 

o wysoko�ci 15 m. 

Ustanowienie pomników przyrody nast�puje w drodze rozporz�dzenia wojewody lub uchwały 

rady gminy, które okre�la nazw� obiektu, jego poło�enie oraz ograniczenia, zakazy i nakazy. 

Pomnikami przyrody s�: drzewa pojedyncze, grupy drzew, aleje i szpalery, głazy narzutowe i inne.  

Pomniki podlegaj� szczególnej ochronie prawnej polegaj�cej na zakazie niszczenia, 

uszkadzania, wycinania, zrywania cz��ci drzew, nacinania, umieszczania tablic, wchodzenia na 

drzewa, zmian stosunków wodnych mog�cych mie
 wpływ na stan drzewa, wzniecania ognia. 

Obowi�zuje tak�e zakaz wznoszenia, budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, urz�dze	 lub 

instalacji, prowadzenia prac ziemnych, zakaz zanieczyszczania terenu lub wód, zakaz wysypywania, 

zakopywania i wylewania odpadów, zakaz niszczenia ro�linno�ci w strefie 15 m od pnia i w zasi�gu 

rzutu korony. 

3.2.2.3 Obszary chronione, okre�lone na podstawie odr�bnych przepisów 

Oprócz formalnych powierzchniowych form ochrony przyrody na terenie gminy Łomianki 

obecne s� tereny obj�te ochron� nieformaln� w postaci lasów. Gmina charakteryzuje si� �rednim 

wska�nikiem lesisto�ci – 21,1%. Lasy i grunty le�ne wraz z zadrzewieniami oraz zakrzaczeniami 

zajmuj� 23,59% powierzchni gminy, a zespoły ro�linno�ci drzewiastej i krzewiastej nieco ponad 6%. 

Tereny le�ne znajduj�ce si� w gminie zlokalizowane s� przede wszystkim w południowo – zachodniej 

cz��ci, w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.  

Grunty le�ne publiczne zajmuj� powierzchni� 492,7 ha, z czego zdecydowana wi�kszo�
 - 

491,7 ha nale�y do Skarbu Pa	stwa, w tym zaledwie 1,3 ha nadzorowane jest przez Lasy Pa	stwowe 

(Nadle�nictwo Jabłonna). Grunty le�ne prywatne zajmuj� 113,4 ha. Głównymi gatunkami 

lasotwórczymi jest sosna, olcha, d�b i brzoza, a zespołami le�nymi bory �wie�e, bory mieszane i olsy. 

Inn� form� ochrony przyrody wyst�puj�c� na terenie obj�tym inwestycj� jest ochrona 

gatunkowa pachnicy d�bowej oraz jej ostoi – dziuplastych i cz��ciowo spróchniałych drzew 

li�ciastych.  
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa	stwowych, analizowane 

przedsi�wzi�cie znajduje si� w terytorium zasi�gu działania PGL LP Nadle�nictwo Jabłonna, jednak�e 

nie b�dzie realizowane na gruntach le�nych. 

Elementy przyrodnicze �rodowiska 

3.2.3.1 Geomorfologia i rze�ba terenu 

Teren przeznaczony pod inwestycj� zlokalizowany jest na obszarze mezoregionu Kotliny 

Warszawskiej w makroregionie Niziny �rodkowomazowieckiej. Charakteryzuje si� płask� rze�b�

terenu i nieznacznym zró�nicowaniem wysoko�ciowym. Ukształtowanie terenu wykazuje łagodny 

spadek wysoko�ciowy w kierunku do Wisły. Płaski teren oraz niewielka wysoko�
 wzgl�dem poziomu 

wód rzeki Wisły sprawia, �e w okresie wezbra	, tereny gminy Łomianki nara�one s� na 

niebezpiecze	stwo powodzi. W przeszło�ci były to tereny zalewowe. Obecnie s� one chronione 

wałem przeciwpowodziowym, biegn�cym wzdłu� koryta Wisły przez cał� gmin� Łomianki. Nieznaczne 

urozmaicenie ukształtowania stanowi� piaszczyste wydmy na terenach s�siaduj�cych z Kampinoskim 

Parkiem Narodowym.  

Jednostk� morfogenetyczn� dla omawianego terenu jest Wisła. Wyró�ni
 tu mo�na dwa główne 

poziomy ró�ni�ce si� typem krajobrazu: taras zalewowy (ni�szy – w bezpo�rednim s�siedztwie Wisły 

i wy�szy – na którym zlokalizowana jest Dolina Łomiankowska) oraz taras nadzalewowy, tzw. 

kampinoski. Dodatkowo wyró�ni
 nale�y jednostki podrz�dne, na które składaj� si�: 

• formy eoliczne w postaci wydm, zagł�bie	 deflacyjnych i pół piasków przewianych. 

• system starorzeczy zlokalizowanych na granicy obu tarasów w obr�bie tarasu zalewowego 

wy�szego. 

• formy osta	cowe, erozyjne, erozyjno – akumulacyjne, zlokalizowane w obr�bie Kampinosu. 

Taras zalewowy w wi�kszo�ci stanowi� tereny o charakterze ł�kowo – rolnym, zajmuj�

północn� i północno – wschodni� cz��
 gminy. Cz��
 wy�sza, stanowi�ca Dolin� Łomiankowsk� jest 

spłaszczon� �rednio podniesion� do wysoko�ci 2-3 m nad poziom Wisły powierzchni�. Zlokalizowany 

jest tutaj system jeziorek – starorzeczy Wisły (uło�onych na linii NW – SE) o gł�boko�ci dochodz�cej 

do 2 m. Na północny – wschód a� do koryta rzeki (jego północno – wschodni� granic� wyznacza wał 

ochronny) znajduje si� tzw. ni�szy taras zalewowy (ok. 1 m nad poziom Wisły). W okresach 

podwy�szonego stanu wody w Wi�le (powy�ej 1 m od poziomu wody �redniej) teren ten jest okresowo 

zalewany. 

3.2.3.2 Budowa geologiczna 

Opis budowy geologicznej został opracowany na podstawie materiałów i danych zawartych 

w „Programie Ochrony �rodowiska dla gminy Łomianki na lata 2008-2015”. Szczegółowy opis budowy 

geologicznej na podstawie bada	 geotechnicznych został przedstawiony w zał�czniku nr 01. 
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Teren inwestycyjny jest poło�ony w obr�bie niecki warszawskiej, stanowi�cej �rodkow�, 

najgł�bsz� cz��
 mezozoicznej niecki brze�nej. Nieck� tworz� utwory kredowe wypełnione osadami 

wieku trzeciorz�dowego i czwartorz�dowego. Wyst�puj�ce powy�ej osadów kredy utwory 

trzeciorz�dowe reprezentowane s� na terenie gminy Łomianki przez osady oligocenu (piaski 

miejscami z wkładkami �wirów oraz mułki i iły), miocenu (osady wykształcone w postaci piasków, iłów 

i mułków w�ród których utworzyły si� pokłady w�gla brunatnego) i pliocenu. Powierzchnia stropowa 

pliocenu jest silnie zró�nicowana, gdy� miejscami jest on wtórnie wyniesiony przez procesy 

glacitektoniczne. 

Na powierzchni wyst�puj� osady czwartorz�dowe pochodzenia lodowcowego, a ich mi��szo�


uzale�niona jest od ukształtowania powierzchni stropowej pliocenu. W przewa�aj�cej cz��ci terenu 

mi��szo�
 tych osadów waha si� w granicach 20 - 50 m, cho
 grubo�
 pokrywy czwartorz�dowej 

mo�e wynosi
 od kilku do ponad 100 m. Osady czwartorz�dowe reprezentowane s� przez 

przewarstwiaj�ce si� osady takie jak: piaski i �wiry moren czołowych, piaski rzeczne i rzeczno-

lodowcowe, gliny zwałowe, iły i mułki zastoiskowe oraz mady.  

Najstarsze wyst�puj�ce na powierzchni terenu osady wyst�puj� w obr�bie osta	ców erozyjnych 

tarasu nadzalewowego (kampinoskiego) w rejonie D�browy Le�nej i Burakowa. Górne partie osta	ca 

erozyjnego D�browy Le�nej buduj� głównie rezydua glin zwałowych utworzone na skutek rozmywania 

utworów glacjalnych przez wody płyn�ce na przedpolu l�dolodu. Wychodnie geologiczne osta	ca 

rejonu Burakowa tworz� gliny zwałowe. Geneza osta	ców wi��e si� z szybkim przemieszczaniem si�

i wcinaniem si� w podło�e koryta pra-Wisły na skutek wycofania si� l�dolodu i uwalniania odpływu 

wód z omawianego obszaru. Najstarszymi osadami tarasu nadzalewowego (kampinoskiego) s� �wiry 

i piaski rzeczne oraz wodnolodowcowe zdeponowane w okresie zlodowacenia północnopolskiego. 

Utwory te na powierzchni terenu wyst�puj� w pasie od Sadowej na zachodzie przez Dziekanów Le�ny 

na północ od D�browy Le�nej po Buraków. Omawiane osady poddane były intensywnym procesom 

eolicznym, a w ich wyniku na przełomie plejstocenu i holocenu w rejonie Dziekanowa Le�nego 

uformowane zostały wydmy paraboliczne o wysoko�ci wzgl�dnej dochodz�cej do 8 m. Innym efektem 

działalno�ci eolicznej na tarasie nadzalewowym s� misy deflacyjne utworzone na skutek wywiania 

piasków oraz pola piasków przewianych wyst�puj�ce w południowej cz��ci gminy. 

W mi�dzywydmowych obni�eniach terenu powstałych z wywiania, zachodziły i współcze�nie 

zachodz� proce sedymentacji bagiennej. Zjawisko to mo�na obserwowa
 na rozległych terenach 

Puszczy Kampinoskiej. Na przełomie plejstocenu i okresu postglacjalnego oraz pó�niej, ju�

w holocenie, ni�sze partie terenu w obr�bie tarasu nadzalewowego okresowo były zalewane wodami 

powodziowymi i w wyniku tego powstały: 

• starsze osady piasków drobnoziarnistych zawieraj�cych lokalnie wkładki mad i �wirów, które 

wyst�puj� „wyspowo” mi�dzy innymi w rejonie Dziekanowa Polskiego i w rejonie Kiełpina. 

• współczesne utwory powodziowe w postaci mad lekkich i �rednich. S� to odpowiednio: mułki 

piaszczyste, br�zowe o mi��szo�ci od 0,3 do 1,5 m oraz mułki „tłuste”, brunatne o niewielkiej 
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mi��szo�ci od 0,3 do 0,8 m. Mady lekkie wst�puj� zwartym obszarem pomi�dzy Dziekanowem 

Polskim, a Łomiankami Górnymi, za� mady �rednie zalegaj� „wyspowo” w obr�bie mad lekkich. 

