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1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego 

Przedmiotem Inwestycji jest budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej  
nr 77 wraz z odcinkiem drogi łącznikowej pomiędzy węzłem "Solidarność" a istniejącą DK-77 w Stalowej 
Woli. Planowana inwestycja podzielona została na 2 odrębne zadania projektowe: 

ODCINEK 1 - od ul. Chopina km 0+000 do DK77 w m. Wolina, km 15+643 dł ok. 15,6km 

ODCINEK 2 - Łącznik pomiędzy obwodnicą  i istniejącą DK77 w Stalowej Woli, dł. ok. 1km 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ODCINEK 1 (projektowaną obwodnicę Stalowej Woli i 
Niska).  

 Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatów 
stalowowolskiego i niżańskiego. 

Projektowany przebieg obwodnicy w odniesieniu do usytuowania drogi w granicach 
administracyjnych poszczególnych gmin przedstawiono w poniższej tabeli. 

Kilometraż S6 Gmina / miasto Powiat Województwo 

-(0+200) ÷ 4+870 m. Stalowa Wola 
stalowowolski 

podkarpackie 
4+870 ÷ 5+745 gm. Pysznica 
5+745 ÷ 15+012 gm. Nisko 

niżański 
15+012 ÷ 15+285.70 gm. Rudnik nad Sanem 

Projektowana droga krajowa nr 77 w zakresie opracowania stanowi obwodnicę miejscowości 
Stalowa Wola oraz Nisko. Początek opracowania stanowi obecnie istniejące  połączenie  ulic 
Podskarpowej i Chopina w Stalowej Woli. Koniec opracowania zlokalizowany został przed węzłem 
"Rudnik", stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19 (węzeł realizowany 
w ramach odrębnej dokumentacji projektowej).   
Całkowita długość projektowanej obwodnicy wynosi 15,5 km.  

1.2. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy GDDKiA Oddział w Rzeszowie, a firmą TRAKT sp. z o.o., sp. k. Biuro 
Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Katowice, 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (WOOŚ.4200.6.2012.AH-81 z dnia 30.03.2012 r), 
• Decyzja GDOŚ, utrzymująca w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOOŚ-

OAII.4200.23.2012.aj.8 z dnia 17.04.2013), 
• Protokół nr 48/2009 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z dnia 

17.11.2009r, 
• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 63, poz. 735), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie 
numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 
21 listopada 2003 r., z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 2086 
z dnia 24 sierpnia 2004 r., z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej (Dz.U.Nr 249 z 2004r. poz. 2500); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 627 
z późn. zm.); 
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• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 145); 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 21); 
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 

121, poz. 1266 z dnia 2 kwietnia 2004r.); 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 2011, nr 163, 

poz. 981 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. O lasach (tekst jedn. Dz. U. 2011, nr 12, poz. 59 z 

późniejszymi zmianami)); 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109.); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206); 

• Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (Warszawa, czerwiec 2013 r). 

Materiały wyjściowe do projektowanie stanowią następujące opracowania: 

• Opis Przedmiotu Zamówienia, określony przez Zamawiającego - GDDKiA  Oddział w Rzeszowie  
na etapie zawierania umowy; 

• Decyzja GDDKiA dotycząca zmiany założeń zawartych w OPZ odnośnie przekroju planowanej 
obwodnicy oraz projektowanych skrzyżowań z dogami poprzecznymi (pismo nr GDDKiA-O/RZ-I-
1-js-4100-91_9/50/2014 z dnia 25.04.2014); 

• Zatwierdzone Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla przedsięwzięcia 
pn."Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl" 
(ARCADIS, październik 2008); 

• Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Raport oddziaływania na 
Środowisko" (ARCADIS, kwiecień 2011); 

• "Wariantowa analiza zagrożenia powodziowego dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-
77" (ARCADIS, marzec 2011); 

• Wstępna koncepcja programowo - przestrzenna "Przebudowa skrzyżowania ul. Chopina i Trasy 
Podskarpowej (DK-77) w Stalowej Woli" (ACE2 Sp. z o.o., listopad 2013); 

• Dokumentacja geotechniczna; 
• Dokumentacja geodezyjna. 

