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Wyniki analizy: 

 
Tab. 1 Przykłady możliwych do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

Element środowiska Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

Ludzie Wpływ na 
bezpieczeństwo, 
zdrowie ludzkie, 
komfort i jakość życia 

Projektowanie/ etap budowy 

- Likwidacja „punktów krytycznych” dróg (budowa skrzyżowań bezkolizyjnych, korekta nienormatywnych łuków 
poziomych i pionowych) 

- Budowa rond, pasów z lewoskrętem, dodatkowych pasów pozwalających na stopniowe włączenie się do ruchu, montaż 
barier ochronnych, wykonanie instalacji oświetleniowej ciągów komunikacyjnych w okolicy skrzyżowań 

- Wdrażanie rozwiązań technicznych umożliwiających bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych w poprzek ciągów 
komunikacyjnych (budowa kładek dla pieszych, wyposażenie przejść dla pieszych w instalację świetlną) 

- Budowa chodników i ścieżek rowerowych oddzielonych od pasa drogowego barierą ochronną, budowa zatok 
przystankowych 

- Realizacja zabezpieczeń ograniczających ryzyko wtargnięcia na drogę zwierzyny 
- Wdrażanie rozwiązań prowadzących do upłynnienia ruchu poprzez stosowanie zintegrowanych systemów sygnalizacji 

świetlnej, odpowiednią organizację ruchu itp. 
- Wprowadzanie systemów wspomagania kierowców (tablic informujących o utrudnieniach w ruchu, budowa parkingów i 

zatok postojowych) 
- Projektowanie i montaż osłon przeciwwietrznych na mostach i wiaduktach 
- Ograniczanie poziomów presji towarzyszących pracom budowlanym i konstrukcyjnym (rozwiązania analogiczne do tych 

wskazanych dalej dla powietrza, wód, klimatu akustycznego) 

Etap eksploatacji 

- Dbałość o dobry stan techniczny/ cykliczne modernizacje nawierzchni dróg 
- Bieżące prowadzenie działań edukacyjnych, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań legislacyjnych podnoszących 

bezpieczeństwo na drogach 

Hałas i wibracje Projektowanie/ etap budowy 

- Projektowanie i budowa obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z terenów zabudowanych 

- Projektowanie i budowa obiektów i urządzeń ochrony przeciwhałasowej, takich jak: ekrany akustyczne, przekrycia 
przeciwhałasowe, wały ziemne, nasadzenia pasów zieleni izolacyjnej 

- Projektowanie i upowszechnianie stosowania tzw. „cichych nawierzchni” 

- W miarę możliwości ograniczenie prowadzenia prac budowlanych i konstrukcyjnych w miejscach z zabudowy 
mieszkaniowej do pory dnia 

- Dobór odpowiedniego sprzętu w fazie budowy (w celu ograniczenia wpływu wibracji na konstrukcje budynków) 

- Bieżąca kontrola stanu technicznego sprzętu i maszyn budowlanych 
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Element środowiska Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

Etap eksploatacji 

- Ograniczanie prędkości pojazdów i uspokajanie ruchu drogowego poprzez instalację urządzeń do kontroli prędkości 
przejazdów 

- Wprowadzanie ograniczeń ruchu w wybranych okresach czasu lub wprowadzanie całkowitego zakazu ruchu dla 
pojazdów, w szczególności ciężkich 

- Podejmowanie działań dających impuls do rezygnacji z komunikacji indywidualnej, m.in.: budowa ścieżek rowerowych, 
wydzielanie „bus-pasów”, budowa parkingów typu „P+R” 

Różnorodność 
biologiczna, fauna i 
flora 

Zmniejszanie 
różnorodności 
biologicznej 

Projektowanie/ etap budowy 

- Preferencja dla przebiegu dróg po istniejących szlakach 

- Na etapie planowania, ograniczenie do minimum ingerencji w ekosystemy leśne, siedliska zależne od wód, użytki 
zielone, obszary wodne  

- Dokonywanie wyprzedzającej waloryzacji przyrodniczej terenu na etapie planowania lokalizacji inwestycji 
na podstawie dostępnej wiedzy oraz wybór gromad zwierząt, oraz siedlisk które mogą być najbardziej narażone 