Czwartorz�d w obr�bie analizowanego terenu zalega na nierównej, zaburzonej 

glacitektonicznie i wyerodowanej powierzchni iłów pstrych trzeciorz�du. W kierunku zachodnim 

i północno - zachodnim mi��szo�
 czwartorz�du wzrasta i wynosi ok. 70m. Litologia osadów 

czwartorz�du jest zró�nicowana głównie w profilu pionowym. Cz��
 stropow� buduj� tarasowe osady 

piaszczyste o przewadze frakcji grubo klastycznych, które si�gaj� na przewa�aj�cej cz��ci gminy do 

gł�boko�ci 25- 30m. W piaskach tych mog� wyst�powa
 niewielkie przewarstwienia glin lub pyłów. 

Poni�ej wyst�puje seria osadów zastoiskowych: piasków pylastych, pyłów piaszczystych, zapylonych 

piasków drobnych przedzielona na ró�nych gł�boko�ciach warstwami iłów i glin.  

Budow� geologiczn� trzeciorz�du rozpoczynaj� pod�cielaj�ce czwartorz�dowe iły pstre 

pliocenu, których strop wyst�puje na bardzo zró�nicowanej gł�boko�ci od 8m do 120m p.p.t. Pliocen 

kontynuuje si� do gł�boko�ci 89 m - 158m i buduj� go iły plastyczne o ró�norodnym zabarwieniu 

przewarstwione miejscami pyłami. Ni�ej zalegaj� osady miocenu: muły i iły oraz piaski z w�glem 

brunatnym si�gaj�ce do gł�boko�ci 176-201 m p.p.t. Miocen pod�cielaj� osady oligocenu 

wykształcone głównie w postaci piasków i mułów (pyłów) piaszczystych z udziałem iłów. Osady 

trzeciorz�du przewiercono na gł�boko�ci 243- 246 m p.p.t. 

3.2.3.3 Zło�a kopalin 

W granicach Łomianek w południowo-wschodniej cz��ci miasta, przy granicy z Warszaw�

znajduje si� udokumentowane w 1996 r. zło�e kruszywa naturalnego (piasku) „Łomianki-D�browa”. 

Zło�e zlokalizowane jest ok. 900 m na południowy zachód od skrzy�owania ul. Brukowej 

i Warszawskiej zajmuj�c powierzchni� 1,06 ha o zasobach kopaliny 172 tys. ton.  

3.2.3.4 Wody podziemne 

Na terenie gminy Łomianki wyst�puj� dwa główne poziomy wodono�ne: czwartorz�dowy 

i trzeciorz�dowy. Baz� zaopatrzenia w wod� stanowi� wody czwartorz�dowe. 

Poziom czwartorz�dowy 

W rejonie Łomianek wyst�puje jeden czwartorz�dowy poziom wodono�ny. Warstw� wodono�n�

omawianego poziomu buduj� plejstoce	skie piaski i �wiry zalegaj�ce pradolin� Wisły przewarstwione 

mułkami. Pod utworami wodono�nymi znajduj� si� iły plioce	skie, a w cz��ci południowej tak�e mułki, 

pyły i glina zwałowa. Osady te powstały głównie podczas interglacjału mazowieckiego oraz 

zlodowacenia �rodkowopolskiego i północnopolskiego. Zwierciadło wody jest swobodne i niemal 

jednolite, pozostaj�c w ci�głej relacji hydraulicznej z wodami przypowierzchniowymi. Lokalnie lustro 

wody podziemnej mo�e wyst�powa
 o charakterze napi�tym (głównie na tarasie zalewowym, gdzie 

warstwa spoistych gruntów madowych lokalnie schodzi do poziomu ok. 8 m p. p. t.). Wody zasilane s�
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infiltracyjnie i lateralnie dopływem podziemnym skierowanym od południowego zachodu w stron�

doliny Wisły. Ze wzgl�du na niski stopie	 izolacji warstw wodono�nych od powierzchni terenu, wody te 

s� bezpo�rednio nara�one na wpływ zanieczyszcze	 drog� infiltracyjn�. Spływ wód podziemnych 

odbywa si� w kierunku północnym. Lokaln� baz� drena�u jest Wisła.  

Wody czwartorz�dowego pi�tra wodono�nego stanowi� główny poziom u�ytkowy ujmowany 

studniami gł�binowymi, m.in. uj�cia gminnego oraz otworami zakładowymi. Studnie maj� gł�boko�


ok. 20÷25 m. Parametry hydrogeologiczne poziomu czwartorz�dowego okre�la si� dla wi�kszo�ci 

obszarów gminy jako bardzo dobre, jedynie w południowej cz��ci s� okre�lane jako dobre. Mi��szo�


poziomu wodono�nego waha si� w granicach 30 – 40 m, a zwierciadło wody kształtuje si� przewa�nie 

na gł�boko�ci 1 – 4 m p.p.t. Wydajno�
 potencjalna studni jest do�
 zmienna, zwi�kszaj�c si�

stopniowo ku północy (jest to spowodowane zmniejszaniem si� warstwy wodono�nej w tym kierunku). 

Wynosi od 10-30 m3/h w rejonie D�browy Le�nej, przez 50-70 m3/h w Burakowie, do 70-120 m3/h 

w pozostałej cz��ci (Łomianki, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Le�ny, Dziekanów Polski). 

Poziom trzeciorz�dowy  

Trzeciorz�dowe pi�tro wodono�ne zwi�zane jest głównie z osadami piaszczystymi miocenu 

i oligocenu zalegaj�cymi pod nadkładem czwartorz�du i ponad 100-metrowym pokładem mułków 

i iłów pliocenu. Poziom oligoce	ski ma jako jedyny - w obr�bie trzeciorz�dowego pi�tra wodono�nego 

- charakter u�ytkowy. Kompleks ten składa si� z przewarstwiaj�cych si� piasków kwarcowych, 

drobnoziarnistych i ilastych lub nawet iłów. W granicach miasta i gminy Łomianki poziom oligoce	ski 

uj�ty jest dwoma studniami w Dziekanowie Le�nym (zasoby eksploatacyjne wynosz� 60 m3/h). 

Zwierciadło wód oligoce	skich zalega na gł�boko�ci 200÷250 m p.p.t. W wyniku intensywnej 

eksploatacji tego poziomu w latach ubiegłych cała powierzchnia gminy znajduje si� w obr�bie 

rozległego leja depresji tego poziomu. Poziomy mioce	ski i oligoce	ski nie pozostaj� w ł�czno�ci 

hydraulicznej, rozdzielaj� je słabo przepuszczalne utwory. Lokalnie mo�e wyst�powa
 trzeci poziom 

plioce	ski, jest on jednak mało wydajny. 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Teren obj�ty opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze jednego udokumentowanego 

głównego zbiornika wód podziemnych. Jest to czwartorz�dowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 

222 „Dolina �rodkowej Wisły”. GZWP nr 222 stanowi obszar najwy�szej ochrony (ONO).  

Na terenie gminy Łomianki wyst�puj� dwa pi�tra wodono�ne o charakterze u�ytkowym - 

trzeciorz�dowe i czwartorz�dowe. Wody rozpoznanego słabo, tylko regionalnie, pi�tra kredy górnej 

w rejonie Warszawy nie s� ujmowane do spo�ycia ze wzgl�du na niekorzystne parametry 

hydrogeologiczne, znaczn� mineralizacj� oraz wyst�powanie poziomu czwartorz�dowego 

i trzeciorz�dowego na mniejszych gł�boko�ciach.  

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na terenie powiatu warszawskiego - zachodniego 

w latach 2004-2007 wynika, �e jako�
 wód podziemnych pi�tra czwartorz�dowego jest 
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niezadowalaj�cej jako�ci, głównie ze wzgl�du na st��enie �elaza i manganu, a tak�e elementy 

wskazuj�ce na wyra�n� presje antropogeniczna – azotyny, amoniak, chlorki. Z wyników bada	

lokalnego monitoringu wód na terenie gminy Łomianki wynika, �e jako�
 wód podziemnych w cz��ci 

północnej gminy stopniowo ulega pogorszeniu (klasa II – w wi�kszo�ci wymaga prostego uzdatniania). 

W rejonie na zachód od wsi Sadowa (przy granicy z gmin� Czosnów) wody podziemne 

charakteryzowane s� jako wody złej jako�ci.  

3.2.3.5 Wody powierzchniowe 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wojewódzkiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze	

Wodnych, planowana inwestycja koliduje w dwóch miejscach z rowem melioracyjnym Rowem A 

w Łomiankach. Pierwsze na wysoko�ci Jeziora Fabrycznego tj. na odcinku b�d�cym poza ewidencj�

wód, urz�dze	 melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów. Druga kolizja wyst�puje na wysoko�ci 

działek nr ew. 377, 378 obr�b 0006 w Łomiankach, na odcinku figuruj�cym w tej ewidencji.  

Najwi�kszym ciekiem wodnym wyst�puj�cym w s�siedztwie analizowanej inwestycji drogowej 

jest rzeka Wisła zlokalizowana ok. 250 m na wschód, która wyznacza wschodni� i północn� granic�

gminy. Koryto rzeki charakteryzuje si� do�
 du�� nieregularno�ci� (szeroko�
 waha si� w granicach 

od 300 do 800 m), dodatkowo wyst�puj� tutaj liczne wyspy i piaszczyste łachy stanowi�ce bardzo 

cenne siedliska przyrodnicze. Na ok. 11 km odcinku Wisły wzdłu� granic gminy �redni poziom wody 

w rzece wynosi od 73,4 do 75,3 m n.p.m. Z wyj�tkiem terenów poło�onych na południowowschodnich 

obrze�ach gminy - rejon Burakowa i rejon D�browy Le�nej, pozostała cz��
 obszaru gminy znajduje 

si� w zasi�gu wody 100-letniej.  

Poza dominuj�c� rzek� Wisł�, do sieci hydrograficznej gminy nale�y zaliczy
 płyn�c� w obr�bie 

wy�szego tarasu zalewowego Strug� Dziekanowsk�. Struga bierze pocz�tek w rejonie Burakowa. 

W górnym odcinku płynie równolegle do koryta Wisły, a nast�pnie skr�ca na zachód i przepływa przez 

szereg zbiorników wodnych starorzecza Wisły, w tym przez dwa najwi�ksze tj. jezioro Kiełpi	skie 

oddalone ok. 150 m na północ i jezioro Dziekanowskie oddalone ok. 250 m na północ. Ciek ko	czy 

bieg uchodz�c do Wisły poprzez �luz� na wale przeciwpowodziowym w Dziekanowie Nowym. 