1.3. Zakres przedmiotowej inwestycji 

Zakresem opracowania objęto budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska o długości 15,5 km wraz z 
infrastrukturą towarzysząca. W szczególności w zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

Roboty drogowe: 

- budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska  od km -(0+200.00) do km 15+285.70, 
- budowa 5 skrzyżowań jednopoziomowych, stanowiących połączenie planowanej obwodnicy z 
istniejącym i projektowanym układem drogowym, 
- przebudowa odcinków istniejących dróg powiatowych oraz gminnych,  
- budowa dróg serwisowych oraz zjazdów do istniejących działek, 
- budowa ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanych dróg, 
- budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny), 
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Obiekty inżynierskie: 
budowę 16 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy, w tym: 
- 7 przejazdów gospodarczych nad istniejącymi drogami gminnymi (w tym 3 obiekty pełniące dodatkowo 
funkcję obiektów ekologicznych), 
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- 3 przejścia dolne dla zwierząt średnich (w tym 2 zintegrowane z ciekami), 
- 1 estakada długości 580m w rejonie elektrowni Stalowa Wola, 
- 1 most nad rzeką Barcówka pełniący dodatkowo funkcję przejścia dla zwierząt, 
- 1 wiadukt nad istniejącą linią kolejową nr 66, 
- 1 wiadukt  drogowy nad istniejącą DK-77 w rejonie cmentarza w Racławicach. 
budowa 2 obiektów inżynierskich nad obwodnicą, w tym: 
- 1 wiadukt w ciągu drogi powiatowej,  
- 1 wiadukt w ciągu drogi gminnej. 

Kanalizacja deszczowa: 

- wykonanie systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej – kanały i przykanaliki -  wraz z 
urządzeniami oczyszczającymi  (osadniki, separatory) w zakresie średnic Dz200-900mm,  
- budowa kanalizacji ciśnieniowej Dz160 wraz z przepompowniami ścieków, 
- budowa studni wpustowych zbierających wody z powierzchni jezdni. 

Zbiorniki retencyjne: 

- budowa 10 zbiorników retencyjnych otwartych (szczelnych), 
- budowa 3 zbiorników podziemnych. 

Urządzenia ochrony środowiska: 

- wykonanie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ustawienie ekranów akustycznych, 
- wykonanie rezerw terenu pod budowę ekranów akustycznych, 
- wykonanie urządzeń oczyszczających (osadniki pionowe, separatory), 
- wykonanie odcinków rowów o przekroju szczelnym, 
- budowa przejść dolnych dla zwierząt średnich, 
- budowa przepustów/przejść ekologicznych dla zwierząt małych/płazów,  
- budowa ogrodzeń w rejonie przejść dla zwierząt, 
- budowa płotków naprowadzających w rejonie przejść dla zwierząt. 

Zieleń: 

- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie, 
- nasadzenia zieleni izolacyjnej, 
- nasadzenia zieleni krajobrazowej 
- nasadzenia zieleni naprowadzającej 
- wykonanie trawników. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

- ustawienie barier ochronnych, 
- wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji 
bramowych i kratownicowych, 
- ogrodzenie obwodnicy (na odcinkach wskazanych w DŚU), 

Oświetlenie: 

Wariant I 
- km 0+000.00 rondo 4 wlotowe z ul. Podskarpową, ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,  
- km 3+400 skrzyżowanie skanalizowane z projektowaną drogą gminną – łącznik do istniejącej DK 77, 
- km 8+575 skrzyżowanie skanalizowane z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową, 
- km 11+657.57 skrzyżowanie skanalizowane z drogą krajową nr 19, 
- km 12+725 rondo 4 wlotowe w ciągu drogi krajowej nr 77, 
- km 15+073.94 skrzyżowanie z istniejącą DK-77 oraz planowanymi łącznicami węzła „Rudnik”. 
Wariant II 
- km 0+000.00 rondo 5 wlotowe z ul. Podskarpową, ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855, 
- km 3+400 rondo 3 wlotowe z projektowaną drogą gminną – łącznik do istniejącej DK 77, 
- km 8+575 rondo 4 wlotowe z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową, 
- km 11+657.57 rondo 4 wlotowe z drogą krajową nr 19, 
- km 12+725 rondo 4 wlotowe w ciągu drogi krajowej nr 77, 

Drogowa kanalizacja teletechniczna: 

- budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej 

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
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- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć gazowa, 
- cieki naturalne oraz rowy melioracyjne 
- linie teletechniczne, 
- napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia, 
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Rozbiórki: 

- budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją, 
- elementów dróg i ulic, 
- elementów sieci uzbrojenia terenu, 
- elementów ogrodzeń, 
- demontaż słupów wysokiego napięcia, 
- demontaż słupów średniego i niskiego napięcia, 
- demontaż słupów oświetleniowych. 

