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Studium przypadku nr 2  

„Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica 
gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” 

 

 

 

Na podstawie: 

Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa DW764 Kielce - Staszów 
wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” 

 

Wykonawca raportu: 

WYG Consulting Sp. z o.o. 
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 

tel. 22 492 71 00 
e-mail: warszawa@wyginternational.pl 

Biuro w Katowicach 
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 8 

 

Inwestor: 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72 

tel. (41) 347 04 71, (41) 347 04 80, (41) 347 04 81 

 

Termin przygotowania opracowania: 

1 września 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prezentowane studium przypadku ma na celu zobrazowanie charakterystyki oddziaływań typów 
przedsięwzięć, dla których ramy realizacji wyznacza Plan oraz stopnia szczegółowości oraz kierunków 
analiz prowadzonych na poziomie raportów oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć. 

mailto:warszawa@wyginternational.pl


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

-4- 

Spis treści: 

1. Opis inwestycji ................................................................................................................... 5 

1.1. Lokalizacja inwestycji .......................................................................................................... 5 

1.2. Rozpatrywane warianty ....................................................................................................... 5 

1.3. Zakres inwestycji ................................................................................................................. 6 

1.4. Parametry projektowe inwestycji ......................................................................................... 7 

1.5. Struktura wykorzystania terenu ........................................................................................... 7 

2. Zidentyfikowane oddziaływania ....................................................................................... 8 

2.1. Faza budowy ....................................................................................................................... 8 

2.2. Faza eksploatacji .............................................................................................................. 12 

2.3. Faza likwidacji ................................................................................................................... 14 

3. Charakterystyka skutków środowiskowych .................................................................15 

3.1. Faza budowy ..................................................................................................................... 15 

3.2. Faza eksploatacji .............................................................................................................. 17 

3.3. Faza likwidacji ................................................................................................................... 19 

4. Kumulacja oddziaływań ..................................................................................................21 

5. Proponowane działania zapobiegawcze, minimalizujące oddziaływania, 
kompensacje ....................................................................................................................22 

 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

-5- 

1. Opis inwestycji 

1.1. Lokalizacja inwestycji 

Obszar objęty inwestycją położony jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie 
kieleckim na terenie gminy Daleszyce. Projektowana droga przebiega przez następujące 
miejscowości: Suków, Marzysz, Niestachów, Kranów oraz Daleszyce. 

 

Rysunek 1 Przebieg inwestycji w wariancie realizacyjnym i alternatywnym 

źródło: opracowanie własne na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa DW764 
Kielce -Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” 

1.2. Rozpatrywane warianty 

Wariant 1a - realizacyjny  

Wariant ten zakłada poprowadzenie DW 764 na północ od Sukowa i powrót do istniejącego przebiegu 
drogi na wysokości cmentarza i Piaskowni Suków. Następnie droga przebiega istniejącym korytarzem 
i przed miejscowością Kranów skręca na południe prowadząc drogę skrajem lasu i miejscowością 
Kranów. Kolejno po około 800 m skręca na wschód przecinając drogę powiatową 03332T - ok. 1700 
m na południe od centrum Daleszyc. Następnie proponuje się wpiąć drogę w istniejący przebieg DW 
764 na południe od miejscowości Niwy. Ostatni odcinek drogi będzie prowadzony istniejącym 
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korytarzem do granicy gminy. Wariant generuje powstanie ok. 8 nowych skrzyżowań (większość z 
nich są to włączenia do nowoprojektowanej drogi odcinków istniejącej drogi wojewódzkiej i dróg 
powiatowych.  

Przewiduje się wyburzenie 1 budynku gospodarczego w miejscowości Suków przy ulicy „Nad 
Lubrzanką” w km 6+100.  

Stwierdzono, iż w omawianym przypadku, rozwiązanie wpięcia drogi w istniejącym przebiegu DW 764 
na południe od miejscowości Niwy jest korzystniejsze, gdyż niesie ze sobą mniejsze ryzyko 
prawdopodobieństwa kolizji i wypadków (także z udziałem pieszych) poprzez ominięcie terenu 
zabudowanego w miejscowości Niwy. Ponadto, wybór wariantu 1a spowoduje zmniejszenie ruchu 
samochodów ciężarowych w centrum miejscowości Niwy.  

Wariant 1b - alternatywny  

Wariant ten zakłada poprowadzenie DW 764 na północ od Sukowa i powrót do istniejącego przebiegu 
drogi na wysokości cmentarza i Piaskowni Suków. Następnie droga przebiega istniejącym korytarzem 
i przed miejscowością Kranów skręca na południe prowadząc drogę skrajem lasu i miejscowością 
Kranów. Kolejno po około 800 m skręca na wschód przecinając drogę powiatową 03332T - ok. 1700 
m na południe od centrum Daleszyc. Następnie proponuje się wpiąć drogę w istniejącym przebieg DW 
764 przed miejscowością Niwy. Ostatni odcinek drogi będzie prowadzony istniejącym korytarzem do 
granicy gminy. Wariant generuje powstanie ok. 8 nowych skrzyżowań (większość z nich są to 
włączenia do nowoprojektowanej drogi odcinków istniejącej drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych).  

Przewiduje się wyburzenie 1 budynku gospodarczego w miejscowości Suków przy ulicy „Nad 
Lubrzanką” w km 6+100.  

Powyższy wariant 1b został odrzucony, ponieważ włączony zostanie w ciąg projektowanej drogi teren 
zabudowany w miejscowości Niwy.  

W związku z czym wybór tego wariantu spowoduje konieczność wprowadzenia większej ilości 
ekranów dźwiękochłonnych na długości terenu zabudowanego w Niwach, co znacząco wpłynie na 
wygląd miejscowości oraz podniesie kosztów realizacji inwestycji.  

Również wariant ten niesie ze sobą większe ryzyko wystąpienia kolizji i wypadków (także z udziałem 
pieszych). 

1.3. Zakres inwestycji 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków, Daleszyce. 

Zakres omawianej inwestycji obejmować będzie następujące elementy: 

- budowę obwodnic Daleszyc i Sukowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764, 

- rozbudowę drogi wojewódzkiej 764 na odcinku Suków - Daleszyce oraz na odcinku Obwodnicy 
Daleszyc do granic gminy Daleszyce, 

- budowę dróg dojazdowych w miejscach, gdzie droga biegnąca nowym korytarzem odcina dojazd 
do zlokalizowanych przy niej działek, 

- budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów w ilości 15 miejsc dla 
pojazdów ciężarowych oraz 20 miejsc dla pojazdów osobowych, 

- budowę stacji meteo, 

- budowę ciągów pieszo-rowerowych odsuniętych od jezdni, 

- przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych 
i skanalizowanych, 

- budowę/rozbudowę istniejących obiektów mostowych oraz przepustów, 

- budowę mostu na obwodnicy Daleszyc oraz budowę mostu w miejscowości Suków, 

- budowę/przebudowę infrastruktury technicznej w tym np. sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
elektroenergetycznej itd. 
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1.4. Parametry projektowe inwestycji 

Powierzchnia obiektu budowlanego  

- Długość projektowanej obwodnicy wariant 1a - 22,235 km, 

- Długość projektowanej obwodnicy wariant 1b - 23 km, 

- Powierzchnia DW 764 (nawierzchnia bitumiczna) - ok. 209 117 m
2
, 

- Powierzchnia dróg podporządkowanych (nawierzchnia bitumiczna) - ok. 21 461 m
2
, 

- Powierzchnia dróg dojazdowych (nawierzchnia bitumiczna) - ok. 30 948 m
2
, 

- Powierzchnia ścieżek rowerowych (nawierzchnia bitumiczna) - ok. 36 851 m
2
.  

Projektowane parametry techniczne  

1. Droga wojewódzka nr 764:  

- klasa drogi: G,  

- prędkość projektowa:  

 50 km /h (obszar zabudowany),  

 70 km/h (poza obszarem zabudowanym),  

-  prędkość miarodajna:  

 70 km /h (obszar zabudowany),  

 90 km/h (poza obszarem zabudowanym),  

- obciążenie: 115 kN/oś,  

- kategoria ruchu: KR4,  

- droga: jednojezdniowa,  

- przekrój: szlakowy,  

- szerokość w liniach rozgraniczających: 25,0 m,  

- szerokość jezdni: 7,0 m (2x3,5 m),  

- opaska bitumiczna: 0,5 m,  

- szerokość poboczy ziemnych: 2x1,25 m.  

Drogi dojazdowe  

- Klasa drogi: D, 

- Prędkość projektowa: 30 km/h, 

- Szerokość jezdni: 3,5 m (2x1,75 m), 

- Szerokość jezdni na odcinkach poszerzenia: 4,5 m, 

- Szerokość jezdni na odcinkach mijanek: 5,0 m, 

- Długość odcinka mijanki: 25,0 m, 

- Szerokość poboczy ziemnych: 2x0,75 m. 

1.5. Struktura wykorzystania terenu 

Zagospodarowanie terenu 

Analizowana inwestycja tj. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku: granica miasta Kielce – 
granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnicy miejscowości Suków i Daleszyce, przebiegać 
będzie częściowo po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 764 oraz przez tereny obecnie 
niezagospodarowane, głównie tereny rolne.  