Przepływ i stan wody jest silnie zwi�zany z warunkami pogodowymi i wezbraniami Wisły. W „suchych” 

okresach przepływ mo�e zanika
 (lokalnie ciek wysycha). W okresach wezbra	 Wisły (zwłaszcza 

długotrwałych) lub intensywnych opadów i roztopów, na skutek braku konserwacji (zarastanie 

i zamulenie rowu) mog� wyst�powa
 lokalne podtopienia. Jednak zagro�enie powodziowe nale�y 

uzna
 za niewielkie. W południowej cz��ci gminy poło�onej w obr�bie Puszczy Kampinoskiej 

zlokalizowane s� rowy odwodnieniowe odprowadzaj�ce wody poza granice gminy do Łasicy, prawego 

dopływu Bzury. 
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3.2.3.6 Gleby 

Budowa geologiczna obszaru gminy Łomianki warunkuje pochodzenie i rodzaj gleb. Taras 

nadzalewowy tworz� mady i piaski rzeczne. Na tych utworach wytworzyły si� gleby zbielicowane 

i gleby bielicowe wła�ciwe klas bonitacyjnych V i VI. Natomiast na terenie tarasu zalewowego 

dominuj� mady wła�ciwe (gleby napływowe) oraz gleby gruntowo – glejowe. W zachodniej i północno-

zachodniej cz��ci znajduj� si� kompleksy gleb III klasy bonitacyjnej. 

W pocz�tkowym biegu planowana inwestycja przebiega przez tereny zabudowane. Mi�dzy km 

00+368,00 a km 01+956,80 przedsi�wzi�cie budowlane przebiega przez obszary wyra�nej dominacji 

utworzonych z piasków słabo gliniastych, piasków gliniastych lekkich i piasków lu�nych mad 

rzecznych kompleksu 2z, 6 i 7. W km 02+082,7 trasy zlokalizowane s� nieu�ytki oraz mady rzeczne 

utworzone z lessów lekkich i �rednich. Kolejno wyst�puj� tereny utworzone z piasku gliniastego lekko 

pylastego mad rzecznych kompleksu 5 (do km 03+955,00) i z pyłu zwykłego mad rzecznych 

kompleksu 4 (od km 03+955,00 do km 04+262,40). Nast�pnie pomi�dzy km 04+262,40 a km 

05+360,00 wyst�puj� mady rzeczne kompleksu 2z, 5 i 8 zbudowane z pyłu zwykłego oraz piasku 

gliniastego mocnego i piasku lu�nego. Od km 05+360,00 wyst�puj� gleby brunatne kwa�ne lub gleby 

rdzawe kompleksu 5 i 6 utworzone z piasków słabo gliniastych, glin lekko pylastych i pyłu zwykłego. 

Od km 06+845,50 do ko	ca planowanej inwestycji drogowej wyst�puj� gleby brunatne kwa�ne lub 

gleby rdzawe kompleksu 2 i 4. 

3.2.3.7 Obszary wodno-błotne 

Według spisu obszarów wodno-błotnych o znaczeniu mi�dzynarodowym w ramach „Konwencji 

o obszarach wodno-błotnych maj�cych znaczenie mi�dzynarodowe, zwłaszcza jako �rodowisko 

�yciowe ptactwa wodnego, sporz�dzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.” (Dz. U. 1978 nr 7 poz. 

24), planowana inwestycja zlokalizowana jest w znacznym oddaleniu od obszarów wodno-błotnych. 

Najbli�szym terenem wymienionym, jako cenne obszary wodno-błotne jest Narwia	ski Park 

Narodowy o powierzchni 7,35 ha, obj�ty Konwencj� „Ramsar 71" jako obszar wodno-błotny 

o mi�dzynarodowym znaczeniu (nr obszaru ramsarskiego – 1564) znajduj�cy si�  

w odległo�ci około 155 km od miejsca planowanej inwestycji. Najwa�niejszym walorem przyrodniczym 

Narwia	skiego Parku Narodowego jest unikatowy system rzeki, która płynie na tym obszarze wieloma 

ł�cz�cymi i rozdzielaj�cymi si� korytami.  Dolina Narwi jest równie� wa�n� ostoj� ptaków wodno-

błotnych oraz miejscem ich odpoczynku podczas w�drówek. 

3.2.3.8 Warunki klimatyczne i aerosanitarne 

Pod wzgl�dem klimatycznym obszar gminy zaliczany jest do typu o słabo bod�cowych 

warunkach klimatycznych, z tym �e na obszarze wyst�puj� dwa typy bioklimatu. Pierwszy z nich 

przydatny dla rozwijania ró�norodnych form rekreacji, obejmuj�cy tereny le�ne charakteryzuje si�

łagodzeniem przez szat�  ro�linn� bod�ców radiacyjnych i termiczno-wilgotno�ciowych 
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(wysoczyznowa cz��
 D�browy i KPN). Drugi podtyp wyst�puje na zurbanizowanych terenach doliny 

Wisły, na których zaznacza si� wpływ cech klimatu, które działaj� obci��aj�co, a wi�c niekorzystnie 

dla człowieka.  

Pomiary warunków meteorologicznych prowadzone s� w pobliskiej stacji synoptycznej 

Warszawa Bielany. �rednia roczna temperatura powietrza na obszarze gminy wynosi około 9,0 ºC. 

Najchłodniejszy jest stycze	 (�rednia miesi�czna –2,6°C), najcieplejszy lipiec (�rednia miesi�czna 

18,2°C).  Liczba dni z przymrozkami w ci�gu roku wynosi od 100 do 110, czas zalegania pokrywy 

�nie�nej od 50 do 80. �redni opad roczny wynosi 500-600 mm.  

W dziesi�ciostopniowej skali zachmurzenia (stopie	 pokrycia nieba od 1 do 10) �rednie roczne 

zachmurzenie wynosi przeci�tnie 6,6 – 6,8. Na terenie tym przewa�aj� wiatry zachodnie, jednak�e 

nale�y równie� wymieni
 do�
 du�y udział wiatrów wschodnich. Przewaga wiatrów zachodnich 

powoduje, �e obszar planowanego przedsi�wzi�cia poło�ony jest po nawietrznej stronie w stosunku 

do du�ych punktowych emitorów Warszawy. Zakłada si�, �e ich wpływ na stan aerosanitarny 

omawianego obszaru jest niewielki.  

Głównymi �ródłami zanieczyszcze	 powietrza atmosferycznego na terenie gminy Łomianki s�: 

• �ródła komunalno–bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów 

u�yteczno�ci publicznej, emituj�ce najcz��ciej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Aktualnie 

wi�kszo�
 obiektów funkcjonuje w oparciu o własne kotłownie gazowe lub olejowe. 

• �ródła przemysłowe: pochodz�ce z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych. 

• �ródła transportowe: emisja zanieczyszcze	 nast�puje na niskiej wysoko�ci, tworz�c nisk� emisj�. 

Główne zanieczyszczenia to: w�glowodory, tlenki azotu, tlenek w�gla, pyły, zwi�zki ołowiu, tlenki 

siarki. 

• pylenie wtórne z odsłoni�tej powierzchni terenu. 

• zanieczyszczenia allochtoniczne, napływaj�ce spoza terenu gminy, zgodnie z dominuj�cym 

kierunkiem wiatru. 

Według „Programu ochrony �rodowiska dla gminy Łomianki na lata 2008 – 2015” wzdłu� drogi 

krajowej nr 7, w odległo�ci do 20-30 m od osi jezdni, mog� by
 przekraczane dopuszczalne 

�rednioroczne st��enia dwutlenku azotu (NO2) ustalone w wysoko�ci 40 µg/m3. Na terenie gminy 

Łomianki zlokalizowanych jest kilka wi�kszych punktowych emitorów zanieczyszcze	 do powietrza 

atmosferycznego, które otrzymały pozwolenie w drodze decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza. Główne z nich to: 

• Mazowieckie Przedsi�biorstwo Przemysłu Drzewnego S. A. z siedzib� w Łomiankach przy ul. 

Warszawskiej 122. 

• Schwarz Pharma Spółka z o. o. z siedzib� w Łomiankach przy ul. Dolnej 21. 

• Polmo Łomianki S. A. z siedzib� w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 31. 

• Unicolor w Łomiankach S. A. z siedzib� w Łomiankach przy ul. Kolejowej 16a. 

• „Komunikacja Miejska Łomianki” Spółka z o. o. z siedzib� w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248. 
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W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Warszawie opublikował raport 

rocznej oceny jako�ci powietrza w województwie mazowieckim. W okolicach przebiegu planowanej 

obwodnicy Łomianek, badania powietrza były przeprowadzane w strefie mazowieckiej: pomiary 

obejmowały analiz� wielko�ci st��e	 dla nast�puj�cych substancji: SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5, ołowiu w pyle - Pb(PM10), arsenu w pyle - As(PM10), kadmu w pyle - 

Cd(PM10), niklu w pyle - Ni(PM10), benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10) oraz O3. Podstaw�

klasyfikacji stref w rocznej ocenie jako�ci powietrza s� warto�ci poziomów: dopuszczalnego, 

docelowego i celu długoterminowego, okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 24 

sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 

Wyniki uzyskane dla ww. strefy przedstawiały si� nast�puj�co: 

Tabela 6 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszcze� oraz klasa ogólna uzyskane 

w ocenie rocznej z uwzgl�dnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia dla roku 2015

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze	 dla obszaru całej strefy

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,5
Pb 

(PM10) 

As 

(PM10) 

Cd 

(PM10) 

Ni 

(PM10) 

B(a)P 

(PM10) 
O3

A A A A C C A A A A C A 

A - st��enia zanieczyszcze	 na terenie strefy nie przekraczaj� poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, 

poziomów celów długoterminowych 

C - st��enia zanieczyszcze	 na terenie strefy przekraczaj� poziomy dopuszczalne powi�kszone o margines tolerancji, 

w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okre�lony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy 

celów długoterminowych 

W wyniku przeprowadzonych bada	 monitoringowych stwierdzono, �e poziomy st��e	

zanieczyszcze	 s� zale�ne od warunków pogodowych. Zima spowodowała wysok� emisj�

zanieczyszcze	, pochodz�cych ze spalania paliw na cele grzewcze, co bezpo�rednio przeło�yło si�

na wysoki poziom imisji tych zanieczyszcze	, szczególnie w obszarach, gdzie dominuj�ca jest 

powierzchniowa emisja indywidualna.  

Zgodnie z pismem znak: MO.7016.1.250.2016.IW z dnia 10 listopada 2016 r. otrzymanym od 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska, aktualny stan jako�ci powietrza 

(warto�ci u�rednione dla roku) dla rejonu planowanej obwodnicy Łomianek wynosi: 

• dwutlenek azotu  16 µg/m3, 

• dwutlenek siarki  4 µg/m3, 

• tlenek w�gla   300 µg/m3, 

• pył zawieszony PM10 24 µg/m3, 

• pył zawieszony PM2,5 19 µg/m3, 

• benzen    1 µg/m3, 

• ołów    0,05 µg/m3. 
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Aktualny stan jako�ci powietrza okre�lono dla substancji wymienionych w rozporz�dzeniu 

Ministra �rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. 2012 poz.1031). 

3.2.3.9 Szata ro�linna i fauna 

Szata ro�linna 

Opis szaty ro�linnej został opracowany na podstawie analizy przeprowadzonej na terenie gminy 

Łomianki w 2009 roku.  