1.4. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego 

Podstawowymi celami inwestycji są: 
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z istniejącej drogi krajowej nr 77 poza centra miast Stalowa Wola i 
Nisko, 
- zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na drodze krajowej nr 77, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zmniejszenie uciążliwego ponadnormatywnego oddziaływania istniejącej DK-77 na występującą w jej 
otoczeniu zabudowę w Stalowej Woli i Niska, 
- aktywizacja gospodarcza terenów przyległych do planowanej obwodnicy. 

1.5. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów 

Etapowanie przekroju poprzecznego obwodnicy 
Zgodnie z złożeniami podanymi w OPZ, projektowana obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi 
krajowej nr 77 zaplanowana została w następujących etapach: 
ETAP I - budowa drogi dwujezdniowej (przekrój 2x2) na odcinku od węzła "Chopina" do węzła 
"Solidarności" oraz budowa drogi jednojezdniowej (przekrój 1x2) na odcinku od węzła "Solidarności" do 
końca zakresu opracowania (włączenia do istniejącej DK-77), 
ETAP II - dobudowa drugiej jezdni na odcinku od węzła "Solidarności" do łączenia do istniejącej DK-77 
(dobudowa jezdni prawej). 
Opracowana przez Projektanta prognoza ruchu wykazała, iż nie ma uzasadnienia ruchowego i 
ekonomicznego do budowy obwodnicy o przekroju dwujezdniowym.  
W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Zamawiającego, zawartą w piśmie nr GDDKiA-O/RZ-I-
1-js-91_9/50/2014 z dnia 25.04.2014, planowana obwodnica Stalowej Woli i Niska została 
zaprojektowana jako droga jednojezdniowa, a projektowane węzły zastąpiono  skrzyżowaniami 
jednopoziomowymi. Powyższe rozwiązania stanowić będą docelowy układ drogowy. 
Zgodnie z ostatecznie przyjętymi założeniami projektowymi, planowana obwodnica Stalowej Woli i Niska 
została przewidziana do realizacji w jednym etapie (rezygnacja z etapowania przekroju obwodnicy).  
Etapowanie rozwiązań projektowych - początek zakresu opracowania 
Początek zakresu opracowania zlokalizowany został na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z ulicami 
Podskarpową i Chopina oraz z planowaną drogą wojewódzką nr 855. W powyższej lokalizacji 
przewidziana została budowa centrum handlowego, będącego obecnie na etapie przygotowania 
inwestycji. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Urząd Miasta Stalowa Wola, centrum handlowe 
obsługiwane będzie przez projektowane rondo turbinowe, zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic 
Podskarpowej i Chopina. Do w/w ronda włączona zostanie projektowana droga gminna (KDZ) stanowiąca 
drogę obsługującą planowane centrum handlowe. Powyższe rozwiązanie stanowić będzie rozwiązanie 
tymczasowe. W układzie docelowym, po wybudowaniu obwodnicy Stalowej Woli i Niska zmieni się 
sposób obsługi komunikacyjnej centrum handlowego. W wariancie 1 rondo turbinowe zostanie 
przebudowane na rondo 4-wlotowe, stanowiące połączenie ulic Podskarpowej, Chopina oraz 
projektowanej obwodnicy i drogi wojewódzkiej nr 855. Droga gminna (KDZ) włączona zostanie do drogi 
wojewódzkiej nr 855 na skrzyżowaniu skanalizowanym, zlokalizowanym, w odległości 300.0m od  
projektowanego ronda. Wariantowo w ramach koncepcji zaprojektowana została budowa ronda 5-
wlotowego, do którego podłączona została planowana droga wojewódzka nr 855 oraz droga gminna 
KDZ. 
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Etapowanie rozwiązań projektowych - koniec zakresu opracowania 
Koniec zakresu opracowania zlokalizowany został przed planowanym węzłem "Rudnik", stanowiącym 
połączenie obwodnicy z projektowaną drogą ekspresową S19 (według odrębnej dokumentacji 
projektowej). Planowana obwodnica Stalowej Woli i Niska zaprojektowana została w sposób 
umożliwiający realizację poszczególnych inwestycji w dowolnej kolejności. Przewidziana została budowa 
ronda 3-wlotowego, umożliwiającego połączenie planowanej obwodnicy z istniejącą DK-77 (kierunek 
Stalowa Wola) oraz z dalszym przebiegiem drogi krajowej (kierunek Przemyśl). W/w rondo stanowić 
będzie element węzła "Rudnik" w układzie docelowym. 
Propozycja etapowania robót w rejonie planowanego węzła "Rudnik" przedstawiona została w poniższej 
tabeli.  