Na obszarze objętym zakresem inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania wyróżnić można trzy 
główne typy zagospodarowania terenu. Za podstawowe kryterium jego podziału przyjęto stopień lub 
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jakość zmian powstałych w krajobrazie w zależności od stopnia zniekształcenia stosunków 
naturalnych w środowisku przyrodniczym i zmian wprowadzonych w wyniku działalności człowieka. 
Wyróżnione typy to:  

- zagospodarowanie terenu typu naturalno-kulturowego (ok. 65%) w tym m.in.:  

 teren zarastających łąk,  

 tereny leśne,  

 teren rolniczo-leśny: powierzchnie leśne, powierzchnie łąk i pól,  

 teren rolniczy: łąki, pola, rowy melioracyjne, zadrzewienia śródpolne, pojedyncze zabudowania 

zagrodowe, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, sady;  

- zagospodarowanie terenu typu kulturowego (ok. 25%) w tym m.in.:  

 teren osadnictwa wiejskiego,  

 teren osadnictwa miejskiego, 

- zagospodarowanie terenu typu kulturowo-zdegradowanego (ok. 10%) w tym m.in.:  

 teren tras komunikacyjnych,  

 teren handlowo-usługowy,  

 teren linii energetycznych.  

Dominującym typem zagospodarowania terenu sąsiadującego z omawianą inwestycją jest typ 
naturalno-kulturowy. Ponadto występują tereny leśne np. Podkielecki Obszar Chronionego 
Krajobrazu, tereny pól i łąk z grupami naturalnych zadrzewień. Otoczenie terenu inwestycji stanowią 
również tereny rolne wraz z zabudową zagrodową. W krajobraz ten wpisują się obszary linii 
energetycznych jak również dróg dojazdowych do pól uprawnych, będących przykładem krajobrazu 
kulturowego-zdegradowanego. W najmniejszym stopniu występuje kulturowy typ zagospodarowania, 
zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Suków, Podmarzysz, Marzysz, Borków, Kaczyn, Słopiec, 
Daleszyce czy Niwy. 

Obiekty inżynierskie  

Na trasie analizowanej drogi znajdują się następujące obiekty inżynierskie:  

- obiekty mostowe na trasie drogi wojewódzkiej nr 764:  

 w km 6+530 na rzece Lubrzanka w miejscowości Suków - most belkowy o długości 30,2 m, 

nośności 30 kN, 

 w km 5+387 ciek wodny w miejscowości Suków - most o długości 6,9 m, nośności 300 kN,  

 w km 12+819 w miejscowości Daleszyce - most na cieku wodnym o długości 8,6 m, nośności 

300 kN,  

 w km 15+189 w miejscowości Daleszyce nad rzeką Belnianką - most o długości 38,25 m, 

nośności 300 kN, 

- przepusty, 

- wiadukty.  

2. Zidentyfikowane oddziaływania 

2.1. Faza budowy 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Planowana inwestycja kolidować będzie z następującymi obszarami objętymi ochroną obszarową: 

- Dolina Warkocza (PLH260021), 

- Lasy Cisowsko-Orłowińskie (PLH260040), 

- Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, 
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- Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

- Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Oddziaływania w fazie realizacji inwestycji będą związane z: 

- bezpośrednią ingerencją w płaty siedlisk przyrodniczych i siedliska gatunków w obrębie nowych 
śladów drogi (planowane obwodnice Sukowa i Daleszyc), 

- ingerencją brzeżną w płaty siedlisk przyrodniczych i siedliska gatunków występujących wzdłuż 
istniejących odcinków drogi, na skutek jej modernizacji, 

- wycinką drzew i usuwaniem krzewów w granicach obszarów chronionych, w tym szczególnie 
obszaru Natura 2000 „Lasy Cisowsko-Orłowińskie” (PLH260040), 

- ingerencją w stosunki wodne skutkujące wahaniami poziomu wód gruntowych, co może 
niekorzystnie oddziaływać na stan siedlisk związanych z wysokim poziomem wód gruntowych 
(siedliska nadrzeczne i podmokłe), a także może powodować zanikanie stanowisk rozrodu 
płazów, 

- ingerencją w koryta rzeczne cieków w obrębie obszarów objętych ochroną (zarówno duże cieki, 
a zatem np. Lubrzanka, Warkocz i Belnianka, jak i inne mniejsze cieki i rowy, które 
niejednokrotnie pełnią funkcje ekologiczne), co może skutkować zaburzeniami w swobodnej 
migracji fauny wodnej, 

- niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych 
na skutek awarii i niekontrolowanego wycieku zanieczyszczeń, w tym zwłaszcza substancji 
ropopochodnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się następujące czynności stanowiące źródło potencjalnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wodne:  

- roboty budowlane, w tym roboty ziemne,  

- gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie robót budowlanych oraz materiałami budowlanymi,  

- gospodarka ściekami socjalno-bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi.  

Faza realizacji inwestycji może spowodować następujące formy oddziaływań na środowisko wodne: 

1. Potencjalne zanieczyszczenie wód substancjami niebezpiecznymi w wyniku:  

- wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń 
i samochodów,  

- wypłukiwania substancji niebezpiecznych z terenu prowadzonych prac oraz zaplecza budowy 
przez wody opadowe i ich dopływ do wód powierzchniowych,  

- przenikania szkodliwych substancji do wód podziemnych.  

2. Zamulenie i zmącenie wód, wskutek prace związanych z regulacją i umocnieniem koryta oraz 
budową przepustów. 

3. Potencjalne zmiany stosunków wodnych wywołane:  

- zaburzeniem spływu powierzchniowego na skutek zmiany ukształtowania terenu: nasypy, wykopy, 
koleiny, będące przeszkodą w naturalnym, grawitacyjnym przepływie wód,  

- koniecznością odwodnienia wykopów. 

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się ze stosowaniem substancji (np. chlorek Mg, Ca, Na) 
wywołujących efekt zasolenia środowiska wodnego - oddziaływanie nie wystąpi.  

Zakres planowanych prac obejmuje budowę nowych odcinków dróg, jak również przebudowę po 
istniejącym śladzie, na całkowitej długości znajdującej się w zasięgu 4 JCWP. Najintensywniejsze 
oddziaływania prognozuje się w wyniku realizacji przejść przez cieki, powodujących możliwość 
czasowego pogorszenia parametrów hydromorfologicznych wód. Zastosowanie odpowiednich 
rozwiązań technicznych oraz technologicznych pozwoli na zminimalizowanie potencjalnych 
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oddziaływań. Nie prognozuje się znacząco negatywnych oddziaływań na stan JCWP w wyniku 
realizacji. 

Powietrze 

Na etapie rozbudowy drogi, źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan czystości powietrza 
będą:  

- maszyny wykorzystane do budowy,  

- pojazdy transportujące materiały służące budowie.  

Podczas prac budowlanych wykonywanych w związku z realizacją omawianej inwestycji, do atmosfery 
emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe oraz gazowe. Podstawowym źródłem emisji substancji 
do powietrza będą silniki pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, ładowarki, 
spychacze, dźwigi, mobilne agregaty prądotwórcze, mobilne sprężarki, samochody transportujące 
materiały budowlane oraz wiele innych urządzeń. Maszyny tego rodzaju są napędzane olejem 
napędowym i powodują emisję produktów spalania tego paliwa.  

W miejscu prowadzenia robót wystąpi emisja pyłu, związana z wykonywaniem prac ziemnych, jak 
również z transportem materiałów sypkich otwartymi ciężarówkami. Wielkość emisji w tym przypadku 
zależy od właściwości materiału (tj. rozdrobnienie, wilgotność), prędkości jazdy oraz innych czynników 
np. wielkość napełnienia skrzyni ładunkowej.  

Emisja substancji występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do środowiska 
w sposób niezorganizowany, a czas jej wprowadzania będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac 
budowlanych. 

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Faza realizacji inwestycji może spowodować następujące formy oddziaływań:  

- trwałe zajęcie pasa terenu przeznaczonego pod budowę nowej infrastruktury drogowej, czego 
skutkiem będzie usunięcie wierzchniej (0,2 - 0,4 m) warstwy humusu,  

- czasowe zajęcie pasa terenu pod zaplecze budowy, w tym park maszyn, bazę materiałowo-
magazynową, drogi dojazdowe do placu budowy,  

- zniekształcenie struktury gleby w wyniku jej zagęszczenia i silnego ugniecenia,  

- przekształcenie powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami ziemnymi (nasypy, 
wykopy),  

- przesuszenie lub nadmierne nawodnienie gleby spowodowane zakłóceniem stosunków wodnych,  

- wytworzenie warunków powstawania erozji wietrznej i wodnej na skutek zdjęcia wierzchniej 
warstwy gleby oraz zmianami w ukształtowaniu terenu (formowanie skarp nasypów),  

- potencjalne zanieczyszczenie gruntów substancjami niebezpiecznymi dla środowiska, do którego 
może dojść w wyniku:  

 wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń 

i samochodów,  

 przenikania szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-wodnego na skutek niewłaściwego 

składowania materiałów budowlanych, niewłaściwego zabezpieczenia baz sprzętu 

budowlanego, niewłaściwej gospodarki odpadami oraz niewłaściwej gospodarki ściekami 

bytowymi.  