- Dostosowywanie terminów prowadzonych prac inwentaryzacyjnych do stanu rozwoju zbiorowisk roślinnych 
i zróżnicowanej aktywności poszczególnych grup w kolejnych sezonach fenologicznych 

- Ocena wrażliwości poszczególnych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt oraz wybór odpowiednich działań 
minimalizujących lub kompensacyjnych 

- Ograniczenie do minimum placów i zapleczy budowy potrzebnych na etapie budowy oraz lokalizowanie ich poza 
terenami cennymi przyrodniczo lub wrażliwymi na przekształcenia 

- Odtwarzanie w innym miejscu utraconych fragmentów terenów o wysokich walorach przyrodniczych 

- Rekultywacja terenów zniszczonych na etapie budowy 

- Projektowanie i stosowanie rozwiązań projektowych zmniejszających śmiertelność zwierząt: ogrodzenia (ekrany, 
siatki), szczególnie w miejscach stanowiących strefę ochronną zwierząt łownych i w bliskiej odległości od miejsc 
rozrodu i żerowania 

- Odpowiednie kształtowanie otoczenia dróg w zakresie zadrzewień, odpowiedniego oświetlenia itp. 

- Stosowanie osłon (ekranów) antyolśnieniowych i ekranów akustycznych w miejscach szczególnie wrażliwych, gdzie 
prawdopodobieństwo kolizji jest największe 

- Stosowanie osłonowych i izolacyjnych nasadzeń roślinnych 

- W miejscach likwidowanych zbiorników wodnych stosowanie urządzeń uniemożliwiających wejście płazów na jezdnie 
(np. rynny, siatki) 

- Projektowanie harmonogramu i technologii realizacji prac budowlanych z uwzględnieniem ograniczeń związanych 
z ochroną fauny i flory 

- Ograniczenie do minimum wycinki drzewostanu pod budowę dróg i zaplecza technicznego 

Etap eksploatacji 

- Wdrażanie nowoczesnych metod sterowania ruchem wykorzystujących czujniki obecności zwierząt w pobliżu dróg na 
newralgicznych odcinkach 
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Element środowiska Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

- Wprowadzenie ograniczenia prędkości na newralgicznych odcinkach, na odcinkach, gdzie prawdopodobieństwo kolizji 
ze zwierzętami jest największe 

- Bieżące zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin rozprzestrzeniających się wzdłuż dróg 

Fragmentacja 
ekosystemów i 
przerywanie połączeń 
przyrodniczych - efekt 
bariery 

Projektowanie/ etap budowy 

- Identyfikacja odcinków kolizyjnych w zasięgu oddziaływania drogi oraz oszacowanie znaczenia (tzn. czy jest to 
korytarz o znaczeniu lokalnym czy ponadlokalnym) przecinającego korytarza 

- Szacowanie poziomu barierowego oddziaływania przedsięwzięć, szacowanie poziomu konfliktu oraz wyznaczenie 
działań minimalizujących w miejscach, gdzie stwierdzono negatywne oddziaływanie   

- Identyfikacja i zaprojektowanie obiektów inżynieryjnych, które mogą pełnić funkcję przejść typu zespolonego 

- Dostosowanie ilości przejść oraz rodzaju przejść do rodzaju migrujących gromad zwierząt, budowa przejść dla 
zwierząt: górnych, dolnych, tuneli, zielonych mostów, mostów krajobrazowych 

- Wykorzystanie estakad i mostów w dolinach rzek zapewniających drożność korytarzy ekologicznych związanych 
z rzekami i ich dolinami 

- Tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i tras wędrówek zwierząt 

Etap eksploatacji 

- Utrzymanie w dobrym stanie przejść dla zwierząt 

- Wprowadzenie zakazu używania sygnałów dźwiękowych (znak b-29) w miejscach ważnych przejść dla zwierząt 

Wpływ na przedmiot 
lub cel ochrony 
obszarów chronionych 
cennych przyrodniczo 

Parki narodowe/rezerwaty 

Poza ww. dodatkowo: 