Spo�ród jednostek ro�linno�ci na omawianym obszarze wyró�niono nast�puj�ce zbiorowiska: 

• lasy i drzewostany nieokre�lone w klasyfikacji fitosocjologicznej (lasy odkształcone i sztuczne 

kultury b�d� zadrzewienia) – s� to tereny poło�ne poza lini� zabudowy, w kierunku Strugi 

Dziekanowskiej, 

• inne zbiorowiska zaro�lowe (w tym zbiorowiska czarnego bzu) – niewielkie zbiorowisko na skraju 

lasu, północno wschodnia cz��
 terenu opracowania, 

• zbiorowiska zbli�one do ł�k rajgrasowych – �wie�e i umiarkowanie wilgotne – niewielki fragment 

terenu wzdłu� ulicy Warszawskiej, 

• kompleksy zbiorowisk sadów i ogrodów (zbiorowiska upraw (segetalne) ró�ne zwi�zane z sadami 

i ogrodami z ro�linno�ci� kultywowan� ozdobn�, natomiast ze zbiorowiska ruderalnych – zespół 

bylin wrotycza i bylic oraz zespół wysokich bylin wrotycza i bylic z nawłocia olbrzymi� w kompleksie 

z murawami) – s� to tereny w południowo – wschodniej cz��ci obszaru opracowania, 

• ro�linno�
 silnie antropogenicznie uwarunkowana, zwi�zana z działalno�ci� rolnicz�, zabudow�

składowaniem odpadów, zniszczeniem powierzchni gleby i innymi intensywnymi aktualnie lub 

w przeszło�ci oddziaływania człowieka – ro�linno�
 segetalna i ruderalna.  

Na cz��ci terenu poło�onego na południe od Strugi Dziekanowskiej wyst�puj�: 

• spontaniczne zbiorowiska nadrzeczne o charakterze ro�linno�ci ruderalnej tworzone głównie przez 

nawło
 olbrzymi�, 

• zbiorowisko wrotycza i bylic, cz�sto z udziałem nawłoci olbrzymiej, 

• ro�linno�
 kultywowana głównie ze wzgl�dów głównie estetycznych lub w cz��ci u�ytkowych 

(ogródki przydomowe), utworzona z gatunków zielnych, krzewiastych lub drzewiastych, rodzimych 

b�d� obcych, w cz��ci z udziałem spontanicznej ro�linno�ci ruderalnej, 

• inne zbiorowiska ruderalne.  

Wy�ej wymienione zbiorowiska tworz� wyra�n� granic� oddzielaj�c� dwa obszary o ró�nych 

cechach �rodowiska przyrodniczego. Teren w północno-wschodniej cz��ci to fragment naturalnej 

obudowy doliny Wisły. Tereny otwarte zaj�te s� głównie przez podmokłe ł�ki z gatunkami 

segetalnymi. Natomiast w południowej cz��ci dominuje ro�linno�
 silnie antropogenicznie 

przekształcona, segetalna i ruderalna. W składzie gatunkowym znajduj� si� głównie pokrzywa 

zwyczajna, bylica pospolita, wiesiołek dwuletni, bylica piołun, p�pawa zielona, trawy oraz lilak 

pospolity. W granicach posesji dominuj� koszone trawniki, krzewy ozdobne, kwiaty oraz sady. 
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Na omawianym obszarze nie stwierdzono wyst�powania siedlisk chronionych Natura 2000 ani 

gatunków poddanych ochronie �cisłej wg Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. 

w sprawie gatunków dziko wyst�puj�cych ro�lin obj�tych ochron�. 

Fauna  

Opis fauny został opracowany na podstawie bada	 przeprowadzonych na terenie gminy 

Łomianki w 2008 roku.  

Z uwagi na s�siedztwo cieku wodnego na terenie obj�tym opracowaniem mog� wyst�powa


gatunki zwi�zane ze �rodowiskiem dolin rzecznych, zarówno płazy, gady jak i ptaki i ssaki. Jednak�e 

wi�kszo�
 gatunków zwierz�t przebywaj�cych na omawianym terenie to gatunki synantropijne, 

towarzysz�ce człowiekowi. Podczas bada	 zaobserwowano nast�puj�ce gatunki zwierz�t: 

1) Ssaki  

Ogółem na obszarze Łomianek stwierdzono wyst�powanie, co najmniej 37 gatunków ssaków. 

W tym pi�
 gatunków (wydra, norka ameryka	ska, bóbr, pi�mak i karczownik ziemnowodny) 

zwi�zanych jest �ci�le ze �rodowiskiem wodnym, przy czym s� cz�sto spotykane na Wi�le oraz 

w ci�gu jezior, na j. Dziekanowskim i j. Kiełpi	skim (wszystkie gatunki poza bobrem). �lady obecno�ci 

bobra zaobserwowano nad j. Dziekanowskim, j. Kiełpi	skim i j. Fabrycznym. Podobnie �lady wydry 

zaobserwowano nad jeziorami: Dziekanowskim, Kiełpi	skim i Fabrycznym. Nadrzeczne lasy, ł�gi 

i zaro�la wiklinowe stanowi� siedlisko �ycia dla kuny le�nej, wiewiórki, tchórza i kuny domowej, (która 

jest równie� spotykana na terenach zabudowanych w całej gminie, ł�cznie z centrum Łomianek). Na 

omawianym terenie nie zaobserwowano gatunków pilchowatych, ani du�ych ssaków jak ło�, sarna, 

czy dzik. Zespół gryzoni obejmuje: nornice rud� i myszy zaro�lowa i le�n�, natomiast zespół gryzoni 

terenów otwartych: mysz polna, norki zwyczajnego i północnego, badylark� i mysz domow�. 

Siedemna�cie gatunków obj�tych jest ochron� gatunkow�, w tym dwa (bóbr i wydra) wymienione s�

w zał�cznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej.  

2) Ptaki  

Na terenie Łomianek stwierdzono wyst�powanie, co najmniej 194 gatunków ptaków, w tym 109 

l�gowych, co stanowi ok. polowe ornitofauny Polski. Grupa ptaków o wysokiej randze ochronnej jest 

zwi�zana z wi�lanymi łachami i wyspami (przede wszystkim z rezerwatem Ławic Kiełpi	skich) oraz 

skarpami na brzegach rzeki s� to: rybitwa zwyczajna i rybitwa białoczelna, mewa �mieszka i mewa 

pospolita, zimorodek, brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, sieweczka obro�na. Wisła stanowi 

równie� dogodny korytarz wiosennych i jesiennych w�drówek ptaków, w�ród, których mo�na 

wymieni
: liczne gatunki kaczek, perkozy, biegusy, brod�ce i inne. Wisła stwarza równie� dogodne 

warunki zimowania dla ptaków wodnych: krzy�ówek, traczy, łab�dzi oraz bielików. Bogaty zespół 

ptaków zasiedla nadwi�la	skie zakrzewienia i zadrzewienia ł�gowe (np. zi�ba, kapturka, szpak, 

pierwiosnek, rudzik, pustułka, wilga, dzi�cioł czarny, dzi�cioł du�y i dzi�cioł �redni).  

Na omawianym terenie mo�na wyró�ni
 trzy rodzaje siedlisk o charakterystycznym dla siebie 

składzie gatunkowym wymienionym w Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. S� to:  
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• mozaika otwartych terenów rolniczych (ł�k, pól, zadrzewie	 oraz szpalerów drzew). Obszar 

zasiedlony jest głównie przez typowe gatunki krajobrazu rolniczego, m.in. skowronka, trznadla, 

mazurka, szpaka, przepiórk�, kuropatw� i ba�anta, 

• trzcinowiska i zaro�lach nad zbiornikami Strugi Dziekanowskiej gnie�d�� si� trzcinniczki i potrzosy 

oraz b�czki. Nad jeziorem Dziekanowskim i Kiełpi	skim gnie�d�� si� równie� krzy�ówki, łyski, 

perkozy dwuczube i łab�dzie nieme, 

• obszary zabudowane zasiedlone s� przez zespół ptaków synantropijnych: wróbla domowego, 

szpaka, kosa, kopciuszk�, srok�, kawk�, sierpówk� i inne. 

3) Gady  

Ogółem na obszarze Doliny Łomiankowskiej stwierdzono wyst�powanie pi�ciu gatunków 

gadów. Najliczniejszym gatunkiem jest jaszczurka �yworodna (skraje lasów m.in. w okolicy D�browy 

Le�nej, w s�siedztwie zbiorników wodnych – nad jeziorem Fabrycznym i w rejonie wału 

przeciwpowodziowego), jaszczurka zwinka (otwarte ł�ki, głównie w okolicy wału 

przeciwpowodziowego, skraj lasu KPN), zaskroniec (lasy Puszczy Kampinoskiej, oraz w pobli�u jezior 

Fabrycznego i Dziekanowskiego. Na terenie Doliny Łomiankowskiej odnotowano równie� kilka 

stanowiska padalca oraz �mii zygzakowatej (Dziekanów Le�ny i Sadowa). Najwi�ksza ilo�


osobników odnotowano w okolicy wału przeciwpowodziowego na K�pie Kiełpi	skiej. 

4) Płazy  

Na obszarze Doliny Łomiankowskiej zaobserwowano wyst�powanie 12 gatunków płazów. S�

to: traszka grzebieniasta (obserwacja z 1984 r., obecnie nie potwierdzono obecno�ci traszki 

grzebieniastej), traszka zwyczajna (j. Kiełpi	skie), �aby zielone (głownie wyst�puj� w zbiornikach 

wodnych wzdłu� Strugi Dziekanowskiej i s�siednich starorzeczach), �aby brunatne (głównie wzdłu�

Strugi Dziekanowskiej, najliczniej nad j. Fabrycznym i Dziekanowskim), ropucha szara (najliczniej 

rozmna�a si� w j. Kiełpi	skim oraz innych zbiornikach Strugi Dziekanowskiej). Ponadto 

zaobserwowano tutaj obecno�
 grzebieniuszki ziemnej (j. Fabryczne i j. Pawłowskie) oraz kumaka 

nizinnego (j. Wiejskie i zarastaj�cych zbiornikach wodnych w pobli�u wału przeciwpowodziowego. 

Skład gatunkowy płazów na terenie Doliny Łomiankowskiej jest bardzo bogaty, stanowi ponad 90% 

gatunków w dolinie �rodkowej Wisły, jest dowodem du�ej ró�norodno�ci zespołu płazów omawianego 

terenu. Badany teren poło�ony jest w ci�gu jezior Strugi Dziekanowskiej, która stanowi wa�ne miejsce 

rozrodu płazów.  

5) Ryby 

Gatunki ryb wyst�puj�ce w ciekach wodnych na terenie Łomianek to: 

• pło
, ukleja i inne gatunki (Wisła), 

• pło
, leszcz, ukleja, wzdr�ga, oko	, szczupak i inne (j. Kiełpi	skie i j. Dziekanowskie). 

6) Bezkr�gowce 

Jedyny bezkr�gowiec zaobserwowany na terenie obj�tym opracowaniem to pachnica d�bowa, 

którego stanowiska znajduj� si� w bezpo�redniej odległo�ci od planowanej inwestycji m.in. 

w okolicach jeziora Fabrycznego i Kiełpi	skiego oraz wału przeciwpowodziowego. Obszary 



Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania  
pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. 