Krajobraz 

Odcinek drogi wojewódzka nr 764 biegnie zarówno przez tereny leśne, jak i nieleśne, jak również 
przez fragmenty objęte zwartą zabudową, przede wszystkim mieszkalno-usługową. Nowe ślady 
przedmiotowego odcinka planowane do realizacji - a zatem projektowane obwodnice miejscowości 
Suków i Daleszyce - przebiegają w przewadze przez tereny nieleśne, ewentualnie zarastające w 
wyniku spontanicznej sukcesji dawne tereny rolnicze (tj. z zarzuconą gospodarką rolną). Jedynie w 
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rejonie miejscowości Kranów i Niwy planowana obwodnica Daleszyc kolidować będzie z fragmentami 
zwartych kompleksów leśnych. 

Wpływają na krajobraz polega zwykle na zajęciu naturalnych terenów oraz wprowadzeniu sztucznych 
konstrukcji często o znacznej wielkości. Niejednokrotnie obserwuje się także zmiany w geomorfologii 
obszaru, co prowadzi do nieodwracalnych przekształceń i zmian funkcji terenu. 

Oddziaływanie przejawiać się będzie głównie poprzez wprowadzenie nowych elementów 
stanowiących dysharmonię otaczającego środowiska jak np.: odkryte powierzchnie gleb, masy ziemne 
wzdłuż placu budowy, sprzęt budowlany, zaplecze budowy i zaplecza magazynowe, wycinka drzew. 

Klimat 

Charakterystyczne dla oddziaływania na stan jakości powietrza (i emisję gazów cieplarnianych) 
podczas prac budowlanych jest to, iż jest to oddziaływanie okresowe i krótkotrwałe. Wraz z postępem 
prac i przemieszczaniem się placu budowy, zmienia się jednocześnie obszar oddziaływania. Tereny 
narażone są na negatywne oddziaływanie jedynie przez okres trwania prac w tym miejscu. 
Po zakończeniu prac negatywne oddziaływanie zanika.  

Dla ochrony powietrza atmosferycznego ważna jest przede wszystkim prawidłowa organizacja robót, 
będąca praktycznie jedynym sposobem minimalizacji wpływu prac na stan jakości powietrza 
atmosferycznego.  

Klimat akustyczny 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na klimat akustyczny związane będą z: 

- pracą ciężkiego sprzętu budowlanego, 

- poruszaniem się na terenie budowy maszyn oraz samochodów ciężarowych z materiałem 
budowlanym, 

- zmianą ciągłości ruchu na odcinkach przebudowywanych dróg, spowodowaną wyłączeniem 
określonych odcinków dróg, zatorami, nieciągłością ruchu lub budową dróg objazdowych.  

Wykorzystywany na etapie budowy ciężki sprzęt budowlany stanowi źródła hałasu o znacznych 
poziomach mocy akustycznej. Wielkość emisji, a co za tym idzie zasięg niekorzystnego oddziaływania 
zależeć będą od rodzaju wykorzystywanego sprzętu i jego stanu technicznego, sposobu prowadzenia 
robót i fazy realizacji budowy. 

Zasoby naturalne 

W fazie realizacji wykorzystanie surowców będzie wiązało się głównie z wykonaniem robót 
budowlanych. W stanie obecnym brak jest możliwości jednoznacznego określenia ich zużycia. W 
ROOŚ odstąpiono od ilościowego wyznaczenia wspomnianych wielkości. 

Zabytki i dobra materialne 

W kolizji z planowanym przedsięwzięciem, we wszystkich analizowanych wariantach, są stanowiska 
AZP 86-63/7 oraz 87-64/15. 

Prace budowlane, a w szczególności odhumusowanie oraz prace ingerujące w strukturę gruntu 
(poniżej warstwy ornej lub współczesnej warstwy użytkowej) mogą spowodować zniszczenie 
występujących stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w przebiegu projektowanych wariantów 
drogi. 

Przedsięwzięcie nie jest w bezpośredniej kolizji z zabytkami znajdującymi się zarówno w rejestrze jak 
i wojewódzkiej ewidencji. Tym samym nie wykazano negatywnego oddziaływania podczas realizacji 
inwestycji. 

Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na położenie inwestycji, skalę oraz zasięg oddziaływań, realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie ujawni się w postaci negatywnego oddziaływania na środowisko poza granicami 
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Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywany bardzo lokalny zasięg oddziaływania nie będzie miał wpływu 
na środowisko poza granicami kraju.  

Analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia nie będą oddziaływać transgranicznie na żadne 
z elementów środowiska. 

2.2. Faza eksploatacji 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

W fazie eksploatacji planowanej inwestycji negatywne oddziaływania objąć mogą: 

- zanieczyszczenia wód na skutek spływu skażonych wód z powierzchni jezdni, 

- oddziaływanie hałasu, 

- emisję gazów i pyłów na skutek ruchu pojazdów, 

- pogorszenie siedlisk bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją, 

- bezpośrednie kolizje ze zwierzętami wskazanymi jako gatunki będące przedmiotem 
zainteresowania dla Wspólnoty. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Oddziaływanie przedmiotowej drogi na etapie jej użytkowania należy rozpatrywać pod kątem 
ilościowym oraz jakościowym.  

Oddziaływanie ilościowe związane będzie z okresowym zwiększeniem natężenia przepływów w 
ciekach powierzchniowych będących odbiornikami wód opadowych z drogi oraz zmniejszeniem 
zasilania wód gruntowych. Powodem wystąpienia tych zjawisk będzie uszczelnienie fragmentu zlewni 
pod projektowaną drogę (zwiększenie spływu powierzchniowego).  

Do czynników powodujących powstanie potencjalnego źródła zanieczyszczenia środowiska wodnego, 
na etapie użytkowania drogi, można zaliczyć:  

- ruch pojazdów, w wyniku czego dochodzi do emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- zimowe utrzymanie drogi, w wyniku czego dochodzi do emisji środków chemicznych służących 
do zwalczania śliskości nawierzchni drogowej (NaCl, MgCl2, CaCl2), 

- sytuacje awaryjne związane np. z wyciekiem substancji szkodliwych dla środowiska, 

- opady atmosferyczne będące przyczyną powstawania wód opadowych i roztopowych, które 
spływając ze szczelnej nawierzchni drogi mogą ulec zanieczyszczeniu. 

Powietrze 

Źródłem emisji substancji do powietrza będzie ruch pojazdów po projektowanej drodze (emisja 
niezorganizowana). 

Analizowaną inwestycję podzielono na dwa odcinki, z uwagi na pomiary natężenia ruchu (odcinek 1: 
Kielce - Daleszyce, odcinek 2: Daleszyce - Raków). Prognozowane średniodobowe natężenie ruchu 
dla obu odcinków przedstawiono poniżej.  

- odcinek 1: rok 2020 - 16 001 pojazdów osobowych i ciężarowych, natomiast w roku 2030 - 20 888 
pojazdów osobowych i ciężarowych,  

- odcinek 2: rok 2020 - 6 196 pojazdów osobowych i ciężarowych, natomiast w roku 2030 - 8 088 
pojazdów osobowych i ciężarowych. 

Podczas użytkowania planowanej drogi powstają zanieczyszczenia komunikacyjne. Spośród 
zanieczyszczeń emitowanych przez samochody najbardziej uciążliwe to NOx - tlenki azotu (głównie 
tlenek azotu - NO i dwutlenek azotu - NO2). Zwykle to one decydują o rozpiętości obszarów 
ponadnormatywnego oddziaływania w pobliżu dróg. Pozostałe zanieczyszczenia to: ditlenek azotu, 
tlenek węgla, ditlenek siarki, węglowodory, benzen. 
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Ponadto samochody mogą emitować do powietrza atmosferycznego śladowe ilości metali innych niż 
ołów (przede wszystkim kadmu), a także drobinki pyłu ze ścierania materiałów hamulcowych i opon. 

Na powierzchni jezdni mogą zalegać pyły: pochodzenia naturalnego, przemysłowego i komunalnego - 
osadzone z powietrza na skutek siły grawitacji i drogą wymywania przez opady atmosferyczne. Pyły 
te mogą zostać porwane przez powstające w otoczeniu pojazdu strugi i wiry powietrza, powodując 
tzw. „pylenie wtórne”. 

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Do podstawowych substancji emitowanych podczas użytkowania drogi można zaliczyć:  

- zanieczyszczenia gazowo-pyłowe pochodzące ze spalania paliw w silnikach pojazdów 
poruszających się po drodze: tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki, węglowodory, benzen, pył;  

- zanieczyszczenia w spływach opadowych: zawiesiny, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym 
węglowodory ropopochodne, metale ciężkie, chlorki Na, Mg, Ca,  

- odpady (odpady komunalne, fragmenty pojazdów). 

Krajobraz 

Inwestycja, przyczyni się do trwałego przekształcenia krajobrazu, a jej skutkiem będzie np.:  

- fragmentacja krajobrazu - przecięcie istniejącego krajobrazu przez obcy element (drogę),  

- wycinka drzew i krzewów - zniszczenie (całkowite lub częściowe) zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych, zmniejszenie różnorodności krajobrazu oraz różnorodności biologicznej obszaru, 
obniżenie walorów estetycznych, zanik funkcji ochronnych, 

- zmiana ukształtowania terenu - wpływ szczególnie na dotychczasowe tereny pagórkowate. 

Klimat 

Na etapie eksploatacji infrastruktury drogowej bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych do 
atmosfery wynikają przede wszystkim ze spalania paliw w silnikach pojazdów. Emisje te jednak są 
śladowe w porównaniu z emisjami z całego sektora transportu. 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa płynności ruchu, co przyczyni się 
do poprawy efektywności energetycznej, poprzez zmniejszenia zużycia paliw, a w konsekwencji - 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Z przeprowadzonej w Raporcie analizy, określającej możliwość oddziaływania planowanej inwestycji 
na zdrowie ludzi oraz na rośliny, wynika, iż dla substancji ujętych w obliczeniach ich oddziaływanie 
będzie mieściło się w obszarze jej realizacji. 