Projektowanie/ etap budowy 

- Likwidacja niepotrzebnych fizycznych barier podczas realizacji przedsięwzięcia (tj. niwelacja rzeźby terenu 
powodującej znaczące ograniczenie przemieszczania się zwierząt,  zmiana nachylenia, likwidacja grodzeń w  
nieuzasadnionych miejscach, lub poprawa błędów konstrukcyjnych grodzeń) 

- Zaniechanie lokalizacji placów budowy w granicach obszaru chronionego 

- Wykorzystywanie maszyn i pojazdów budowy sprawnych technicznie i bieżące kontrole ich sprawności 

- Ograniczenie prowadzenia prac budowlanych i konstrukcyjnych do pory dnia 

- O ile jest możliwe, wykonanie części prac ręcznie, bez wprowadzania maszyn i pojazdów, na odcinkach najbardziej 
wrażliwych 

- Stosowanie kolorystyki urządzeń/ budowli nawiązującej do otoczenia 

- Stosowanie szczelnych izolacji zapobiegających zanieczyszczeniu gleb i wód 

- Stały nadzór przyrodniczy lub przedstawicieli jednostek nadzorujących (z ramienia dyrektora parku/regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska) 

Etap eksploatacji 

- Wprowadzenie zakazu używania sygnałów dźwiękowych (znak b-29) 

- Wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego celu 
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Element środowiska Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

- Montowanie dodatkowych tablic ostrzegawczo-informacyjnych dla kierowców 

- Utrzymywanie wszystkich elementów drogi w stanie pozwalającym na prawidłowe użytkowanie 

- Bieżące zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin rozprzestrzeniających się wzdłuż dróg 

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu 

Poza ww. dodatkowo: 

Projektowanie/ etap budowy 

- Uwzględnienie na etapie projektowania możliwości zastosowania specjalnej infrastruktury umożliwiającej zwiększenie 
dostępności do obiektów dóbr kulturowych i miejsc o wysokiej ekspozycji lokalnych walorów krajobrazowych 

- Uwzględnianie w projekcie budowlanym efektu wizualnego obiektów towarzyszących 

- Stosowanie kolorystyki urządzeń/ budowli nawiązującej do otoczenia 

- Minimalizacja przekształceń rzeźby terenu, odpowiednie formowanie skarp i nasypów oraz dostosowane 
ich charakteru w miarę możliwości do naturalnych form występujących w otoczeniu, zapobieganie erozji 
i niedopuszczenie do rozmywania się budowli ziemnych 

- Kształtowanie krajobrazu infrastruktury drogowej poprzez wprowadzenie zadrzewień przydrożnych oraz utrzymanie 
obszarów biologicznie czynnych na możliwie najwyższym poziomie oraz realizacja zielonej infrastruktury 

- Ograniczenie wycinki drzew do minimum, włączanie istniejących zadrzewień do sieci zadrzewień przydrożnych oraz 
wykorzystanie ich jako remiz 

- Odpowiednie kształtowanie otoczenia dróg w zakresie zadrzewień, odpowiedniego oświetlenia itp. 

Etap eksploatacji 

- Bieżące zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin rozprzestrzeniających się wzdłuż dróg 

Obszary natura 2000 

Poza ww. dodatkowo: 

Projektowanie/ etap budowy 

- Wprowadzenie ograniczenia prędkości na newralgicznych odcinkach, gdzie prawdopodobieństwo kolizji z gatunkami 
zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w jest największe 

- Wprowadzenie zakazu używania sygnałów dźwiękowych (znak b-29) na odcinkach w bliskiej odległości ważnych 
miejsc lęgowych i żerowisk gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 

- Wprowadzeniu zakazu zatrzymywania i postoju pojazdów na odcinkach w bliskiej odległości ważnych miejsc lęgowych 
i żerowisk gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty 

Etap eksploatacji 

- Stosowanie nowoczesnych metod sterowania ruchem wykorzystujących czujniki obecności zwierząt będących 
przedmiotem zainteresowania wspólnoty w pobliżu dróg na newralgicznych odcinkach 

- Montowanie dodatkowych tablic ostrzegawczo-informacyjnych dla kierowców 

- Bieżące zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin rozprzestrzeniających się wzdłuż dróg 
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Element środowiska Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