Koncepcja programowo - przestrzenna  34

rozpoznane jako zasiedlone przez pachnic� d�bow� oraz jego strefy ochronne siedlisk przedstawiono 

na rysunku nr 02. 

Za najcenniejsze, pod wzgl�dem przyrodniczym, na ternie gminy Łomianki uznano 8 gatunków:  

• wydra (zał�cznik II i IV Dyrektywy Habitatowej) - obecno�
 gatunku stwierdzono równie� nad 

ci�giem jezior Strugi Dziekanowskiej, 

• bóbr (zał�cznik II, IV i V Dyrektywy Habitatowej) - obecno�
 gatunku stwierdzono nad jeziorem 

Dziekanowskim oraz w starorzeczach Wisły w bliskim s�siedztwie omawianego terenu, 

• dzi�cioł �redni (zał�cznik II i IV Dyrektywy Habitatowej) - gatunek uwa�any za wska�nikowy dla 

dojrzałych drzewostanów, jego obecno�
 w ł�gach nadwi�la	skich uwa�ana jest za wska�nik ich 

dobrej kondycji. Gatunek jest obserwowany w zakrzewieniach ł�gowych mi�dzywala oraz na 

wysoko�ci jeziora Dziekanowskiego i ul. Wi�lanej tj. w s�siedztwie omawianego przedsi�wzi�cia, 

• pójd�ka - wyst�puje w alejach wierzb głowiastych w okolicy jezior Kiełpi	skiego i Dziekanowskiego 

oraz Ko�cielnej Drogi, 

• czajka - gatunek, którego obecno�
 zanikła w ostatnich latach na terenie gminy Łomianki, co ma 

podło�e w zmianie u�ytkowania obszarów rolniczych oraz drapie�nictwo lisa i wrony, 

• traszka grzebieniasta (zał�cznik II i IV Dyrektywy Habitatowej) - wyst�puje w gminie w dwóch 

stanowiskach: na skraju D�browy oraz Dziekanowa Le�nego. Na omawianym terenie brak jest 

wyst�powania niniejszego gatunku, 

• kumak nizinny (zał�cznik II i IV Dyrektywy Habitatowej) - gatunek zaobserwowano w ogródkach 

działkowych w Burakowie oraz w pobli�u ul. Wi�lanej, 

• pachnica d�bowa (Polska Czerwona Ksi�ga Zwierz�t jako gatunek „wysokiego ryzyka nara�ony na 

wygini�cie, kategoria VU) - wyst�puje na terenie Doliny Łomiankowskiej do�
 cz�sto. 

3.2.3.10 Klimat akustyczny  

ródłem uci��liwo�ci na analizowanym obszarze jest hałas zwi�zany z komunikacj�

samochodow�, w niewielkim stopniu z działalno�ci� rolnicz� oraz zabudow� mieszkaniow�. Hałas 

komunikacyjny uzale�niony jest od nast�puj�cych czynników: nat��enia ruchu pojazdów, pr�dko�ci 

ich poruszania oraz procentowego udziału pojazdów ci��kich w ogólnej liczbie pojazdów. Skala 

i zakres uci��liwo�ci komunikacji uzale�nione s� przede wszystkim od s�siedztwa danej drogi 

z obszarami chronionymi akustycznie. Zgodnie z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

�rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.) na terenie inwestycji mo�na wyró�ni


nast�puj�ce obszary chronione akustycznie: pod zabudow� mieszkaniow�, pod budynki zwi�zane ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie�y, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz mieszkaniowo-usługowe. 

Według rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826 z pó�n. zm.) 

przyporz�dkowano ww. terenom dopuszczalne poziomy hałasu. Kwalifikacj� terenów odczytuje si�



Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania  
pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. 

Koncepcja programowo - przestrzenna  35

z ustale	 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a przypadku ich braku na 

podstawie studium uwarunkowa	 i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 7 Rodzaje terenów chronionych wraz z dopuszczalnymi poziomami hałasu

Klasyfikacja terenów

Dopuszczalny długookresowy �redni 

poziom d�wi�ku A [dB]

Drogi i linie kolejowe

LDWN LN

Zabudowa zagrodowa 68 59 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 64 59 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 68 59 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 68 59 

Tereny stałego lub czasowego pobytu dzieci 

i młodzie�y 
64 59 

Na terenie zaj�tym pod inwestycje nie stwierdzono dot�d wyst�powania nadmiernego poziomu 

hałasu. Zwi�zane jest to przede wszystkim z niewielkim nat��eniem ruchu pojazdów silnikowych. 

Jednak�e konieczne b�dzie wykonanie prognoz  i analiz w zwi�zku z realizacj� planowanej inwestycji 

drogowej wpływaj�cej na wzrostu nat��enia ruchu, głównie samochodowego, na terenach w �cisłym 

s�siedztwie inwestycji, aby stwierdzi
 czy poziom hałasu nie przekracza warto�ci dopuszczalnych. 

Walory krajobrazowe i rekreacyjne 

Na obszarze obj�tym opracowaniem przewa�aj� tereny ł�k, pól uprawnych oraz cz��ciowo 

tereny o zwartej zabudowie jednorodzinnej. Korzystne ukształtowanie terenu stwarza dogodne 

warunki do rozwoju turystyki. Okolice Łomianek z racji poło�enia w otulinie Kampinoskiego Parku 

Narodowego oraz w starorzeczu Wisły stanowi� atrakcyjn� baz� wypadow� dla turystyki zarówno 

pieszej, jak i rowerowej. Zaplecze turystyczne Łomianek obecnie znajduje si� w fazie rozwoju, 

a zapewnienie odpowiednich usług turystycznych jest jednym z celów obecnych władz. 

Wschodnia cz��
 gminy to głównie starorzecze Wisły, z unikalnym krajobrazem oraz szeregiem 

jezior poł�czonych naturalnym ciekiem wodnym. Południowo-zachodni obszar gminy stanowi cz��


Kampinoskiego Parku Narodowego z dobrze rozwini�t� infrastruktur� turystyczn�. W Parku 

dozwolona jest turystyka krajoznawcza, zim� tak�e narciarska. Do uprawiania turystyki słu��

specjalnie wytyczone i oznakowane trasy: 360 km szlaków dla turystyki pieszej oraz ponad 200-

kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy dla cyklistów. W ostatnich latach coraz wi�ksz�

popularno�ci� cieszy si� je�dziectwo i turystyka konna. Szlaki i obiekty obsługi turystycznej 

wyposa�one s� w liczne urz�dzenia i mał� architektur� (deszczochrony, miejsca przeznaczone do 

odpoczynku). Ponadto, obszar gminy  Łomianki znajduje si� na powołanym na mocy rozporz�dzenia 



Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania  
pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. 

Koncepcja programowo - przestrzenna  36

Wojewody Mazowieckiego, Warszawskim Obszarze Chronionym Krajobrazu, utworzony w celu 

ochrony wyró�niaj�cych si� krajobrazowo ekosystemów. 

Innym miejscem atrakcyjnym pod wzgl�dem turystycznym ze wzgl�du na kompozycj�

urbanistyczn� mo�na uzna
 najstarsz� cz��
 osiedla D�browa – obecnie poło�ona w obr�bie trzech 

jednostek: D�browa Le�na, Zachodnia, Rajska.  

Na terenie gminy znajduje si� Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Jana Pawła II 

w Łomiankach, w którym znajduj� si�: stadion sportowy, sala treningowa, hala sportowa, pływalnia, 

sauna, aula widowiskowo-koncertowa oraz sala konferencyjna. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 

Centrum Ta	ca „Swing”, Miejski Dom Kultury, a tak�e klub „Oyama Karate”. Ponadto, w D�browie 

Le�nej zlokalizowane jest pole biwakowe. Noclegi zapewniaj� równie� coraz liczniejsze gospodarstwa 

agroturystyczne 

3.3 Opis istniej�cych w s�siedztwie lub w bezpo�rednim zasi�gu oddziaływania inwestycji 

zabytków chronionych  

Na podstawie informacji uzyskanych od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (MWKZ), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w bezpo�rednim 

s�siedztwie zabytków archeologicznych oznaczonych numerami: 

• AZP 54-65/3 (�lad osadnictwa staro�ytnego i �redniowiecznego). 

• AZP 54-65/5 (�lad osadnictwa staro�ytnego i �redniowiecznego). 

• AZP 54-65/11 (�lad osadnictwa staro�ytnego i �redniowiecznego). 

• AZP 54-65/18 (�lad osadnictwa staro�ytnego i �redniowiecznego). 

• AZP 54-65/24 (�lad osadnictwa staro�ytnego). 

• AZP 54-65/35 (pozostało�ci osady datowane na staro�ytno�
 oraz �redniowiecze). 

• AZP 54-65/44 (�lad osadnictwa staro�ytnego, �redniowiecznego i nowo�ytnego). 

• AZP 54-65/45 (pozostało�ci cmentarzyska datowane na okres wpływów rzymskich/pó�ny okres 

late	ski). 

• AZP 54-65/46 (�lad osadnictwa staro�ytnego i pozostało�ci osady �redniowiecznej). 

• AZP 54-65/52 (�lad osadnictwa staro�ytnego datowany na przełom neolitu i wczesnej epoki br�zu 

oraz �lad osadnictwa �redniowiecznego). 

• AZP 54-65/56 (prawdopodobne pozostało�ci cmentarzyska neolitycznego). 

W s�siedztwie inwestycji obj�tej opracowaniem ok. 780 m na zachód od ronda przy ul. 

Brukowej znajduje si� równie� cmentarz kolonistów z II połowy XIX wieku wpisany do rejestru MWKZ.  

Zgodnie z ustaw� z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), powy�sze zabytki archeologiczne s� obj�te ochron� na mocy 

obowi�zuj�cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwała nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 wrze�nia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”. 
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• Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”. 

• Uchwała nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 wrze�nia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cz��ci 

osiedla Łomianki Chopina i północnej cz��ci osiedla Łomianki Pawłowo cz��
 A. Uchwała nr 

VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej cz��ci osiedla Łomianki 

Chopina i północnej cz��ci osiedla Łomianki Pawłowo cz��
 B. 

Ze wzgl�du na lokalizacj� omawianej inwestycji, cz��ciowo w granicach stanowisk 

archeologicznych oraz w ich bezpo�rednim s�siedztwie, wszelkie prace wymagaj� uwzgl�dnienia 

wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym przeprowadzenia bada	

archeologicznych.  