Klimat akustyczny 

Oddziaływanie akustyczne planowanej drogi na etapie jej eksploatacji będzie się nierozerwalnie 
wiązało z emisją hałasu z poruszających się pojazdów. Źródłem hałasu emitowanego przez 
poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po 
nawierzchni jezdni, drgania zużytych elementów pojazdu. Natężenie hałasu w ruchu drogowym jest 
uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów ciężarowych w potoku 
ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych 
parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu. 

Dla rozpatrywanego przedsięwzięcia analizę akustyczną przeprowadzono dla roku 2020 
(przewidywany rok oddania inwestycji do użytkowania) oraz roku 2030 (10 lat po oddaniu drogi do 
użytkowania). 
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Zasoby naturalne 

Faza eksploatacji będzie pociągała za sobą wykorzystanie materiałów w postaci piasku lub soli - 
do utrzymania drogi w przejezdności w okresie zimy. Wielkość zużycia zależy od: okresu trwania zimy, 
temperatury zewnętrznej, wielkości opadów śniegu. 

Zabytki i dobra materialne 

W fazie eksploatacji, a więc po przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych nie przewiduje 
się negatywnego oddziaływania na stanowiska archeologiczne. 

Ze względu na brak kolizji ze stwierdzonymi obiektami zabytkowymi, nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania. 

Oddziaływanie transgraniczne 

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będą oddziaływać transgranicznie na żadne 
z elementów środowiska. 

2.3. Faza likwidacji 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Ze względu rodzaj i funkcję przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje się fazy jej likwidacji. Ewentualne 
oddziaływania będą analogiczne do fazy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na środowisko wodne będzie analogiczny jak 
dla fazy realizacji.  

Powietrze 

Z uwagi na fakt, iż analizowana inwestycja, nie jest przewidziana do całkowitej likwidacji w dającej się 
przewidzieć przyszłości, dlatego nie analizowano szczegółowo wpływu jej likwidacji na powietrze 
atmosferyczne.  

Można jednak przewidzieć, że likwidacja inwestycji miałaby niekorzystny wpływ na stan jakości 
powietrza atmosferycznego.  

Oddziaływanie na etapie likwidacji inwestycji, byłoby porównywalne do fazy jej budowy. W przypadku 
likwidacji infrastruktury nastąpi okresowe zwiększenie natężenia ruchu ciężkiego sprzętu 
samochodowego i budowlanego, co spowoduje nieznaczny wzrost substancji w powietrzu.  

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, w tym gleby będzie 
analogiczny jak dla fazy realizacji.  

Krajobraz 

Oddziaływanie występujące na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą tożsame z tymi, opisanymi 
na etapie realizacji. 

Klimat 

W trakcie likwidacji Inwestycji oddziaływanie w zakresie wpływu na klimat związane będzie głównie 
z pracą maszyn budowlanych, pracami monterskimi ręcznymi i mechanicznymi oraz transportem 
materiałów i urządzeń. Dochodzi do tego niewielka emisja niezorganizowana związana z transportem 
i przemieszczaniem materiałów..  
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Należy stwierdzić, że mała wartość i ograniczony charakter tej emisji (emisje chwilowe i krótkotrwałe) 
powodują, że emisje gazów cieplarnianych na etapie likwidacji infrastruktury należy uznać za śladowe.  

Klimat akustyczny 

Oddziaływania w zakresie omawianego komponentu na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie 
analogiczne jak na etapie realizacji. 

Zasoby naturalne 

Brak opisu oddziaływań w raporcie. Przewidywane oddziaływania związane będą w odzyskiem części 
wykorzystanych kruszyw naturalnych i możliwości ich ponownego wykorzystania.  

Zabytki i dobra materialne 

Oddziaływania w zakresie omawianego komponentu na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie 
analogiczne jak na etapie realizacji. 

Oddziaływanie transgraniczne 

Ewentualna likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie będą oddziaływać transgranicznie na żadne 
z elementów środowiska. 

 

 

3. Charakterystyka skutków środowiskowych 

3.1. Faza budowy 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Kolizja analizowanej inwestycji będzie powodować na obszarze: 

- Dolina Warkocza (PLH260021) - Dla wszystkich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk 
przyrodniczych oddziaływanie przedsięwzięcia oceniono jako niewielkie lub brak 
odd z ia ł ywa n ia (dla 1 gatunku bezkręgowców, 4 gatunków kręgowców (z wyjątkiem ptaków), 
5 gatunków ptaków i 1 siedliska przyrodniczego). 

- Lasy Cisowsko-Orłowińskie (PLH260040) - Dla wszystkich gatunków zwierząt oraz siedlisk 
przyrodniczych oddziaływanie przedsięwzięcia oceniono jako niewielkie lub jego brak (dla 
5 gatunków bezkręgowców, 7 gatunków kręgowców (z wyjątkiem ptaków), 28 gatunków ptaków 
i 10 siedlisk przyrodniczych). 

Dla Cisowsko-Orłowiński Parku Krajobrazowego, Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz 
Cisowsko-Orłowiński Obszaru Chronionego Krajobrazu przewiduje się lokalne pogorszenie krajobrazu. 

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Realizacja inwestycji może wiązać się z ryzykiem uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów 
poprzez zmiany warunków życia i bytowania ludzi poprzez możliwość skażenia gleb wód 
powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenia powietrza, wzrost hałasu i wibracji wskutek pracy 
maszyn, urządzeń i samochodów.  

Wpływ inwestycji na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi nie było odrębnie rozpatrywane w raporcie ooś. 
Zagadnienie to zostało scharakteryzowane w podrozdziałach dotyczących poszczególnych 
komponentów.  

Mając na uwadze zakres inwestycji i przewidziane działania zapobiegawcze, ryzyko potencjalnego 
oddziaływania na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi na etapie budowy zostanie zminimalizowane. 
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Wody powierzchniowe i podziemne  

W przypadku wód podziemnych zasięg zanieczyszczenia uzależniony jest od oddalenia od źródła 
oraz dopływu czystych wód, ale także od naturalnej izolacji poziomu wodonośnego oraz rozkładu 
ciśnień. Prognozowane oddziaływania mają charakter okresowy i ustąpią wraz z zakończeniem 
realizacji przedsięwzięcia. 

Istnieje możliwość wystąpienia wahań zwierciadła wód gruntowych w wyniku konieczności 
odwodnienia wykopów. Ilość wody konieczna do wypompowania będzie uzależniona od aktualnego, 
na czas wykonywania robót, poziomu wód gruntowych, który może się wahać w zależności od pory 
roku, czy warunków pogodowych. Wypompowane wody będą odprowadzane do istniejących cieków, 
rowów lub bezpośrednio do ziemi. Oddziaływanie tego rodzaju będzie jednak chwilowe i po 
zakończeniu prac ustanie.  

Przyjmuje się pomijalne/znikome oddziaływanie realizacji przedsięwzięcia na stan chemiczny JCWPd 
zakładając stosowanie działań ochronnych wskazanych w rozdziale 5. Realizacja inwestycji może 
doprowadzić do czasowej zmiany parametrów ilościowych poziomów przypowierzchniowych. 
Oddziaływanie tego rodzaju będzie jednak chwilowe, lokalne i po zakończeniu prac ustanie. 
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia osiągnięcie dobrego potencjału/stanu ekologicznego oraz 
dobrego stanu chemicznego nie jest zagrożone. Przedsięwzięcie nie stanowi zatem zagrożenia dla 
osiągnięcia celów środowiskowych JCWP wynikających z RDW. 

Powietrze 

Emisja substancji występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do środowiska 
w sposób niezorganizowany, a czas jej wprowadzania będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac 
budowlanych. 

Ponadto prace związane z fazą budowy powodują występowanie jedynie oddziaływań czasowych, 
bezpośrednio związanych z fazą realizacji inwestycji, nie mają, więc większego znaczenia w dłuższym 
horyzoncie czasowym.  

Wymienione powyżej czynniki będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują trwałych zmian 
w środowisku i zakończą się z chwilą zakończenia prac budowlanych. 

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz glebę ograniczy się do pasa 
drogowego, miejsc przeznaczonych pod zaplecze budowy, bazy materiałowo-magazynowe, parking 
maszyn, a także drogi dojazdowe do placu budowy.  

Do oddziaływań długotrwałych należy zaliczyć trwałe zajęcie pasa terenu i przekształcenie 
powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami ziemnymi, tj. nasypy, wykopy oraz potencjalną 
zmianą stosunków wodnych. Zajęcie pasa terenu pod zaplecze budowy, w tym park maszyn, bazę 
materiałowo-magazynową, drogi dojazdowe do placu budowy będzie miało charakter czasowy, 
odwracalny. Pozostałe oddziaływania będą miały charakter potencjalny, o zmiennej trwałości. 

Krajobraz 

Faza realizacji obejmująca wszystkie prace związane z budową drogi tj. np.: wykonanie nasypów, 
wykopów pod infrastrukturę towarzyszącą tj. rowy odwadniające, kanalizację deszczową, prace 
sanitarne, teletechniczne i elektroenergetyczne jak również roboty inżynieryjne, wpływać będzie 
na otaczający krajobraz. Bezpośrednim przejawem tego wpływu będzie zajęcie gruntów pod pas 
drogowy i tym samym trwała zmiana dotychczasowego sposobu ich użytkowania.  