WARIANTOWA KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI OBIEKTÓW 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 
ETAP I ETAP II 

ETAP I - budowa obwodnicy m. 
Stalowa Wola i Nisko 
ETAP II - budowa S19 (węzeł 
"Rudnik") 

• Budowa ronda 
• Budowa włączenia do 

istniejącej DK-77  (kierunek 
Przemyśl) 

• Budowa włączenia do istn. 
DK-77 (kierunek Stalowa 
Wola, projektowana DR34) 

• Budowa z węzła "Rudnik" 
• Budowa wlotu na rondo 

(projektowane łącznice węzła 
"Rudnik") 

ETAP I - budowa S19 (węzeł 
"Rudnik") 
ETAP II - budowa obwodnicy m. 
Stalowa Wola i Nisko 

• Budowa z węzła "Rudnik" 
• Budowa włączenia do 

istniejącej DK-77  (kierunek 
Przemyśl) 

• Budowa włączenia do istn. 
DK-77 (kierunek Stalowa 
Wola, projektowana DR34) 

• Budowa wlotu na rondo 
(projektowana obwodnica) 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Droga krajowa nr 77 

Początek zakresu opracowania stanowi istniejący odcinek DK-77, prowadzony ulicami Chopina 
oraz Podskarpową. Ulica Chopina jest drogą o przekroju dwujezdniowym, z  jezdniami o szerokości 7.0m 
oraz pasem dzielącym o szerokości 4.0m. Po obydwu stronach drogi zlokalizowane są ciągi piesze o 
nawierzchni z kostki betonowej oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokości 3.5m. Odwodnienie drogi 
realizowane jest poprzez system kanalizacji deszczowej. Ul. Chopina jest drogą oświetloną (latarnie 
zlokalizowane w pasie zieleni wzdłuż jezdni lewej. Ulica Podskarpowa w zakresie opracowania posiada 
dwie jezdnie o szerokości 7.0m oraz pas dzielący o szerokości 4.0m. W pasie dzielącym usytuowane 
zostały bariery ochronne stalowe. Wzdłuż jezdni lewej zlokalizowany jest ciąg pieszy z kostki betonowej o 
szerokości 1,5m, oddzielony od drogi pasem zieleni o szerokości 3.5m. Przed skrzyżowaniem z ul. 
Chopina, przy jezdni lewej zlokalizowana została zatoka autobusowa o nawierzchni betonowej. Wzdłuż 
jezdni prawej poprowadzona została droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5.0m, 
oddzielona od trasy Podskarpowej pasem zieleni o szerokości 3.5m. W/w droga jest drogą przeznaczoną 
do obsługi terenów przyległych. Odwodnienie trasy Podskarpowej realizowane jest poprzez system 
kanalizacji deszczowej. Ul. Podskarpowa jest drogą oświetloną (latarnie zlokalizowane w pasie zieleni po 
obydwu stronach drogi). 

Kolejne powiązanie projektowanej obwodnicy z istniejącym pasem drogowym DK-77 
zlokalizowane jest w miejscu projektowanego przejazdu drogowego WD-6 (km 12+695.94), w rejonie 
istniejącego cmentarza w Racławicach. Na powyższym odcinku droga krajowa nr 77 (ulica Rudnicka) 
posiada jezdnię o szerokości 6.5m oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości około 1.25m. 
Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez obustronne rowy przydrożne. Dojście na teren cmentarza 
zapewnione zostało poprzez ciąg pieszy z kostki betonowej o szerokości 1.5m, odsunięty od jezdni 
pasem zieleni o szerokości 2.0m.  