3.4 Wst�pna ocena oddziaływania na �rodowisko  

Oddziaływanie na obszary i obiekty przyrodnicze b�d�ce pod ochron�

Planowana obwodnica Łomianek b�dzie znajdowa
 si� w obr�bie Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (OChK „Warszawski”) w strefie zwykłej od km 00+347,75 do km 05+096,30 

oraz strefie ochrony urbanistycznej od km 06+300,20 do km 08+641,80 a tak�e w otulinie 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Inwestycja przecina
 b�dzie tak�e inne cenne przyrodniczo 

obszary tj. lokalne korytarze ekologiczne oraz s�siadowa
 z obszarem siedliskowym Natura 2000 

(Kampinoska Dolina Wisły) i rezerwatem (Jezioro Kiełpi	skie).  

Poni�sze zestawienie zawiera krótk� charakterystyk� ww. obszarów oraz charakter kolizji 

z projektowanymi wariantami obwodnicy. 

Tabela 8 Zakres kolizji obwodnicy Łomianek z obszarami chronionymi oraz innymi cennymi 

przyrodniczo zlokalizowanymi w jej pobli�u lub na przeci�ciu

Lp. Forma ochrony Charakter kolizji Wpływ inwestycji na 

�rodowisko 

1 OChK „Warszawski” Planowane inwestycja znajduje si� na 

terenie obszaru 

fragmentacja 

ekosystemów l�dowych, 

utrata powierzchni terenu 

2 Otulina 

Kampinoskiego Parku 

Narodowego 

Planowana inwestycja znajduje si� na 

terenie otuliny (s�siadowa
 b�dzie 

z Kampinoskim Parkiem Narodowym w 

odległo�ci  ok. 1,6 km) 

brak wpływu 

3 Korytarz ekologiczny Przeci�cie lokalnych korytarzy 

ekologicznych 

utrata ci�gło�ci 

4 Rezerwat przyrody Planowane warianty s�siadowa
 b�d�

z rezerwatem „Jezioro Kiełpi	skie” 

mo�liwa fragmentacja 

ekosystemów l�dowych 
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w odległo�ci ok. 30 m 

5 Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk 

„Kampinoska Dolina 

Wisły” PLH140029 

Planowane warianty s�siadowa
 b�d� z 

obszarem Natura 2000 w najbli�szej 

odległo�ci ok. 30 m 

mo�liwa fragmentacja 

ekosystemów l�dowych 

Dla przecinanych form ochrony przyrody oraz innych cennych przyrodniczo obszarów 

nieznaczny negatywny wpływ inwestycji b�dzie zwi�zany m.in. z fragmentacj� ekosystemów 

l�dowych, utrat� powierzchni terenu oraz czasowym płoszeniem zwierz�t i niszczeniem ich siedlisk. 

Oddziaływanie na gleby 

Budowa inwestycji drogowej spowoduje trwałe, mechaniczne przekształcenie powierzchni ziemi 

i gleb. W s�siedztwie drogi dominuj� mady wła�ciwe oraz gleby gruntowo – glejowe. W zachodniej 

i północno-zachodniej cz��ci znajduj� si� kompleksy gleb III klasy bonitacyjnej. 

Ponadto prace maszyn i urz�dze	 przeznaczonych do realizacji inwestycji b�d� �ródłem 

zanieczyszcze	 chemicznych gleb oraz ich wła�ciwo�ci. Mog� to by
 pyły, gazy, tlenki azotu , ró�nego 

typu metale ci��kie oraz sadza.  

Oprócz wy�ej wymienionych zagro�e	 na przedmiotowym terenie wyst�pi
 mog�

przesuszenia gleb, a w szczególno�ci gleb piaszczystych, najbardziej podatnych na takie zmiany. 

Nale�y zaznaczy
, �e podczas robót na całym odcinku drogi mo�e doj�
 do zagro�enia 

spowodowanego awari� zwi�zan� z prac� ci��kiego sprz�tu. Oddziaływanie na gleb� jest 

uzale�nione od kilku warunków tj. wła�ciwo�ci gleb, szybko�ci rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze	, 

czy samej przyrody. 

Omawiane przedsi�wzi�cie na etapie eksploatacji nie b�dzie przyczyniało si� do wi�kszych 

zmian w glebach ze wzgl�du na wcze�niejsze utwardzenie powierzchni ziemi podczas budowy. 

Dodatkowe oddziaływanie mo�e by
 spowodowane zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

Gleby wzdłu� drogi zanieczyszczane mog� by
: wodami opadowymi spływaj�cymi z pasa 

drogowego, składnikami spalin samochodowych, wtórn� emisj� pyłów powodowan� ruchem pojazdów 

(zu�ycie nawierzchni, opon i metalowych cz��ci samochodowych) oraz �rodkami chemicznymi 

u�ywanymi do zimowego utrzymania dróg (mieszaniny chlorku sodu z piaskiem lub chlorku wapnia). 

Oddziaływanie drogi na gleby w znacznym stopniu zale�y od lokalnych warunków, wła�ciwo�ci 

fizykochemicznych gleb (skład mechaniczny, zawarto�
 próchnicy, odczyn), a tak�e wielko�
 dopływu 

zanieczyszcze	.  

Reasumuj�c, etap eksploatacji powodowa
 mo�e utrwalenie zmian w rze�bie terenu 

zapocz�tkowanych na etapie realizacji drogi, kumulacj� zanieczyszcze	 oraz ograniczenie mo�liwo�ci 

produkcyjnego wykorzystania gleb na terenach s�siaduj�cych z drog�.  



Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania  
pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza �ladem Ko�cielna Droga. 

Koncepcja programowo - przestrzenna  39

Oddziaływanie na szat� ro�linn�

Budowa i eksploatacja planowanej obwodnicy wi�za
 si� b�dzie  z wyst�powaniem 

negatywnych oddziaływa	 na szat� ro�linn�.  

Etap budowy 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje si�: 

• wycink�  przydro�nych drzew, 

• wyeliminowanie miejsc wyst�powania gatunków flory, 

• zmian� warunków �wietlnych, 

• przesuszenie siedlisk, 

• zanieczyszczenie powietrza, 

• zanieczyszczenie gleby, 

• zawleczenie obcych gatunków, 

• czasowe pogorszenie warunków siedliskowych w otoczeniu drogi w wyniku pracy ci��kiego 

sprz�tu, składowania materiałów budowlanych, lokalizacji zaplecza technicznego. 

Etap eksploatacji 

Nie stwierdza si� przekrocze	 dopuszczalnych st��e	 zanieczyszcze	 powietrza okre�lonych 

w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto�ci odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu. W zwi�zku z tym, nie przewiduje si� wyst�pienia negatywnego 

wpływu zanieczyszcze	 motoryzacyjnych na szat� ro�linn�. 

Oddziaływanie na faun� oraz szlaki migracji zwierz�t 

Budowa i eksploatacja planowanej inwestycji drogowej wi�za
 si� b�dzie z wyst�pieniem 

negatywnych oddziaływa	 na faun� i jej szlaki migracyjne. Realizacja przedsi�wzi�cia na etapie prac 

budowlanych oraz jej eksploatacji powodowa
 mo�e: 

Etap realizacji 

• niestabilno�
, nieprzewidywalno�
 procesów aktywno�ci człowieka na danym obszarze, co 

uniemo�liwia adaptacj� ssakom lub ptakom, 

• mechaniczne lub chemiczne za�miecanie terenów obj�tych inwestycj�, 

• niszczenie pokrywy glebowej i ro�linno�ci, a przez to niszczenie siedlisk fauny, 

• okresowe pogorszenie parametrów akustycznych �rodowiska, 

• okresowe zaburzenie migracji zwierz�t, 

• przypadkowe zabijanie zwierz�t na placach realizacji i drogach dojazdowych, 

• wykopy mog� sta
 si� pułapk�, zwłaszcza dla płazów i małych ssaków. 
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Etap eksploatacji 

• efekt barierowy dla zwierz�t, spowodowany przeci�ciem szlaków migracji mo�e spowodowa


fragmentacje i izolacj� populacji oraz uniemo�liwienie lub utrudnienie sezonowych migracji. 

• �miertelno�
 w wyniku kolizji z pojazdami. 

• niepokój wywołany hałasem powodowanym przez pojazdy samochodowe. 

Oddziaływanie na krajobraz 

Planowana obwodnica Łomianek, jako ekspansywny element krajobrazu, w terenie otwarty, 

b�dzie wizualnie dominowa
 w terenie. Najbardziej zauwa�alnymi w krajobrazie elementami inwestycji 

b�d� w�zły drogowe przy realizacji trasy we wszystkich wariantach.  

Przedsi�wzi�cie obj�te opracowaniem, ze wzgl�du na lokalizacj�, koliduje z lokalnymi 

korytarzami ekologicznymi i znajduje si� na obszarze o istotnych walorach krajobrazowych, 

z krajobrazem chronionym (OChK „Warszawski”). 

Budowa obwodnicy mo�e sta
 si� elementem panoramy widokowej na odcinku w pobli�u 

obszaru chronionego Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły” oraz rezerwatu „Jezioro Kiełpi	skie”. 

Przekształcenia krajobrazu pojawienia si� obwodnicy miasta Łomianki b�d� trwałe, 

a oddziaływania w fazie eksploatacji b�d� pochodn� przeci�cia systemów krajobrazowych 

i zaistnienia w przestrzeni obiektu liniowego. Pozostaje to w bezpo�rednim zwi�zku z kształtowaniem 

warunków przyrodniczych i form u�ytkowania na przyległych terenach.    

Oddziaływanie na wody powierzchniowe 

Etap realizacji 

Budowa dróg wraz z obiektami in�ynierskimi stwarza potencjaln� mo�liwo�
 niekorzystnego 

oddziaływania na �rodowisko wodne. ródłami takich zanieczyszcze	 mog� by
 �cieki bytowe 

i technologiczne z baz budowy. Charakter takiego oddziaływania jest okresowy. 

W trakcie etapu budowy mo�liwe jest powstanie zanieczyszcze	, które mog� przenikn�
 do 

wód powierzchniowych m.in. substancje wypłukiwane ze składowisk materiałów budowlanych oraz 

wycieki smarów i paliw ze �rodków transportowych i maszyn. W zwi�zku z tym, na etapie 

projektowania nale�y przewidzie
 odpowiednie zabezpieczenia, które uchroni� wody powierzchniowe 

przed zanieczyszczeniem. Nale�y tak�e wzi�
 pod uwag�, �e w trakcie budowy obwodnicy do wód  

powierzchniowych mog� przedostawa
 si� zwi�kszone ilo�ci zawiesin ogólnych.  

Etap eksploatacji 

Głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w wodach opadowych z dróg s� zawiesiny ogólne, 

w�glowodory ropopochodne, metale ci��kie oraz chlorki stosowane podczas zwalczania �lisko�ci 

zimowej.   
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Oddziaływanie na wody podziemne 

Prace budowlane zwi�zane z przedmiotowym przedsi�wzi�ciem stanowi� potencjalne �ródło 

niekorzystnego oddziaływania na �rodowisko wodne. Mog� powodowa
 czasowe obni�enia poziomu 

wód podziemnych i utrwalania si� tych zmian oraz pogorszenie si� jako�ci wód podziemnych.  