Ponadto wpływ inwestycji na walory krajobrazowe związany będzie przede wszystkim z:  

- budową na terenach o innym dotychczasowym użytkowaniu,  

- usunięciem powierzchni zadrzewionych wpisanych w istniejący krajobraz,  

- czasowym zajęciem sąsiadujących terenów pod drogi dojazdowe i place budów,  

- wzmożonym ruchem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego. 
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Klimat 

W rozpatrywanym przypadku można mówić o wpływie na mikroklimat, ale i ten wpływ jest praktycznie 
nieistotny - skutki są pomijalnie małe. 

Klimat akustyczny 

Na etapie wykonywania prac budowlanych można spodziewać się lokalnego pogorszenia tła 
akustycznego. Emisje hałasu związane z pracą ciężkiego sprzętu i zmianą ciągłości ruchu na 
odcinkach przebudowywanych dróg będą jednak krótkookresowe, ograniczone do czasu realizacji 
inwestycji i po wykonaniu prac budowlanych ustaną. Ponadto, możliwe do zastosowanie środki 
minimalizujące przyczynią się do skutecznego ograniczenia emisji hałasu wyłącznie do pory dziennej. 

Zasoby naturalne 

Oddziaływanie będą długotrwałe, związane z wykorzystaniem surowców do budowy i zmniejszeniem 
zasobów tych surowców. 

Zabytki i dobra materialne 

Faza budowy może się wiązać z ryzykiem zniszczenia stanowisk archeologicznych zlokalizowanych 
na planowanej trasie. 

Oddziaływanie transgraniczne 

Nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie na etapie budowy mogło oddziaływać 
transgranicznie na środowisko. 

3.2. Faza eksploatacji 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Ze względu na wskazane kolizje z obszarami objętymi ochroną prawną, w tym obszarami Natura 
2000, w fazie eksploatacji planowanej inwestycji negatywne oddziaływania objąć mogą: 

- zanieczyszczenia wód na skutek spływu skażonych wód z powierzchni jezdni, 

- oddziaływanie hałasu, 

- emisję gazów i pyłów na skutek ruchu pojazdów. 

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Wpływ inwestycji na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi nie było odrębnie rozpatrywane w raporcie ooś.  

Potencjalne skutki oddziaływania eksploatacji tras drogowych na zdrowie ludzi były uwzględniane 
w aspekcie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska: 

- powietrze, 

- klimat akustyczny, 

- wody powierzchniowe i podziemne, 

- powierzchnia ziemi, w tym gleba. 

Mając na uwadze skalę inwestycji i przewidziane działania minimalizujące, ewentualne skutki 
środowiskowe będą ograniczone do minimum. 

Ważnym zagadnieniem dotyczącym zdrowia i życia ludzi jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 
poprzez:  

- wyeliminowanie ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnic miejscowości Daleszyce i Suków, 
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-  podniesienie przepustowości układu drogowego DW 764 na odcinku biegnącym przez gminę 
Daleszyce, 

- poprawę stanu istniejącej infrastruktury drogowej. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, analizowano również prawdopodobieństwo wystąpienia 
pożaru, wybuchu oraz uwolnienia substancji toksycznych. Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia 
poważnej awarii w związku z eksploatacją przedsięwzięcia potwierdziła, że inwestycja mieści się 
w granicach akceptacji ryzyka i nie wymaga podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Do czynników powodujących powstanie potencjalnego źródła zanieczyszczenia środowiska wodnego, 
na etapie użytkowania drogi, można zaliczyć:  

1. oddziaływanie pośrednie i potencjalne na środowisko wodne związane z ruchem pojazdów;  
2. oddziaływanie bezpośrednie i potencjalne na środowisko wodne związane z zimowe 

utrzymanie drogi (użycie soli);  
3. oddziaływanie bezpośrednie i potencjalne na środowisko wodne związane z zaistnieniem 

sytuacji awaryjnych;  
4. oddziaływanie bezpośrednie i potencjalne na środowisko wodne związane z możliwością 

zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych spływających ze szczelnej nawierzchni 
drogi. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia spełnione będą wymogi prawa w zakresie wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi określone w obowiązujących aktach prawnych. Na podstawie 
przeprowadzonej w ROOŚ analizy nie stwierdza się wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń 
węglowodorów ropopochodnych z projektowanego układu drogowego na przyjętych odcinkach 
obliczeniowych. W przypadku zawiesiny ogólnej można zaobserwować, iż przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń tychże zanieczyszczeń wystąpią na odcinku 1 inwestycji, lecz projektowany 
system odwodnienia pasa drogowego w postaci rowów trawiastych, powinien w sposób odpowiedni 
podczyścić zanieczyszczone spływy opadowe do stężeń dopuszczalnych określonych obowiązujących 
aktach normatywnych. 

Ze względu na projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych spływów 
opadowych nie przewiduje się pogorszenia wskaźników fizykochemicznych JCWPd. Potencjalne 
zmiany będą miały charakter pomijalny. Inwestycja nie będzie związana z poborem wód podziemnych 
JCWPd - oddziaływanie nie wystąpi. Faza eksploatacji nie narusza celów środowiskowych 
wyznaczonych dla jednolitych części wód. 

Powietrze 

Z przeprowadzonej analizy, określającej możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na zdrowie 
ludzi oraz na rośliny, wynika, iż dla substancji ujętych w obliczeniach nie zostaną przekroczone 
dopuszczalne wartości odniesienia oraz dopuszczalne poziomy określone dla ochrony zdrowia ludzi 
i dla roślin, a tym samym inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości powietrza.  

Oddziaływanie inwestycji będzie mieściło się w obszarze jej realizacji.  

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Potencjalnym zagrożeniem w trakcie użytkowania drogi jest możliwość zanieczyszczenia gleb 
występujących w jej bezpośrednim sąsiedztwie przez substancje przenoszone powietrzem oraz 
wodami spływającymi z nawierzchni drogi. 

Oddziaływanie na pokrywę glebową podczas eksploatacji drogi będzie ujawniało się stopniowo, a 
skutki tego oddziaływania mogą pojawić się dopiero po kilku latach od oddania drogi do użytkowania. 
Zasięg i stopień oddziaływania na gleby zależy głównie od wielkości emisji zanieczyszczeń, od 
odporności gleb na zanieczyszczenia komunikacyjne, a także od prawdopodobieństwa wystąpienia 
sytuacji awaryjnych. Będą to zanieczyszczenia metalami ciężkimi i chlorkami stosowanymi w okresie 
zimowym, o zmiennej trwałości. 

Ze względu na brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu nie przewiduje 
się, aby emisja gazów i pyłów negatywnie wpłynęła na jakość gleb w otoczeniu drogi. Ze względu na 
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projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych spływów opadowych, nie 
przewiduje się aby spływy opadowe z drogi negatywnie wpływały na jakość gleb występujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w trakcie jej użytkowania. 

Krajobraz 

Projektowany obiekt dzięki skomponowaniu jego poszczególnych elementów zapewni zachowanie 
walorów krajobrazowych terenu. Przewiduje się wkomponowanie obiektu w otaczający teren przy 
użyciu odpowiedniej kolorystyki oraz stosowania zieleni w pasie drogowym.  

Pozostawienie w maksymalnym zakresie istniejących zadrzewień i zieleni oraz brak ingerencji w 
dalsze otoczenie wpłyną na utrzymanie istniejących walorów tego obszaru. Powstały początkowo 
dysonans krajobrazowy ulegnie stopniowemu załagodzeniu w wyniku sukcesji naturalnej, 
pozwalającej na trwałe, wizualne odgrodzenie drogi od otoczenia oraz przystosowania się 
mieszkańców do nowego elementu krajobrazu.  

Z uwagi na większe zajęcie nowych terenów przez wariant alternatywny, stwierdza się, iż 
korzystniejszy dla środowiska, z punktu widzenia walorów krajobrazowych będzie wariant 
realizacyjny/preferowany. 

Klimat 

W rozpatrywanym przypadku można mówić o wpływie na mikroklimat, ale i ten wpływ jest praktycznie 
nieistotny - skutki są pomijalnie małe. 

Klimat akustyczny 

W fazie eksploatacji oddziaływanie DW764, przy zastosowaniu zaproponowanych zabezpieczeń, nie 
spowoduje przekroczeń obowiązujących na poszczególnych terenach dopuszczalnych wartości 
poziomów dźwięku. Dodatkowo zwiększona emisja hałasu z drogi może jedynie wystąpić na terenach 
nie chronionych akustycznie (jak łąki, pola uprawne, tereny usługowe itp.). Oddziaływanie wynikające 
z emisji hałasu w fazie eksploatacji będzie długoterminowe i lokalne (ograniczone do bezpośredniego 
otoczenia inwestycji).  

Mając na uwadze, że częścią inwestycji jest budowa obwodnic miejscowości Daleszyce i Suków, 
wyeliminowanie ruchu tranzytowego z terenu tych miejscowości w sposób bezpośredni przyczyni się 
do znaczącej poprawy lokalnego klimatu akustycznego.  

Zasoby naturalne 

Oddziaływania będą związane ze zużyciem surowców do utrzymywania dróg, zwłaszcza w okresie 
zimowym - piasku lub soli. Skala ich zużycia będzie związana głównie z warunkami atmosferycznymi.  