Koniec zakresu opracowania zlokalizowany został w km 62+680 istniejącej DK-77 (w odległości 
około 280m przed wiaduktem w ciągu linii kolejowej nr 65). Na powyższym odcinku droga krajowa nr 77 
posiada jezdnię o szerokości 6.0m oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości około 1.25m. 
Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez obustronne rowy przydrożne. 

Na pozostałym odcinku projektowana trasa obwodnicy została poprowadzona w nowym śladzie, 
poza granicami istniejącego pasa drogowego. 
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Droga krajowa nr 19 

Projektowana obwodnica krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 w km 11+657.57. Droga 
krajowa nr 19 posiada jezdnię o szerokości 7.0m oraz obustronne pobocza utwardzone o szerokości 
2.0m. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez obustronne rowy przydrożne. 

Droga powiatowa nr 1024R (ulica Czarnieckiego) 

Projektowana obwodnica przecina istniejącą drogą powiatową w km 2+584.06. Ulica 
Czarnieckiego jest drogą o szerokości 7.0m z obustronnymi ciągami pieszo - rowerowymi o szerokości 
3.0m, oddzielonymi od jezdni pasami zieleni. Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez system 
kanalizacji deszczowej. Ul. Czarnieckiego jest drogą oświetloną (latarnie zlokalizowane w pasie zieleni po 
obydwu stronach drogi). W zakresie opracowania, po obydwu stronach ul. Czarnieckiego zlokalizowane 
zostały zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej. 

2.2. Istniejący przebieg drogi krajowej 

Istniejąca droga krajowa nr 77 przebiega przez centrum miasta Stalowa Wola oraz tereny gmin 
Nisko oraz Rudnik nad Sanem. Charakterystyka przebiegu istniejącej drogi krajowej podana została w 
poniższej tabeli. 

L.p. Lokalizacja odcinka DK-77 Ważniejsze skrzyżowania Dodatkowe informacje 

1. 
Centrum miasta Stalowa Wola,  
(zachodnia strona planowanej 

obwodnicy)  

DW-871 - skrzyżowanie 
skanalizowane z  sygnalizacją 

świetlną 
DP-1024R (ul. Czarnieckiego) -  
skrzyżowanie skanalizowane z 

sygnalizacją świetlną 

DK-77 prowadzona ulicami:  
Chopina, Jana Pawła II, Stanisława 

Staszica, pomiędzy osiedlami 
Poręby, Młodynie, Centralne oraz 

Pławo. 
Istniejąca DK-77 posiada po 2 pasy 

ruchu w każdym kierunku. 

2.  

Zachodnia strona elektrowni 
Stalowa Wola 

(zachodnia strona planowanej 
obwodnicy) 

- 

DK-77 prowadzona ulicą 
Energetyków. Od skrzyżowania z 
ulicą Wrzosową istniejąca DK-77 
posiada przekrój jednojezdniowy, 

dwupasowy. 

3. 
Gmina Nisko, miejscowości 
Malce, Nisko, Racławice, 

Wolina 

DW-872- skrzyżowanie 
skanalizowane 

DK-19 - skrzyżowanie typu rondo 

W miejscowości Racławice droga 
przebiega przy istniejącym 

cmentarzu, wpisanym do rejestru 
zabytków. W rejonie cmentarza 

istniejąca DK-77 przecina 
planowaną obwodnicę i na dalszym 
odcinku przebiega po jej wschodniej 
stronie. Istniejąca DK- 77 posiada 

przekrój jednojezdniowy, 
dwupasowy. 

4. Gmina Rudnik nad Sanem - 

Koniec zakresu opracowania, droga 
poza obszarem zabudowanym. 

Istniejąca DK- 77 posiada przekrój 
jednojezdniowy, dwupasowy. 