Planowane warianty obwodnicy Łomianek nie koliduj� z uj�ciami wody i nie przecinaj� strefy 

ochrony bezpo�redniej lub zewn�trznej strefy ochrony po�redniej uj�
 wód gł�binowych 

wyst�puj�cych na przedmiotowym obszarze. Oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji okre�la si�

za tymczasowe i odwracalne. 

Oddziaływanie na zdrowie i �ycie ludzi 

Warunki zdrowia i �ycia ludzi podczas realizacji planowanej inwestycji s� w głównej mierze 

zwi�zane z prac� ci��kiego sprz�tu. W zabudowach mieszkalnych znajduj�cych si� w s�siedztwie 

obwodnicy b�dzie mo�na odczu
 ponadnormatywny hałas, b�d�cy bezpo�rednim oddziaływaniem na 

samopoczucie ludzi. W takich przypadkach ludzie mog� by
 nara�eni na zaburzenia snu oraz 

odczuwa
 dyskomfort. Innym bardzo wa�nym aspektem s� zanieczyszczenia powstałe w ruchu 

drogowym, emitowane do powietrza i wdychane przez ludzi. 

Realizacja robót drogowych pozwoli poprawi
 parametry techniczne drogi i przyczyni si� do 

zmniejszenia ruchu w centralnej cz��ci miasta Łomianki. Inwestycja b�dzie miała istotne znaczenie 

dla organizacji ruchu i okolicznych mieszka	ców. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsi�wzi�cia 

b�dzie miało charakter tymczasowy. 

Oddziaływanie na stan klimatu akustycznego 

Etap realizacji 

W trakcie budowy obwodnicy wyst�pi� okresowe krótkotrwałe oddziaływania akustyczne 

spowodowane prac� ci��kiego sprz�tu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportuj�cych 

materiały i surowce.  

Prace te charakteryzuj� si� bezpo�rednim i krótkoterminowym oddziaływaniem na teren, gdzie 

b�d� one realizowane. Teren intensywnych prac zgodnie ze specyfik� realizacji inwestycji liniowych 

b�dzie przesuwał si� wraz z kilometra�em budowalnej trasy lub jej obiektów.  

Etap eksploatacji 

Głównym �ródłem hałasu liniowego na analizowanym terenie b�dzie hałas drogowy emitowany 

z pasa drogowego projektowanej obwodnicy. 

Analizowana droga przebiega wzdłu� terenów o ró�norodnym stopniu zurbanizowania i funkcji 

u�ytkowej na granicy, na których powinny by
 zachowane warunki normatywne zgodnie 
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z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz. 826 

z pó�n. zm.). 

Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 

Najbli�sze obiekty zabytkowe dotycz� zabytków archeologicznych, ci�gn�cych si� wzdłu� całej 

analizowanej inwestycji. Na obszarach konserwatorskich stref archeologicznych, na których, ze 

wzgl�du na poło�enie w krajobrazie, formy terenowe i kompleks osadniczy mo�na si� spodziewa


istnienia obiektów archeologicznych, konieczne b�dzie przeprowadzenie archeologicznych bada	

sonda�owych lub wzmo�onego nadzoru archeologicznego. 

Oddziaływanie na dobra materialne 

Obwodnica Łomianek b�dzie trasowana głównie przez tereny rolne i niezurbanizowane. Na 

etapie realizacji przedsi�wzi�cia planuje si� wyburzenie 13 budynków (w tym mieszkalnych, altan 

�mietnikowych oraz stacj� transformatorow�), które zostało ograniczone do minimum. Wpływ na 

dobra materialne oceniono jako nieznaczny. 

3.5 Ogólny opis mo�liwych do zastosowania działa	 maj�cych na celu 

zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodnicz� negatywnych 

oddziaływa	 na �rodowisko  

W zwi�zku z charakterem planowanego przedsi�wzi�cia na etapie eksploatacji prognozuje si�

zastosowanie rozwi�za	 chroni�cych �rodowisko jedynie w zakresie ochrony zieleni, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz gospodarki odpadami. W pozostałych istotnych 

zakresach – stan aerosanitarny i klimat akustyczny – nie prognozuje si� wyst�pienia znacz�cych 

oddziaływa	, powoduj�cych konieczno�
 stosowania technicznych rozwi�za	 chroni�cych 

�rodowisko. 

W celu zapobiegania, ograniczania i minimalizacji negatywnego wpływu projektowanej 

obwodnicy na odpowiednie komponenty �rodowiska w trakcie trwania prac budowlanych jak i jej 

pó�niejszej eksploatacji przewiduje si� nast�puj�ce działania i �rodki ochronne: 

�rodowisko przyrodnicze 

Czas trwania robót budowlanych na terenach szczególnie cennych przyrodniczo (OChK 

„Warszawski” oraz otulina Kampinoskiego Parku Narodowego) nale�y maksymalnie skróci
. Na 

odcinku przecinaj�cym lokalne korytarze ekologiczne, gdzie mo�liwa b�dzie wycinka drzew 

ograniczona do minimum (poza okresem l�gowym ptaków), konieczne b�dzie wykonanie nasadze	

kompensacyjnych. W przypadku drzew istniej�cych w s�siedztwie inwestycji, nale�y je zabezpieczy


na czas trwania prac budowlanych poprzez np. odeskowanie pni b�d� owini�cie matami, 

zabezpieczenie korzeni oraz przeprowadzenie  zabiegów piel�gnacyjnych, polegaj�cych na ci�ciach 
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koryguj�cych i zabiegów sanitarnych (usuni�cie posuszu). W przypadku natrafienia na siedliska 

przyrodnicze, podczas prac budowlanych nale�y obszar siedliska wygrodzi
, a w jego okolicy nie 

lokalizowa
 zapleczy robót. Nale�y równie� wła�ciwie zabezpieczy
 teren przed erozj�, zwłaszcza 

nasypy drogowe, poprzez zebranie warstwy humusowej i gromadzenie jej w sposób umo�liwiaj�cy 

pó�niejsze wykorzystanie do rekultywacji oraz zapewni
 ochron� wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniem, poprzez podczyszczanie �cieków przed odprowadzeniem do odbiornika. Na 

terenie budowy i jej zaplecza nale�y utrzyma
 porz�dek np. poprzez odpowiedni� ilo�
 i lokalizacj�

pojemników na odpady, sanitariatów i wła�ciwej gospodarki materiałowej w celu unikni�cia 

zanieczyszczenia terenu. 

Na etapie eksploatacji konieczne b�dzie wykonanie zabiegów piel�gnacyjnych polegaj�cych na 

ci�ciach koryguj�cych oraz zabiegów sanitarnych. Ziele	 drogowa powinna składa
 si� z gatunków 

jak najbardziej odpornych i przystosowanych do warunków przydro�nych. Projektowana ziele	 b�dzie 

pełni
 funkcj� biotyczn�, estetyczn� i ochronn�.  

�rodowisko gruntowo-wodne 

Etap realizacji: 

• szeroko�
 pasa terenu zaj�tego pod budow� b�dzie ograniczona do minimum. Teren budowy 

zorganizowany b�dzie w sposób zapewniaj�cy oszcz�dne korzystanie z terenu i minimalne 

przekształcenie jego powierzchni, a po zako	czeniu prac zostanie przywrócony do stanu 

poprzedniego, 

• roboty ziemne w obszarze inwestycji poprzedzone b�d� usuni�ciem warstwy próchniczej, 

przewidziana i zapewniona b�dzie mo�liwo�
 jej ponownego wykorzystania w procesie rekultywacji 

terenów po zako	czeniu prac 

• wierzchnia warstwa gleby wykorzystana b�dzie w miar� mo�liwo�ci do zagospodarowania  

w realizowanej inwestycji, 

• wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie 

sprz�tu, b�dzie dbał o jego wła�ciw� i ekonomiczn� eksploatacj� oraz posiadał �rodki  

i procedury neutralizuj�ce ewentualne wycieki z maszyn budowlanych (plac budowy b�dzie 

wyposa�ony w �rodki chemiczne – sorbenty, neutralizuj�ce ewentualne wycieki z maszyn 

budowlanych, a tym samym minimalizuj�ce mo�liwo�
 ska�enia gruntu), 

• nadzór zwróci szczególn� uwag� na stan techniczny pracuj�cych urz�dze	 i pojazdów, co mo�e 

mie
 wpływ na zmniejszenie prawdopodobie	stwa wyst�pienia niekontrolowanych wycieków paliw 

i smarów na obszarze miejsc postojowych dla maszyn i �rodków transportu, a tym samym 

zapobiegnie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i gleb. Okresowo przeprowadzana b�dzie 

konserwacja sprz�tu i maszyn, 

• wykonawca zachowa ostro�no�
 podczas magazynowania i przelewania paliw na zapleczu 

budowy. Przechowywanie paliw i smarów b�dzie si� odbywa
 w szczelnych zbiornikach  

w wydzielonych uszczelnionych miejscach, na utwardzonym terenie, 
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• wykopy otwarte w trakcie prac budowlanych b�d� chronione przed ich zalaniem w celu unikni�cia 

pogorszenia wła�ciwo�ci geotechnicznych i warunków prowadzenia prac budowlanych (np. 

poprzez wykonanie szalunków wystaj�cych powy�ej poziomu terenu przyległego, usypanie wałów 

ziemnych wzdłu� wykopów oraz odprowadzenie wód za pomoc� pomp), 

• w trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów b�d� odpompowywane 

i odprowadzane do istniej�cej sieci kanalizacji deszczowej, po wcze�niejszym uzgodnieniu 

z gestorem sieci, 

• teren budowy wyposa�ony b�dzie w urz�dzenia sanitarne dla pracowników, ze szczelnymi 

pojemnikami do gromadzenia nieczysto�ci płynnych o charakterze bytowym. 

Etap eksploatacji: 

• oszcz�dne stosowanie substancji chemicznych przy odladzaniu i konserwacji jezdni, 

• zastosowanie systemów podczyszczaj�cych wody opadowe. 

Stan aerosanitarny 

Etap realizacji: 

• wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie 

sprz�tu oraz dbało�
 o jego wła�ciw� i ekonomiczn� eksploatacj� (stosowanie urz�dze	  

o niskich parametrach emisji zanieczyszcze	). Na czas postoju sprz�t b�dzie wył�czany. 

• w celu minimalizacji pylenia wtórnego stosowane b�dzie przykrycie plandekami skrzy	

ładunkowych pojazdów transportuj�cych materiały sypkie, w miar� potrzeb zraszanie placu 

budowy wod� i ograniczenie pr�dko�
 pojazdów na terenie budowy. 

Etap eksploatacji: 

Nie przewiduje si� specjalnych rozwi�za	 chroni�cych �rodowisko na etapie eksploatacji 

przedsi�wzi�cia. 