Wody Zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych 

Projektowanie/ etap budowy 

- Wyposażanie dróg w obiekty i urządzenia do przechwytywania zanieczyszczeń ze spływów opadowych i wód  
roztopowych (rowy, zbiorniki retencyjne, urządzenia sedymentacyjno-flotacyjne, systemy kanalizacji opadowej) 

- Wykluczanie lokalizacji zapleczy budowy i baz materiałowych w dolinach rzek 

- Właściwa organizacja placów budowy, zapleczy budowy i innych miejsc związanych z realizacją przedsięwzięcia, 
uniemożliwiająca spływ wód z terenu bezpośrednio do odbiorników powierzchniowych 

- Zapewnienie doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu wznoszenia obiektów inżynierskich 

- Przygotowanie inwestycji w sposób zapewniający jak najmniejszą mechaniczną ingerencję w koryta przecinanych 
cieków 

- Odprowadzanie wody z odwodnień wykopów budowlanych (jeśli będzie konieczne) do kanalizacji, na warunkach 
administratora sieci 

- Wszelkie ingerencje (przebudowy) w cieki wodne muszą być uzgadniane z administratorem cieku 

- Odpowiednie zabezpieczanie przed zanieczyszczeniem wód, oraz naruszeniem warunków hydromorfologicznych 
koryta rzeki w trakcie prowadzenia wszelkich prac w obrębie koryta rzeki (stosowanie odpowiednich umocnień 
brzegów, stosowanie szczelnych materiałów itp.) 

- Ograniczanie składowania materiałów budowlanych w pobliżu ekosystemów wód powierzchniowych, oraz 
przeciwdziałanie sytuacjom przedostawania się do nich zanieczyszczeń stałych i płynnych 

- Stosowanie materiałów oraz technologii ekologicznie bezpiecznych 

- Zaopatrzenie urządzeń oczyszczających, zlokalizowanych w miejscach wskazanych jako bardzo wrażliwe, w instalacje 
zapewniające przyjęcie awaryjnych spływów, powstających w czasie awarii pojazdów przewożących substancje 
niebezpieczne 

- Organizacja specjalnych stanowisk mycia kół maszyn ciężkich w trakcie realizacji inwestycji 

Etap eksploatacji 

- Stosowanie technologii i rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Całkowity zakaz zrzutu nie oczyszczonych wód opadowych z drogi do cieków 

- Wprowadzanie maksymalnego ograniczenia w stosowaniu środków chemicznych do utrzymywania dróg zimą 

- Zapewnianie dostępu do ustępów skanalizowanych i z bieżącą wodą w miejscach obsługi pasażerskiej i logistycznej 

Zanieczyszczenia wód 
podziemnych 

Projektowanie/ etap budowy 

- Wyposażanie dróg w obiekty i urządzenia do przechwytywania zanieczyszczeń ze spływów opadowych i wód 
roztopowych (rowy trawiaste, rowy trawiaste z progami lub przegrodami piętrzącymi z przepustem, rowy uszczelnione, 
zbiorniki retencyjne, urządzenia sedymentacyjno-flotacyjne) 

- Prowadzenie bieżących przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz utrzymywanie w pełnej 
sprawności systemów odwodnieniowych w zakresie stateczności, drożności i szczelności oraz utrzymywanie zdolności 
urządzeń oczyszczających 
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Element środowiska Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metod zapobiegania, łagodzenia i minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań 

- Właściwa organizacja placu budowy, zaplecza budowy i innych miejsc związanych z przedsięwzięciem, 
uniemożliwiająca infiltrację zanieczyszczeń do gruntu 

- Uszczelnienie terenów zaplecza budowy i baz materiałowych oraz używanie wyłącznie sprzętu, maszyn budowlanych 
i środków transportu sprawnych technicznie, bez śladów wycieków płynów eksploatacyjnych i substancji 
ropopochodnych 

- Zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty, a ścieki bytowe ujmować w szczelne zbiorniki bezodpływowe, 
których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków lub, jeśli istnieje taka 
możliwość, podłączyć do odpowiedniego rodzaju kanalizacji 

- Zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, w szczególności robót makroniwelacyjnych i robót związanych 
z kładzeniem nawierzchni asfaltowej, celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, 
a zwłaszcza pobliskich wód powierzchniowych przed zamuleniem w wyniku zwiększonej erozji z powierzchni terenu 
budowy i przedostawaniem się substancji szkodliwych, asfaltu do wód 