Zabytki i dobra materialne 

W fazie eksploatacji, a więc po przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych, nie 
przewiduje się dalszych negatywnych skutków środowiskowych dotyczących stanowisk 
archeologicznych. 

Ze względu na brak kolizji z obiektami zabytkowymi, nie przewiduje się negatywnych skutków 
środowiskowych. 

Oddziaływanie transgraniczne 

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będą oddziaływać transgranicznie na żadne 
z elementów środowiska. 

3.3. Faza likwidacji 
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Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia, częściowo będzie analogiczny jak dla fazy 
realizacji.  

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Wpływ inwestycji na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi nie było odrębnie rozpatrywane w raporcie ooś. 

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi będzie 
analogiczny jak dla fazy realizacji. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na środowisko wodne będzie analogiczny jak 
dla fazy realizacji. Oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy - ustaną 
po zakończeniu robót. 

Powietrze 

Okresowo, emisje o charakterze niezorganizowanym mogą być dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę 
przejściowy charakter prac rozbiórkowych, należy uznać, że etap ten nie spowoduje trwałych, 
negatywnych zmian w środowisku.  

Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały, odwracalny, a ustąpi po zakończeniu prac 
rozbiórkowych i ograniczać się będzie jedynie do terenu prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, w tym gleby, będzie 
analogiczny jak dla fazy realizacji. Oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy - 
ustaną po zakończeniu robót. 

Krajobraz 

Oddziaływanie występujące na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą tożsame z tymi, opisanymi 
na etapie realizacji. 

Klimat 

W rozpatrywanym przypadku można mówić o wpływie na mikroklimat, ale i ten wpływ jest praktycznie 
nieistotny - skutki są pomijalnie małe. 

Klimat akustyczny 

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia nie planuje się jego likwidacji. W przypadku 
podjęcia takiej decyzji, uciążliwości wynikające z emisji hałasu w fazie likwidacji przedsięwzięcia będą 
analogiczne jak dla fazy realizacji. Przewiduje się, że oddziaływanie akustyczne w fazie likwidacji 
będzie o charakterze lokalnym i bezpośrednim, ale także chwilowym i krótkoterminowym.  

Zasoby naturalne 

Brak opisu skali oddziaływań w raporcie.  

Zabytki i dobra materialne 

Nie rozpatrywano charakterystyki skutków środowiskowych na etapie likwidacji. 
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Oddziaływanie transgraniczne 

Ewentualna likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie będą oddziaływać transgranicznie na żadne 
z elementów środowiska. 

4. Kumulacja oddziaływań 

Poprzez oddziaływanie skumulowane należy rozumieć oddziaływanie projektowanej inwestycji wraz 
z innymi, funkcjonującymi już obiektami, znajdującymi się w pobliżu analizowanego przedsięwzięcia.  

Oddziaływanie skumulowane drogi można rozpatrywać w kontekście innych dróg znajdujących się 
w sąsiedztwie oraz w kontekście obiektów będących źródłem tych samych substancji, co ruch 
komunikacyjny.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie przewiduje realizacje działań inwestycyjnych, w zakresie infrastruktury 
drogowej. Ocenie podlegał bufor 300 m od osi drogi przedmiotowej inwestycji. Do analizy 
wykorzystano m.in.:  

- charakterystykę poszczególnych oddziaływań zidentyfikowanych w przedmiotowej analizie 
środowiskowej, 

- charakterystykę oddziaływań pochodzących od zidentyfikowanych w analizowanym buforze 
inwestycji (obecnych/planowanych).  

Identyfikację inwestycji w analizowanym buforze dokonano na podstawie:  

- informacji zawartych na stronie Ministerstwa Środowiska,  

- analizy ortofotomap i map topograficznych,  

- analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

- analizy Strategii Rozwoju Gminy Daleszyce na lata 2012-2020.  

Na podstawie ww. materiałów zidentyfikowano obiekty, których realizacja/eksploatacja może 
prowadzić do kumulacji oddziaływań. Analizowano następujące grupy obiektów:  

- zakłady przemysłowe eksploatujące instalacje typu IPPC,  

- zakłady produkcyjne,  

- obiekty liniowe.  

Bazując na informacjach udostępnionych przez Ministra Środowiska w analizowanym buforze nie 
znajdują się zakłady eksploatujące instalacje IPPC.  

Oddziaływanie skumulowane może wystąpić również w odniesieniu do przebiegających w niewielkiej 
odległości od analizowanego układu komunikacyjnego innych ciągów komunikacyjnych. Istotne 
znaczenie w tym kontekście będą mieć drogi charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu. W 
związku z tym, iż wszystkie drogi krzyżujące się z projektowaną inwestycją, są to drogi gminne i 
powiatowe o małym natężeniu ruchu, oddziaływanie skumulowane z projektowaną inwestycją uznano 
za mało znaczące.  

Klimat akustyczny 

Analizowana droga nie sąsiaduje z żadnym istotnym źródłem hałasu zarówno liniowym, takim jak inna 
droga czy linia kolejowa, jak i punktowym np. zakładem przemysłowym. Pod pojęciem „istotnym” 
należy rozumieć źródło, którego oddziaływanie mogło by spowodować znaczący wzrost wspólnego 
oddziaływania analizowanej drogi z innym źródeł na terenach chronionych akustycznie i wymagałoby 
zastosowania dodatkowych bądź zwiększonych środków ochrony przed hałasem.  

Z uwagi na brak dodatkowych znaczących źródeł hałasu nie stwierdzono ryzyka oddziaływania 
skumulowanego dla omawianej inwestycji. 
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Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego  

Funkcjonowanie drogi będzie związane ze wzrostem stężenia substancji emitowanych podczas 
spalania produktów w silnikach pojazdów. Oddziaływanie skumulowane drogi można rozpatrywać 
w kontekście innych dróg znajdujących się w sąsiedztwie oraz w kontekście obiektów będących 
źródłem tych samych substancji co ruch komunikacyjny.  

Mając na uwadze niewielki wpływ projektowanej inwestycji na stan jakości powietrza oddziaływanie 
skumulowane nie będzie miało znaczącego wpływu na pogorszenie stanu jakości powietrza na tereny 
przyległe terenu inwestycji.  

Środowisko przyrodnicze  

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. 

5. Proponowane działania zapobiegawcze, minimalizujące 
oddziaływania, kompensacje 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Faza budowy 

Ze względu na planowaną wycinkę drzew i usuwanie krzewów w obrębie obszaru Natura 2000 „Lasy 
Cisowsko-Orłowińskie” (PLH260040), zaleca się dokonanie nasadzeń zastępczych.  

Ponadto na fragmentach drogi zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000 (zarówno w ramach 
istniejących śladów drogi, jak i na odcinkach trasowanych po nowych śladach) należy ograniczyć czas 
prac budowlanych do sezonu poza okresem lęgowym ptaków, a zatem pace na tych odcinkach należy 
ograniczyć do sezonu późnojesiennego i zimowego. 

W celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnego oddziaływania placu budowy i mechanicznego 
sprzętu budowlanego na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków (roślin i zwierząt) należy: 

- ograniczyć do minimum strefę bezpośredniej ingerencji podczas prac budowlanych, 

- zabezpieczyć tereny zidentyfikowane jako płaty siedlisk przyrodniczych, a które nie wymagają 
zajęcia ich na potrzeby budowy drogi, 

- bazy materiałowe, miejsca postoju sprzętu budowlanego, zaplecze socjalno-bytowe itp. 
zlokalizować na terenach już uprzednio przekształconych, możliwie jak najdalej od wykazanych 
płatów siedlisk przyrodniczych, 

- przy organizacji placu budowy należy uwzględnić rozmieszczenie zinwentaryzowanych płatów 
siedlisk, zwłaszcza tych sąsiadujących bezpośrednio z planowaną inwestycją w celu 
ich zabezpieczenia przed przypadkowym zniszczeniem, 

- wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza sezonem 
lęgowym ptaków, czyli od 16 października do końca lutego; dopuszcza się wycinkę w tym 
okresie pod ścisłym nadzorem ornitologa, w celu wykluczenia możliwości wtórnego 
zasiedlenia poszczególnych drzew przez objęte ochroną gatunki ptaków, 

- prace w rejonie drzew, których nie przewiduje się do wycinki, należy prowadzić po ich uprzednim 
zabezpieczeniu przed negatywnym wpływem prac ziemnych (zabezpieczenie sytemu 
korzeniowego oraz pni), 

- należy uzyskać stosowne odstępstwo od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej. 

W celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnego oddziaływania placu budowy i mechanicznego 
sprzętu budowlanego na populacje zwierząt należy: 

- używać pojazdów mechanicznych spełniających normy ekologiczne i sprawnych technicznie, 

- wyłączać silniki w czasie przerw w pracy, 

- unikać zajmowania na potrzeby dróg dojazdowych na plac budowy terenów znacząco 
wykraczających poza pas objęty właściwą inwestycją, zwłaszcza na odcinkach trasowanych po 
nowych śladach, 
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- bezwzględnie unikać niepotrzebnej ingerencji w siedliska podmokłe oraz stanowiska rozrodu 
płazów (w tym szczególnie w obrębie dolin rzecznych, a zwłaszcza w obrębie rozległej doliny 
rzeki Belnianki na południe od miejscowości Daleszyce). 