Klimat akustyczny 

Etap realizacji: 

• wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie 

sprz�tu oraz b�dzie dbał o jego wła�ciw� i ekonomiczn� eksploatacj� (stosowanie urz�dze	  

o niskich parametrach emisji hałasu), 

• maszyny i urz�dzenia na placu budowy b�d� usytuowane w sposób minimalizuj�cy mo�liwo�


nakładania si� na siebie hałasu, 

• prace budowlane w s�siedztwie terenów obj�tych ochron� przed hałasem (tereny zabudowy 

mieszkaniowej) prowadzone b�d� w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00). 
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Etap eksploatacji: 

Zastosowanie nawierzchni z SMA, która charakteryzuje si� dobrym składem materiałów,  

tj. 70% frakcji grysowej, tworz�cej stabilny szkielet z ziaren oraz mastyksu wypełniaj�cego 

przestrzenie mi�dzy grysami. Taki skład mieszanki mineralno-asfaltowej po uło�eniu  

i prawidłowym zag�szczeniu zapewni mniejsze generowanie hałasu od poruszaj�cych  

si� pojazdów, w porównaniu z innymi nawierzchniami, co wpłynie pozytywnie na klimat akustyczny. 

Gospodarka odpadami 

Etap realizacji: 

• inwestor zaanga�uje do prac wykonawców, których działanie jest zgodne z Ustaw� o odpadach. 

• odpady powstaj�ce w trakcie prac budowlanych obiektu b�d� gromadzone w sposób selektywny, 

w miejscach i w pojemnikach zapewniaj�cych pełn� izolacj� od �rodowiska naturalnego. Odpady 

b�d� zagospodarowywane zgodnie z prawem i przekazywane do odbiorców certyfikowanych 

posiadaj�cych przewidziane prawem zezwolenia, 

• dalsze zagospodarowanie odpadów b�dzie polegało na ich odzysku. W przypadku gruzu 

budowlanego istnieje mo�liwo�
 wykorzystania na placu budowy pod warunkiem uzyskania przez 

wykonawc� robót stosownych uzgodnie	 w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenie na odzysk), 

skierowanie odpadów na składowisko odpadów b�dzie miało miejsce tylko w razie braku 

mo�liwo�ci odzysku, 

• podło�e w miejscach gromadzenia odpadów b�dzie szczelne, a pojemniki na odpady 

niebezpieczne lokalizowane b�d� na terenie utwardzonym. Miejsca gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych b�d� zabezpieczone przed dost�pem osób niepowołanych. �rodki te zapewni�

dobr� izolacj� od �rodowiska, a w tym od �rodowiska gruntowo-wodnego, 

• odpady niebezpieczne nie b�d� mieszane z odpadami innymi ni� niebezpieczne, o ile nie poprawi 

to bezpiecze	stwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania. 

Etap eksploatacji: 

• odpady powstaj�ce w trakcie eksploatacji inwestycji b�d� gromadzone w sposób selektywny, 

w miejscach i w pojemnikach zapewniaj�cych pełn� izolacj� od �rodowiska naturalnego. Odpady 

b�d� zagospodarowywane zgodnie z prawem i przekazywane do odbiorców posiadaj�cych 

przewidziane prawem zezwolenia, 

• przekazywanie wytworzonych odpadów wyspecjalizowanym podmiotom posiadaj�cym stosowne 

decyzje w zakresie gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno�ci odpady b�d� przekazywane do 

odzysku lub recyklingu, a w przypadku braku takiej mo�liwo�ci – do unieszkodliwienia (np. 

w drodze składowania), 
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• zaanga�owanie specjalistycznych serwisów do obsługi urz�dze	 i wyposa�enia. Odpady 

powstaj�ce w trakcie obsługi b�d� ich własno�ci�, a zagospodarowanie odpadów b�dzie 

nast�powało zgodnie z posiadanymi przez te firmy decyzjami w zakresie gospodarowania 

odpadami. 

3.6 Analiza mo�liwych konfliktów społecznych zwi�zanych z planowanym 

przedsi�wzi�ciem 

Poło�enie planowanego przedsi�wzi�cia, jego charakter i zakres oddziaływania oraz uj�cie 

planowanego przebiegu w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy 

Łomianki powoduj�, �e w granicach planowanego przedsi�wzi�cia nie prognozuje si� wyst�pienia 

znacz�cych konfliktów społecznych zwi�zanych z planowanym przedsi�wzi�ciem uniemo�liwiaj�cych 

realizacj� przedsi�wzi�cia. Mo�liwo�
 udziału społecze	stwa musi by
 zapewniona m.in. 

w post�powaniu, w ramach którego sporz�dzany jest raport o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na 

�rodowisko. Udział w post�powaniu musi zapewni
 organ wła�ciwy do wydania decyzji 

o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia. Dotychczasowe 

post�powanie z udziałem społecze	stwa zwi�zane było ze sporz�dzaniem i uzgadnianiem projektu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cego obszar opracowania. 

Podczas planowania przedmiotowej inwestycji drogowej zostały podj�te wszelkie mo�liwe 

starania dla ograniczenia negatywnego oddziaływania na �rodowisko, co pozwoliło na zlikwidowanie 

u podstaw przyczyn ewentualnych negatywnych oddziaływa	 na zdrowie ludzi i w konsekwencji 

mo�liwych konfliktów społecznych zwi�zanych z planowanym przedsi�wzi�ciem. Na etapie realizacji 

wyst�pi konieczno�
 stałego lub czasowego przej�cia gruntów obcych, jednak�e przewiduje si�, �e 

lokalna społeczno�
 ustosunkuje si� do zaproponowanych rozwi�za	, a inwestycja spełni ich 

oczekiwania. 
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4 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w oparciu o wyniki bada	 geotechnicznych 

opracowanych przez firm� MS GEOLOGIA (zał�cznik nr 01). Celem opracowania opinii było 

udokumentowanie warunków geotechnicznych wyst�puj�cych w podło�u projektowanej obwodnicy 

Łomianek w powiecie warszawskim zachodnim w województwie mazowieckim, w zakresie 

wymaganym do opracowania projektu budowlanego i realizacji inwestycji. 

Badania terenowe zostały wykonane w sierpniu 2016 r. i obj�ły wytyczenie oraz  wykonanie 

trzydziestu siedmiu (37) otworów badawczych metoda domiarów prostok�tnych oraz współrz�dnych 

GPS, do maksymalnej gł�boko�ci od 3,0 – 10,0 m p.p.t. przy u�yciu wiertnicy mechanicznej typu 

WSG-160 metod� udarowo-okr�tn�.  

Podczas prowadzonych bada	 stwierdzono, �e badany teren charakteryzuje si� prost� budow�

geologiczn� reprezentuj�c� utwory czwartorz�dowe – osady wodnolodowcowe, gliny zwałowe oraz 

osady zastoiskowe. W przypowierzchniowej strefie podło�a gruntowego zalegaj� warstwy 

holoce	skich nasypów antropogenicznych i humusu. 

W trakcie wykonywania robót wiertniczych na omawianym terenie stwierdzono wyst�powanie 

wody gruntowej o charakterze zwierciadła swobodnego. Nawiercony poziom lustra wody kształtuje si�

w przedziale gł�boko�ci od 2,0 m p.p.t do 4,2 m p.p.t. Wyj�tkiem jest rejon zlokalizowany przy 

Zakładzie Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomiankach, na którym stwierdzono wyst�powanie 

wód o charakterze naporowym. Woda stabilizuje si� na gł�boko�ci 2,3 m p.p.t. 

Dla niniejszej inwestycji przyj�to I kategori� geotechniczn�. W podło�u gruntowym 

wyodr�bniono cztery warstwy geotechniczne. Zbadane gruntu (z wyj�tkiem utworów warstwy IA) s�

gruntami no�nymi o korzystnych parametrach geotechnicznych. 
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5 CZ��� TECHNICZNA 

5.1 Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego 

W stanie istniej�cym projektowana droga nie istnieje, a odcinki dróg na których projektowany 

jest układ drogowy s� w złym stanie technicznym i nie nadaj� si� do wykorzystania na etapie budowy. 

Poni�ej przedstawiono dokumentacj� fotograficzn� dla istniej�cego zagospodarowania: 

5.2 Opis obiektów oraz okre�lenia parametrów projektowych dla drogi 

Dla celów projektowych przyj�to nast�puj�ce zało�enia projektowe: 

A. Parametry projektowe 
Parametry techniczne projektowanej trasy: 

Klasa drogi                      – Z  

Pr�dko�
 projektowa        – 50 km/h 

Dost�pno�
 projektowanej drogi ograniczona została do skrzy�owa	. 

Podczas prac projektowych wzi�to pod uwag� walory u�ytkowe drogi, komfort podró�owania i 

przede wszystkim bezpiecze	stwo uczestników ruchu, które badane było pod k�tem: 

- projektowanych odległo�ci mi�dzy skrzy�owaniami,  

-zastosowanych łuków poziomych pozwalaj�cych na zachowanie wymaganej minimalnej 

odległo�ci widoczno�ci na zatrzymanie, 

-zastosowanych łuków pionowych wszystkich wariantów tras pod wzgl�dem odległo�ci 

widoczno�ci na zatrzymanie. 

-zapewnienia wymaganych długo�ci odcinków na zatrzymanie. 

- sprawdzenia warunków widoczno�ci (ze wzgl�du na zastosowanie tych samych parametrów 

geometrycznych, warunki widoczno�ci na skrzy�owaniu b�d� takie same dla wszystkich 

wariantów).    

B. Konstrukcja elementów drogowych 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• Warstwa �cieralna z SMA 8 – grubo�
 4 cm, 

• Warstwa wi���ca z AC 35/50 – grubo�
 6 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z AC 35/50– grubo�
 8 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3 – grubo�
 20, 
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• Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym – Cement 

C5/6 � 10 MPa – grubo�ci 15 cm. – Dla gruntów G3, G4. 

Konstrukcja chodników: 

• Płytka betonowa płukana 30x30 (przekładka z kostki granitowej)– grubo�
 6 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubo�
 3 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

grubo�
 10 cm. 

Konstrukcja ci�gów pieszo-rowerowych: 

• Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego koloru czarnego– grubo�
 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

grubo�
 15 cm. 

Konstrukcja �cie�ek rowerowych: 

• Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego koloru czerwonego – grubo�
 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

grubo�
 15 cm. 

Konstrukcja zatok autobusowych, zatok postojowych oraz zjazdów przyległych do jezdni: 

• Warstwa �cieralna kostki granitowej – grubo�
 16/20 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubo�
 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3 – grubo�
 20, 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym – Cement 

C5/6 � 10 MPa - grubo�ci 15 cm. 

Konstrukcja wyspy �rodkowej: 

• Warstwa �cieralna kostki granitowej – grubo�
 8/10 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubo�
 3 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3 – grubo�
 20, 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym – Cement 

C5/6 � 10 MPa – grubo�ci 15 cm. 

Konstrukcja dróg serwisowych: 

• Warstwa �cieralna z SMA 8 – grubo�
 4 cm, 

• Warstwa wi���ca z AC 35/50 – grubo�
 4 cm, 
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• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3 – grubo�
 20 cm, 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym – Cement 

C5/6 � 10 MPa – grubo�ci 15 cm. – Dla gruntów G3, G4 

  