- Zapewnienie dostępności środków (sorbentów) służących do usuwania ewentualnych wycieków substancji 
niebezpiecznych (np. płynów eksploatacyjnych) z maszyn i urządzeń budowlanych, środków transportu 

- Zapewnienie odprowadzania wód opadowych wraz z ich podczyszczeniem w przypadku składowania substancji 
stałych lub ciekłych, stwarzających zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego 

- Stosowanie materiałów budowlanych, spełniających standardy jakościowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
odporności na wymywanie 

- Lokalizacja urządzeń oczyszczających wody opadowe (np. separatory) w sposób umożliwiający dostęp, celem 
przeprowadzenia czynności związanych z obsługą i okresowym serwisem tych urządzeń 

- Odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci drenażu) przed zanieczyszczeniem wód poziemnych (szczególnie 
w strefach występowania GZWP oraz GUPW o wysokim lub bardzo wysokim stopniu zagrożenia) 

- Stosowanie materiałów oraz technologii ekologicznie bezpiecznych 

- Zaopatrzenie urządzeń oczyszczających, zlokalizowanych w miejscach wskazanych jako bardzo wrażliwe, w instalacje 
zapewniające przyjęcie awaryjnych spływów, powstających w czasie awarii pojazdów przewożących substancje 
niebezpieczne oraz w zabezpieczenia na wylotach kanalizacyjnych (np. zastawki ręczne lub mechaniczne) 

- Organizacja specjalnych stanowisk mycia kół maszyn ciężkich w trakcie realizacji inwestycji;  

- Wykonywanie fundamentów pośrednich (pale, kotwy, kolumny, kesony itp.) pod posadowienie obiektów inżynierskich 
(wiadukty, estakady, mosty, kładki, podziemne przejścia itp.) - należy prowadzić w sposób nie powodujący zaburzenia 
systemu krążenia wód podziemnych 

- Zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac na obszarach pośredniej strefy ochronnej ujęć lub w pobliżu strefy 
bezpośredniej wymaga zaplanowania prac z dużą dbałością o ochronę stanu wód podziemnych 

Etap eksploatacji 

- Wprowadzanie maksymalnego ograniczenia w stosowaniu środków chemicznych do utrzymywania dróg zimą 

- Zapewnienie dostępu do ustępów skanalizowanych i z bieżącą wodą w miejscach obsługi pasażerskiej i logistycznej 

Zaburzanie stosunków 
wodnych 

Projektowanie/ etap budowy 

- Ochrona nienaruszalności stosunków wodnych w miejscach wrażliwych (np. poprzez stosowanie odwodnień w 
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szczelnych przesłonach ograniczających zasięg przestrzenny odwodnienia) 

- Zapobieganie negatywnym skutkom lokalnych zmian lustra wody lub wprowadzenia wód eutroficznych do układów 
oligotroficznych (np. poprzez stosowanie odwodnień w szczelnych przesłonach ograniczających zasięg przestrzenny 
odwodnienia) 

- Zaplanowanie i przeprowadzenie wyprzedzających analiz środowiska gruntowo-wodnego w celu zminimalizowania 
potencjalnych zagrożeń zaburzenia stosunków wodnych 

- Projektowanie wylotów kanalizacyjnych w uzgodnieniu z administratorem wód (ich lokalizacja w rejonie obiektów 
mostowych nie może powodować wzajemnych oddziaływań np. zagrożenia stabilności obiektów, uszkodzenia 
mechanicznego wylotu bądź separatora itp.) 