  

2.3. Charakterystyka zieleni istniejącej 

Projektowana obwodnica przebiega głównie przez obszary nieużytków oraz upraw rolnych. 
W początkowym odcinku opracowania dominuje zabudowa wielorodzinna miasta Stalowa Wola. 
Charakterystycznym elementem jest krajobraz przemysłowy związany z terenami elektrowni Stalowa 
Wola. Zieleń wysoką w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji stanowią przede wszystkim rożnej wielkości 
enklawy porozrzucane wśród pól i nieużytków, a będące po części zdziczałymi sadami owocowymi oraz 
pochodzącymi z samosiewu zadrzewienia i zakrzaczenia stanowiące wyraz dynamicznych procesów 
sukcesyjnych. Zieleń nieużytków i porzuconych pól budowana jest głównie przez takie gatunki jak śliwa 
domowa (Prunus domestica), jabłoń domowa (Malus domestica), brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), topola osika (Populus tremula), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), 
klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jesionolistny (Acer negundo), olsza czarna (Alnus glutinosa), bez 
czarny (Sambucus nigra), dereń świda (Cornus sanguinea), śliwa tarnina (Prunus spinosa) i inne. 

W pobliżu zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach ogrodów działkowych występuje typowa zieleń 
charakterystyczna dla ogrodów i sadów przydomowych. W jej skład poza gatunkami owocowymi takimi 
jak jabłoń domowa (Malus domestica), śliwa domowa (Prunus domestica), czereśnia (Cerasus avium), 
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grusza (Pyrus communis) wchodzą ozdobne gatunki drzew i krzewów jak np. żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis), jałowiec chiński (Juniperus chinensis), jałowiec płożący (Juniperus horizotnalis), bukszpan 
wiecznie zielony (Buxus sempervirens), forsycja pośrednia (Forshythia x intermedia), róże ozdobne 
(Rosa sp.) i inne. 

Obszary leśne w pasie projektowanej drogi występują jedynie na odcinku biegnącym w rejonie 
miejscowości Racławice. Stanowią je lasy o charakterze gospodarczym z dominującą sosną zwyczajną 
(Pinus sylvestris ) w drzewostanie. 

2.4. Zagospodarowanie terenu przyległego 

2.4.1. Konfiguracja i ukształtowanie terenu 

 Projektowana obwodnica Stalowej drogi i Niska przebiegać będą w terenie równinnym. Po 
północno - wschodniej stronie obwodnicy przepływa rzeka San, posiadająca częściowe obwałowania 
przeciwpowodziowe. Największe zbliżenie do istniejącego koryta Sanu ma miejsce w rejonie 
projektowanego skrzyżowania z drogą łącznikową w km 3+400 (planowana inwestycja w odległości około 
80m od koryta rzeki San). W km 4+280 projektowana obwodnica przekracza rzekę Barcówka, stanowiącą 
dopływ rzeki San. Teren, przez który przebiega planowana obwodnica na znacznej części jest terenem 
zalewowym. W km 8+268 projektowana obwodnica przecina istniejącą linię kolejową nr 66 (Zwierzyniec 
Towarowy - Stalowa Wola Południe).  

2.4.2. Istniejąca sieć komunikacyjna 

 W zakresie planowanej inwestycji istniejącą sieć drogową stanowią drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe oraz gminne, których lokalizacje i podstawowe parametry techniczne podane zostały w 
poniższej tabeli. 

L.p. Lokalizacja Numer drogi Nr drogi 
projektowanej Parametry istniejącej drogi 

1. km 0+000.00 DK-77 
Ul. Chopina 

DP01 ilość jezdni 
szerokość jezdni 

ciągi piesze (L+P) 
nawierzchnia                  

2 
[2x3,5]=7,0 m 
1,5 m 
bitumiczna 

2. km 1+023 - 1+175 ul. Działkowa DP02, DR05 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

6,0 m 
bitumiczna 

3. km 2+584 ul. Czarnieckiego 
DP 1024R 

DP05 szerokość jezdni 
ciągi pieszo - rowerowe (L+P) 

nawierzchnia 

[2x3,5]=7,0 m 
3,0 m 
bitumiczna 

4. km 5+750 ul. Sanowa DP07 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

4,5 m 
bitumiczna 

5. km 5+750 - 5+785 ul. Pszenna DR13 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