Faza eksploatacji 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedmiotowej drogi proponuje się: 

- na terenach wrażliwych na zanieczyszczenia tj. m.in. w sąsiedztwie dolin cieków, ograniczyć 
do niezbędnego minimum stosowanie środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg 
oraz stosować do eliminacji śliskości nawierzchni środki o składzie najmniej uciążliwym dla 
środowiska, 

- należy zapewnić systematyczną i prawidłową pielęgnację zieleni przydrożnej przez odpowiednio 
wykwalifikowane ku temu służby, 

- należy utrzymywać w drożności wszystkie przejścia i przepusty dla zwierząt, 

- na podstawie dokonanego rozpoznania terenowego oraz analizy zasobów literaturowych 
proponuje się zaprojektowanie łącznie 3 obiektów pełniących funkcję przejść dla płazów i innych 
drobnych zwierząt (np. bezkręgowców i gryzoni) - obiekty nowe zespolone z przepustami 
skrzynkowymi, 

- dodatkowo proponuje się, w ramach prowadzonej wymiany obiektów inżynierskich na nowe, 
przystosowanie 3 kolejnych przepustów do pełnienia funkcji przejść zespolonych dla płazów 
i drobnych zwierząt (przejścia dolne zespolone z ciekami), 

- systemy odwodnienia na odcinkach podmokłych (zwłaszcza rowy trawiaste wzdłuż drogi) poddać 
izolacji od wód gruntowych celem nie intensyfikowania drenażu tych wód, 

- ze względu na kolizję drogi z krajowym korytarzem ekologicznym „Góry Świętokrzyskie i Dolina 
Wisły” na odc. ok. 11 km proponuje się zaprojektowanie systemu przejść po powierzchni drogi 
(łącznie 5 odcinków) dla dużych i średnich zwierząt (zapewniających również możliwość migracji 
zwierzętom małym) w obrębie kompleksu leśnego pomiędzy miejscowościami Niwy i Cisów - 
dodatkowo z uwagi na potwierdzone występowanie w przedmiotowym rejonie dość licznych 
tropów saren, jeleni oraz dzików, także licznych tzw. buchtowisk dzików, ponadto stwierdzono, 
iż tropy są wyraźnie nieskoncentrowane i brak możliwości jednoznacznego wskazania lokalnych 
szlaków migracji - co świadczy o chaotycznych migracjach zwierząt w obrębie całego 
analizowanego kompleksu leśnego i kolidujących tym samym z przebiegiem drogi, 

- ze względu na kolizję drogi z regionalnymi i lokalnymi korytarzami ekologicznymi funkcjonującymi 
w obrębie dolin większych cieków proponuje się zaprojektowanie 3 przejść dolnych dla 
średnich i małych zwierząt (zespolonych z obiektami mostowymi nad rzekami: Lubrzanka, 
Warkocz, Belnianka) - poparte dodatkowo stwierdzonymi tropami i zaznaczającymi się lokalnymi 
szlakami migracji w sąsiedztwie koryt wskazanych cieków, 

- ze względu na kolizję drogi z lokalnym korytarzem ekologicznym w obrębie doliny potoku 
Łukawka proponuje się zaprojektowanie 1 przejścia dolnego dla małych zwierząt (zespolonego 
z obiektem mostowym nad rzeką Łukawką) - z uwagi na tropy stwierdzone pod obiektem (kuna 
Martes sp.), 

- po zakończeniu prac budowlanych teren brzegów koryta bezpośrednio pod obiektem 
inżynierskim oraz teren w najbliższym otoczeniu obiektu po obydwu jego stronach należy pokryć 
warstwą gruntu lokalnego oraz zadarnić z wykorzystaniem gatunków występujących w otoczeniu 
obiektu (zadarnienie może nastąpić na drodze przeniesienia płatów darni z otoczenia), 

- umocnienie koryta rzeki (koszem siatkowo-kamiennym) ograniczyć do absolutnie niezbędnego 
minimum, 

- regulowane fragmenty koryta cieku powyżej i poniżej obiektu mostowego ograniczyć do absolutnie 
niezbędnego minimum, 

- wycinkę drzew i krzewów w sąsiedztwie przejść dla zwierząt zespolonych z ciekami ograniczyć 
do absolutnie niezbędnego minimum, 

- po zakończeniu prac budowlanych nasadzić krzewy służące naprowadzaniu zwierząt do przejścia 
po obydwu jego stronach (w postaci szpalerów zorientowanych wzdłuż osi przejścia, jednak 
z nieznacznym odchyleniem na boki ich końców od strony otoczenia przejścia), 
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- zastosowanie wygrodzeń płotkami herpetologicznymi w rejonie wylotów przejść po obydwu ich 
stronach. 

Faza likwidacji 

Ze względu na podobieństwo oddziaływań etapu likwidacji do etapu budowy planowanej drogi, należy 
stosować się do adekwatnych zaleceń ochronnych określonych do właśnie dla etapu budowy (za 
wyjątkiem konieczności budowy przejść dla zwierząt). 

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

Zalecenia w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie planowanej inwestycji na zdrowie 
i bezpieczeństwo ludzi zostały ujęte w podrozdziałach dotyczących poszczególnych komponentów. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Faza budowy 

Skutecznym zabiegiem minimalizującym negatywne oddziaływania na etapie realizacji inwestycji jest 
właściwa organizacja robót i placu budowy. Odpowiedzialność w tym zakresie spada na wykonawcę 
robót, który powinien sporządzić projekt organizacji prac i placu budowy uwzględniając odpowiednie 
jego zabezpieczenia.  

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedmiotowej drogi na środowisko wodne, należy:  

- zaplecze budowy, w tym: składy materiałów, park maszyn, miejsca magazynowania odpadów 
lokalizować w odległości co najmniej 50 m od cieków/rowów, jednak w granicach wyznaczonego 
zakresu inwestycji,  

- zaplecze budowy, w tym: składy materiałów, park maszyn, miejsca magazynowania odpadów, 
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi, poprzez 
utwardzenie (np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany).  

- wszelkie roboty w korycie cieków/rowów prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie 
gruntu i wód. Należy w tym celu stosować maszyny w dobrym stanie technicznym, stosować siatki 
ochronne przechwytujących większość zanieczyszczeń stałych, odpady powstałe podczas prac 
budowlanych segregować i składować w wydzielonym miejscu, natychmiast usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia z powierzchni gruntu i wody, a następnie wywieźć je do unieszkodliwienia,  

- w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, wody pochodzące z ich 
odwodnienia przed wprowadzeniem do cieku, w celu zminimalizowania jego potencjalnego 
zamulenia i zanieczyszczenia, poddać mechanicznemu podczyszczeniu z zawiesiny np. przy 
zastosowaniu osadników. Natomiast w przypadku wprowadzania wód pochodzących z 
odwodnienia wykopów do ziemi nie stwierdza się konieczności ich podczyszczania z zawiesiny i 
stosowania urządzeń podczyszczających,  

- ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz zapewnić 
ich systematyczny wywóz,  

- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 
minimalizować ich ilość, magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego 
celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
zanieczyszczeń oraz zapewnić ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez 
podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie,  

- zapewnić sprawne odwodnienie terenów po obu stronach drogi, bez powodowania zalewisk 
i zastoisk wodnych w celu minimalizacji zaburzenia spływów powierzchniowych i zmiany 
stosunków wodnych.  

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana z przestrzeganiem ostrych reżimów 
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych oraz 
zastosowanie opisanych w niniejszym rozdziale rozwiązań minimalizujących możliwe negatywne 
oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji, spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
na środowisko wodne. 

Faza eksploatacji 
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Minimalizacja negatywnego wpływu użytkowania drogi na środowisko wodne wiąże się głównie:  

- z utrzymywaniem w sprawności technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczególności:  

 z systematycznym oczyszczaniem urządzeń podczyszczających z odpadów,  

 z systematycznym wykaszaniem traw,  

 z systematycznym usuwaniem odpadów,  

- z usuwaniem ewentualnych skutków poważnej awarii wywołanej np. wyciekiem substancji 
szkodliwych dla środowiska w wyniku wypadku samochodowego,  

- ze stosowaniem środków do zimowego utrzymania dróg o składzie chemicznym możliwie najmniej 
uciążliwym dla środowiska. 

Faza likwidacji 

W fazie likwidacji zaleca się stosowanie działań ochronnych wyszczególnionych dla fazy realizacji 
przedsięwzięcia. 

Powietrze 

Faza budowy 

Substancjami wpływającymi na lokalne pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego będą 
głównie pył powstający podczas robót ziemnych, spaliny pochodzące z silników maszyn i środków 
transportu, a także substancje odorowe, których emisja związana jest z układaniem mas bitumicznych. 
Wymienione uciążliwości będą miały charakter przejściowy i będą występować jedynie w okresie 
prowadzenia prac budowlanych. Jednocześnie emisja substancji do powietrza z wspomnianych 
operacji będzie miała charakter niezorganizowany.  

Rozwiązania oraz działania chroniące środowisko na etapie realizacji:  

- masy bitumiczne transportować samochodami, w których skrzynia ładunkowa wyposażona będzie 
w opończę ograniczającą emisję oparów asfaltów oraz pylenie transportowanego materiału,  

- stosować gotowe mieszanki do podbudowy wytwarzane w wytwórniach poza miejscem inwestycji,  

- stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku jeżeli materiały sypkie będą 
charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje 
się ich zraszanie, 

- utrzymywać drogi dojazdowe w odpowiednim stanie, nie stwarzającym możliwości nadmiernego 
pylenia, 

- wyłączać silniki pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od pracy, 

- racjonalnie gospodarować masami bitumicznymi. 