- Zastosowanie rozwiązań w zakresie sposobu postępowania z wodami opadowymi, które nie mogą skutkować 
podtopieniami terenów sąsiednich (np. kierowanie spływów tylko na jedną stronę drogi) 

Powietrze Zanieczyszczanie 
powietrza 
atmosferycznego 

Projektowanie/ etap budowy 

- Odpowiednie kształtowanie niwelety drogi (unikanie dużych pochyleń podłużnych) - pokonanie dużych wzniesień 
wymaga zwiększenia mocy silnika, a co za tym idzie wiąże się z większym spalaniem 

- Projektowanie obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z terenów zabudowanych 

- Zarządzanie terenami zielonymi wzdłuż dróg, w tym stosowanie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości 10-20 m 
z wykorzystaniem gatunków zimozielonych 

- Prowadzenie dróg na estakadach, wysokich nasypach ułatwiających przewietrzanie 

- Zabezpieczanie placów budowy przed pyleniem poprzez np.:  

o stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania 
kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy;  

o transport materiałów sypkich wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie,  

o zraszanie dróg i placów budowy 

Etap eksploatacji 

- Ogół działań służących redukcji zużycia energii oraz obniżaniu emisji spalin (np. stosowanie biopaliw),  

- Upowszechnianie rozwiązań systemowych oraz organizacyjnych usprawniających zarządzanie ruchem ulicznym 

Powierzchnia ziemi, 
w tym gleby 

Przekształcanie 
powierzchni ziemi; 
zmiany jej fizycznych i 
chemicznych 
właściwości 

Projektowanie/ etap budowy 

- Ograniczanie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji (zarówno powierzchniowej, jak i wgłębnej) robót remontowo-
budowlanych 

- Minimalizacja terenu przeznaczonego dla obiektów zaplecza budowy, baz materiałowych i dróg dojazdowych oraz 
zabezpieczanie powierzchni składowych i postojowych przed awaryjnym wyciekiem paliwa i smarów 

- Zabezpieczanie dostępu do środków chemicznych, neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn budowlanych i tym 
samym minimalizujących możliwość skażenia środowiska gruntowo-wodnego 

- Odpowiednie przygotowanie szczelnych miejsc do czasowego gromadzenia odpadów wytwarzanych w wyniku prac 
rozbiórkowych i podczas prac budowlanych; 
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- Dopuszczenie do ruchu maszyn i pojazdów budowlanych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych 

- Ograniczanie do niezbędnego minimum zasięgu ewentualnej wymiany gruntów 

- Uzgodnienie miejsc hałdowania ziemi lub jej wykorzystania oraz odpowiednie (selektywne) składowanie gruntów 
zanieczyszczonych 

- Rekultywacja miejsc zdegradowanych w czasie prowadzonych robót przez przywrócenie do stanu poprzedniego, 
zgodnego z miejscowymi planami zagospodarowania lub, w przypadku ich braku, do studium uwarunkowań 
i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin; 

- Wykorzystanie zabezpieczonej w czasie budowy i osobno składowanej wierzchniej warstwy gleby na cele 
rekultywacyjne 

- Projektowanie zieleni osłonowej przy trasach sąsiadujących z glebami przeznaczonymi pod uprawę 

- Stosowanie technologii ograniczających zasięg prowadzonego odwodnienia budowlanego 

- Odpowiednie wyposażanie dróg i placów w urządzenia do przechwytywania zanieczyszczeń ze spływów opadowych 
i wód roztopowych 

- Prowadzenie przebudowy wszelkich kolidujących instalacji podziemnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz z wykorzystaniem materiałów posiadających certyfikaty jakości i nieszkodliwych dla środowiska 

- Projektowanie inwestycji z uwzględnieniem bliskości występowania terenów zagrożonych wystąpieniem ruchów 
masowych, np. poprzez odwadnianie skarp, odpowiednie wyprofilowanie ich zboczy, obsiew, wprowadzenie 
niezbędnych zabezpieczeń przeciwosuwiskowych (np. siatki, maty, ściany oporowe) 

- Okresowa kontrola zboczy o największym potencjalnym zagrożeniu występowaniem ruchów masowych 

Etap eksploatacji 

- Okresowa kontrola zboczy o największym potencjalnym zagrożeniu występowaniem ruchów masowych 

Krajobraz Degradacja i 
przekształcanie 
krajobrazu 

Projektowanie/ etap budowy 

- Na etapie projektowania, wybór optymalnego przebiegu trasy uwzględniający aktualny układ przestrzenny 

- Uwzględnianie w projekcie budowlanym efektu wizualnego obiektów towarzyszących 

- Uwzględnienie na etapie projektowania możliwości powstania specjalnej infrastruktury umożliwiającej zwiększenie 
dostępności do obiektów dóbr kulturowych i miejsc o wysokich ekspozycji krajobrazowych 

- Ze względu na ochronę krajobrazu przyrodniczego i kulturowego nie należy stosować masywnych, ściennych ekranów 
akustycznych poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej 

- Minimalizacja przekształceń rzeźby terenu, odpowiednie formowanie skarp i nasypów oraz dostosowane 
ich charakteru w miarę możliwości do naturalnych form występujących w otoczeniu, zapobieganie erozji 
i niedopuszczenie do rozmywania się budowli ziemnych 

- Kształtowanie krajobrazu infrastruktury drogowej poprzez wprowadzanie zadrzewień przydrożnych oraz utrzymanie 
obszarów biologicznie czynnych w miarę możliwości w niezmienionym stanie; realizacja zielonej infrastruktury 

- Wyprzedzające opracowanie sposobu postępowania z odpadami przed rozpoczęciem prac budowlanych i organizacja 
ich sprawnego wywozu i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

- Zapewnianie możliwie najwyższego udziału odpadów poddawanych odzyskowi w ogólnej ilości wytwarzanych 
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odpadów oraz maksymalizacja ilości odpadów poddawanych odzyskowi w miejscu powstawania 

- Prowadzenie infrastruktury drogowej wzdłuż innych istniejących elementów infrastruktury liniowej (linie kolejowe, linie 
energetyczne) 

Etap eksploatacji 

- Utrzymanie w porządku oraz dobrym stanie technicznym nawierzchni dróg oraz obiektów im towarzyszących 

Klimat Zmiany klimatu Projektowanie/ etap budowy 

- Uwzględnienie aspektu odporności inwestycji na nieuniknione zmiany klimatu, w tym zwłaszcza zjawiska 
o charakterze ekstremalnym na etapie projektowania inwestycji 

- Projektowanie podbudowy i jej zagęszczanie tak, aby uniknąć możliwości powstania gruntów i ognisk wysadzinowych, 
co przy częstych przejściach temperatury przez punkt „0

o
c” skutkuje przełomami i zniszczeniami nawierzchni 

- Warstwy betonów asfaltowych winny być projektowane z wysokiej jakości mieszanek bitumicznych, 
charakteryzujących się wysoką mrozoodpornością, co nawet przy silnych mrozach lub częstych odwilżach zapewni 
trwałość nawierzchni zmodernizowanej drogi; 

- Przewidywanie na etapie projektowania bezpiecznych zatok autobusowych (jedna z form stworzenia zachęt 
do uruchomienia komunikacji zbiorowej. Działania takie skutecznie minimalizują emisję CO2, bo choć emisyjność 
autobusów jest większy pod tym względem, to ich zdolność przewozowa jest co najmniej kilkanaście razy większa niż 
samochodów osobowych) 

- Ograniczenie przepustowości ciągów wprowadzających ruch do centrów miast, dróg o wysokiej przepustowości, 
przebiegających na terenach mieszkaniowych oraz dróg w centrach miasta po wybudowaniu obwodnic wewnętrznych, 
a także wprowadzenie preferencji dla transportu zbiorowego (w tym poprzez wydzielanie pasów dla transportu 
zbiorowego, wydzielanie miejsc parkingowych, likwidację zatok przystankowych, zwężanie ulic itp.) 

- Wycinka drzew w sąsiedztwie pasów jezdni zmodernizowanego odcinka drogi winna być projektowana i realizowana 
tak, aby ewentualnie przewracające się od silnego wiatru i/lub ciężkiego śniegu drzewa nie mogły spaść 
na samochody korzystające ze zmodernizowanej drogi. Również projekty nowych nasadzeń wokół zmodernizowanego 
odcinka winny uwzględniać te uwarunkowania 

- Projektowanie ekranów akustycznych winno zakładać na tyle bezpieczne ich fundamentowanie, aby nawet napór 
gwałtownego wiatru na te obiekty nie zagrażał ich stabilności 