Faza eksploatacji 

Na jakość powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji drogi ma wpływ stan techniczny pojazdów 
poruszających się po drodze, rodzaj stosowanego paliwa oraz rodzaj silnika. Parametry te nie zależą 
jednak od rozwiązań projektowych drogi, ani od zarządcy drogi, który nie może zabronić korzystania 
z jezdni pojazdom o starszej konstrukcji emitujących zwiększona ilość substancji powstających 
podczas spalania paliwa.  

Pogorszenie jakości stanu powietrza atmosferycznego w rejonie eksploatowanej drogi może mieć 
związek z emisją wtórną pyłów, powstającą na skutek porywania przez przejeżdżające pojazdy 
drobnych cząstek stałych znajdujących się na jezdni. W fazie eksploatacji jednym ze sposobów 
minimalizacji oddziaływania jezdni na stan powietrza atmosferycznego jest jej utrzymanie w takim 
stanie czystości, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wystąpienia emisji wtórnej pyłów.  

Ze względu na fakt, iż nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w 
powietrzu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin nie planuje się ograniczenia 
emisji do środowiska podczas eksploatacji rozpatrywanego odcinka drogi. 

Faza likwidacji 
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Zalecenia ochronne przewidziane na etapie likwidacji inwestycji będą zbliżone do tych określonych dla 
etapu realizacji. 

Powierzchnia ziemi, w tym gleba 

Faza budowy 

Wytyczne mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji 
na powierzchnię ziemi, w tym gleby są następujące:  

- zaplecze budowy, w tym: składy materiałów, park maszyn, miejsca magazynowania odpadów, 
zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 
powierzchni; przyjąć minimalną szerokość pasa robót tak, aby naruszeniu/zniszczeniu uległa jak 
najmniejsza powierzchnia gleb, a teren przeznaczony pod zaplecze budowy zabezpieczyć w 
sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi, poprzez jego utwardzenie  
(np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), bądź 
wykorzystanie w tym celu wcześniej przekształconych i utwardzonych powierzchni,  

- wyeliminować wkraczanie ciężkiego sprzętu na tereny przyległe do przebiegu drogi, leżące poza 
wyznaczonym zakresem inwestycji, zapleczem budowy oraz drogami dojazdowymi,  

- drogi dojazdowe do obsługi placu budowy wytyczyć w oparciu o istniejącą sieć szlaków 
komunikacyjnych oraz wykonaną w pasie drogowym przedsięwzięcia drogę technologiczną 
z uwzględnieniem oszczędnego korzystania z terenu,  

- stosować materiały budowlane spełniające odpowiednie standardy jakościowe,  

- odpowiednio dbać o stan techniczny maszyn budowlanych i taboru samochodowego, celem 
wyeliminowania potencjalnego wycieku szkodliwych substancji do gruntu,  

- usunięta w trakcie wykonywania wykopów gleba powinna być składowana w ich pobliżu w formie 
nasypów bądź pryzm. Po zakończeniu prac, warstwa usuniętej gleby powinna zostać 
wykorzystana w maksymalny sposób przy pracach wykończeniowych,  

- ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz zapewnić 
ich systematyczny wywóz,  

- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 
minimalizować ich ilość, magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego 
celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
zanieczyszczeń oraz zapewnić ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez 
podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie.  

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana z przestrzeganiem ostrych reżimów 
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych oraz 
zastosowanie opisanych w niniejszym rozdziale rozwiązań minimalizujących możliwe negatywne 
oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji, spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
na powierzchnię ziemi, w tym gleby. 

Faza eksploatacji 

Minimalizacja negatywnego wpływu użytkowania drogi na powierzchnię ziemi, w tym gleby wiąże się 
głównie:  

- z utrzymywaniem w sprawności technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczególności:  

 z systematycznym oczyszczaniem urządzeń podczyszczających z odpadów,  

 z systematycznym wykaszaniem traw,  

 z systematycznym usuwaniem odpadów,  

- z usuwaniem ewentualnych skutków poważnej awarii wywołanej np. wyciekiem substancji 
szkodliwych dla środowiska w wyniku wypadku samochodowego,  

- ze stosowaniem środków do zimowego utrzymania dróg o składzie chemicznym możliwie najmniej 
uciążliwym dla środowiska. 

Faza likwidacji 
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W fazie likwidacji zaleca się stosowanie działań ochronnych wyszczególnionych dla fazy realizacji 
przedsięwzięcia. 

Krajobraz 

Faza budowy 

Zaleca się, wytaczanie dróg dojazdowych w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć dróg. 
Istotna jest również estetyka wykonania urządzeń drogowych, które powinny nawiązywać 
do charakteru otoczenia. 

Faza eksploatacji 

Najważniejszym działaniem minimalizującym negatywne oddziaływanie wybudowanej drogi jest 
systematyczne porządkowanie pasa drogowego (wykaszanie traw, usuwanie odpadów). 

Faza likwidacji 

Brak zaleceń ochronnych 

Klimat 

W Raporcie nie zaproponowano specjalnych działań zapobiegawczych. W związku z realizacją 
inwestycji nie ma możliwości doraźnego zmniejszenia emisji CO2 - niewielka emisja z pojazdów 
korzystających ze zmodernizowanej drogi będzie się z czasem zmniejszać z uwagi na lepsze paliwa, 
silniki i samochody oraz poprawę płynności ruchu. Dlatego istotnymi czynnikami jest taka realizacja 
i projekt przedsięwzięcia - zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji (oraz hipotetycznej likwidacji), 
aby zmniejszyć wrażliwość inwestycji na ekstremalne zjawiska pogodowe wynikające ze 
zmieniającego się klimatu. 

Klimat akustyczny 

Faza budowy 

Zaleca się następujące czynności minimalizujące wpływ fazy realizacji na stan klimatu akustycznego 
w środowisku:  

- w przypadku prowadzenia prac związanych z emisją hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej 
należy wykonywać je jedynie w porze dziennej,  

- stosować nowoczesne i stosunkowo ciche dla danego rodzaju maszyny budowlane, maszyny 
powinny być w dobrym stanie technicznym i spełniać wymagania dyrektywy 2000/14/WE oraz 
rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 z późn. 
zm.),  

- nie należy dopuszczać do sytuacji, w której urządzenia o dużej wartości poziomu mocy 
akustycznej (tzn. takie, które emitują dźwięk o dużym natężeniu) będą pracowały równocześnie.  

Stwierdza się, że uciążliwość hałasu wynikająca z prowadzonych prac budowlanych będzie istotna, 
ale o charakterze lokalnym, oraz krótkotrwała i odwracalna. 

Faza eksploatacji 

W związku z tym, że na terenach chronionych akustycznie, dla obu analizowanych wariantów, 
przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, przewiduje się konieczność 
stosowania rozwiązań ograniczających emisję hałasu do środowiska. 

Dla wariantu realizowanego przewiduje się konieczność zastosowania ekranów akustycznych 
w lokalizacjach podanych w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Projektowane ekrany akustyczne w wariancie przewidzianym do realizacji 

Oznaczenie 
ekranu 

Strona drogi Km ekranu 
Wysokość Długość Powierzchnia 

[m] [m] [m
2
] 

E1 L 8+588 - 8+628 3 40 120 
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E2 L 22+017 - 22+087 3 70 210 

E3 L 22+173 - 22+201 3 30 90 

E4 L 22+211 - 22+358 3 147 441 

E5 L 22+578 - 22+670 3 92 276 

E6 P 22+665 - 22+695 3,5 36 126 

E7 P 25+200 - 25+665 4 65 260 

źródło: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa DW764 Kielce -Staszów wraz z budową 
obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” 

Dla proponowanych ekranów należy zastosować panele pochłaniającą lub rozpraszające do 
wysokości 2 m natomiast powyżej 2 m ze względu na lokalizację ekranów w pobliżu zabudowy, 
mogące znacząco wpływać na zacienienie terenów mieszkalnych oraz ich odbiór wizualny przez 
mieszkańców proponuje się zastosować panele przeźroczyste.  

Skuteczność ekranów powinna być nie mniejsza niż 5dB dla ekranów E2, E4, E5, E6 i E7 oraz nie 
mniejsza niż 3 dB dla ekranów E1 i E3. 

Faza likwidacji 

Dla fazy likwidacji zaleca się analogiczne czynności minimalizujące wpływ na stan klimatu 
akustycznego w środowisku jak dla fazy realizacji przedsięwzięcia. 

Zasoby naturalne 

Brak opisu działań minimalizujących w Raporcie. 

Zabytki i dobra materialne 

Faza budowy 

- Ze względu kolizję analizowanych wariantów ze stanowiskami archeologicznymi konieczne będzie 
uzyskanie pozwolenia/decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie badań wykopaliskowych, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

- Nie wykazano kolizji przedmiotowej inwestycji z zabytkami ujętymi w rejestrze oraz wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. 

Faza eksploatacji 

Brak zaleceń ochronnych na etapie eksploatacji inwestycji. 

Faza likwidacji 

Zalecenia ochronne przewidziane na etapie likwidacji inwestycji będą zbliżone do tych określonych dla 
etapu realizacji.  