- Przemyślana lokalizacja placów budowy i zapleczy oraz parkingów maszyn i składowanych tam materiałów, 
zmniejszająca ryzyko podtopienia, spływów powierzchniowych z placu budowy, wynoszenia falą odpływającej 
deszczówki jakichkolwiek materiałów z terenu zaplecza. Musi też być zapewnione bezpieczeństwo pożarowe - 
ewentualny pożar na placu budowy może spowodować uwolnienie dużych ilości CO2 do atmosfery 

Etap eksploatacji 

- Wsparcie inwestycji w komunikację miejską, których elementem będzie zakup taboru niskoemisyjnego; 

- Uwzględnianie potrzeb niezmotoryzowanych użytkowników dróg - wytyczanie dróg dla rowerów, odpowiedniej liczby 
przejść dla pieszych, dobrze dostępnych przystanków komunikacji miejskiej, szerokich chodników w centrach miast 
itp. 

- Stwarzanie użytkownikom samochodów możliwości pozostawienia ich przed wjazdem do centrum miasta - budowa 
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sieci dobrze skomunikowanych parkingów buforowych 

- Wprowadzanie i egzekwowanie ograniczeń prędkości pojazdów samochodowych, zwłaszcza w godzinach nocnych 
na terenach o funkcji mieszkaniowej 

- Dokonywanie rewitalizacji istniejących dróg w centrach miast oraz na obszarach mieszkaniowych, tak aby zmniejszać 
ich uciążliwość dla otoczenia (za pomocą wymienionych już wyżej działań) 

- Budowanie powiązań nowych obwodnic miast z istniejącą siecią drogową oraz powiązania komunikacyjne dzielnic 
w taki sposób, aby rozwiązywać problemy komunikacyjne, ale nie powodować generowania nowego ruchu 

Zasoby naturalne Eksploatacja zasobów 
naturalnych 

Projektowanie/ etap budowy 

- Wykorzystywanie najbliżej zlokalizowanych złóż naturalnych spełniających kryteria przydatności do celów drogowych 
(choć intensyfikacja odkrywkowych metod wydobycia kruszyw (ze względu na zagęszczenie planowanej infrastruktury) 
w otoczeniu analizowanych MOF może wiązać się z negatywnymi skutkami w postaci pogorszenia lokalnych walorów 
krajobrazowych, dlatego też powinna być prowadzona w sposób zrównoważony z uwzględnieniem wrażliwości 
terenów, na których byłaby prowadzona) 

- Stosowanie preferencji w wykorzystywaniu alternatywnych materiałów do budowy dróg (kruszywa sztuczne 
i z recyklingu), lecz tylko takich, które spełniają normy jakości, atesty higieniczne i posiadają odpowiednie atesty 
do wykorzystania w drogownictwie; bliskość MOF, z uwagi na wskazane w poprzednim punkcie ograniczenia, sprzyja 
wykorzystaniu tego typu materiałów zamiast eksploatacji złóż naturalnych, często odległych od miejsc planowanych 
lokalizacji inwestycji 

Etap eksploatacji 

- Przy ewentualnych modernizacjach, naprawach stanu nawierzchni dróg działania analogiczne jak dla etapu budowy 

Dobra materialne i 
dziedzictwo 
kulturowe 

Niszczenie dóbr 
materialnych, zasobów 
dziedzictwa 
kulturowego 

Projektowanie/ etap budowy 

- Prowadzenie wyprzedzających analiz w zakresie wariantów lokalizacyjnych inwestycji, umożliwiających jej realizację 
poza strefą oddziaływania na zabytki nieruchome oraz zidentyfikowane stanowiska archeologiczne 

- W przypadku lokalizacji inwestycji w otoczeniu zabytku - dokonanie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków i według jego zaleceń wykonanie: 

- rozpoznawczych badań archeologicznych 

- ratowniczych badań archeologicznych 

- nadzoru archeologicznego we wskazanych miejscach 

- Wykonanie - przed rozpoczęciem robót budowlanych - obliczeń symulacyjnych oraz prognozy wpływu drgań podłoża 
na istniejącą w otoczeniu zabudowę (w tym zabytkową) usytuowaną w strefach prognozowanych oddziaływań 

Etap eksploatacji 

- Wykonanie - po rozpoczęciu eksploatacji inwestycji - kontrolnych pomiarów drgań w reprezentatywnych budynkach 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 