3,5 m 
bitumiczna 

6. km 8+575 ul. Podsanie DP09 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

3,5 m 
bitumiczna 

7. km 9+438 ul. Kościuszki DP10 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

6,0 m 
bitumiczna 

8. km 11+658 DK-19  
ul. Lubelska 

DP11 szerokość jezdni 
pobocza utwardzone (L+P) 

nawierzchnia 

[2x3,5]=7,0 m 
2,0 m 
bitumiczna 

9. km 12+088 ul. Nadjeziorze DR27 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

5,5 m 
bitumiczna 

10. km 12+429 ul. Zielona Skrzyżowanie 
z DR27 

szerokość jezdni 
nawierzchnia 

3,5 m 
bitumiczna 

11. km 12+767 DK-77 
ul. Rudnicka 

DP12 szerokość jezdni 
ciągi piesze (L/P) 

nawierzchnia                  

[2x3,5]=7,0 m 
1,5 m 
bitumiczna 

12. km 13+593 ul. Twardowskiego DP13 szerokość jezdni 
nawierzchnia 

5,5 m 
bitumiczna 

13. km 15+285.70 DK-77 dowiązanie szerokość jezdni 
nawierzchnia 

[2x3,0]=6,0 m 
bitumiczna 
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2.4.3. Elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonywania i 
oddziaływania zadania inwestycyjnego 

Obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody oraz obszary i obiekty wskazane do ochrony 

Planowana inwestycja nie koliduje i nie narusza granic następujących obszarów i obiektów 
chronionych w świetle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody:  

• parki narodowe, 
• rezerwaty przyrody, 
• parki krajobrazowe, 
• obszary chronionego krajobrazu, 
• pomniki przyrody, 
• stanowiska dokumentacyjne, 
• użytki ekologiczne, 
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
• pomniki przyrody. 

Analizowana inwestycja koliduje ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk PLH180020 Dolina 
Dolnego Sanu. Obszar o powierzchni 10 176,64 ha obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne 
przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na odcinku Jarosław - ujście. Dolina dolnego Sanu to druga 
obok doliny Wisły centralna dolina Kotliny Sandomierskiej. Na tym odcinku rzeka ma kierunek SE-NW, 
dolina ma szerokość 7-15 km i cechuje ją rzeźba typowa dla rzek w stadium dojrzałym. Zasadniczymi 
elementami jej budowy są: szerokie holoceńskie dno doliny oraz równie obszerna terasa plejstoceńska. 
W obrębie holoceńskiego dna występują dwa poziomy terasowe. Są nimi niższa terasa zalewowa 
(łęgowa) i wyższa terasa rędzinna. Współczesny San, pomimo regulacji, cechuje się procesem 
korytowym właściwym rzekom roztokowym. W okresie niskich stanów wód rzeka tworzy piaszczyste 
odsypy w postaci plaż i ławic. Do obszaru włączony jest również fragment stromego zbocza doliny w 
okolicach Zarzecza i Krzeszowa. W dolinie dominuje krajobraz rolniczy. 

Celem ochrony w obszarze PLH180020 jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla 
większych dolin rzecznych. Zidentyfikowano tu łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie mają kompleks zbiorowisk przykorytowych (łęgi 
wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w 
dolinie odgrywają także różnego typu ekstensywnie użytkowane łąki (6510, 6410, 6440) oraz, 
szczególnie w północnej części obszaru, liczne starorzecza z bogatą florą wodną. Młode strome zbocza 
w okolicach Zarzecza i Krzeszowa, poza roślinnością ciepłolubną, obfitują w wysięki i wypływy wód 
podziemnych, na których wykształciły się łęgi olszowe z masowym udziałem skrzypu olbrzymiego. Na 
suchy łąkach i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych wykształcają się ciekawe zbiorowiska 
kserotermiczne. Florę i faunę cechuje znaczne bogactwo, wykazano tu 19 gatunków z Załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu istotne na poziomie regionalnym populacje Maculinea teleius, 
Maculinea nausithous, Lutra lutra i Aspius aspius. W dolinie występują również takie gatunki jak Orchis 
coriophora, Rosa gallica, Potentilla rupestris, Clematis recta, Trapa natans czy Mantis religiosa. Obszar 
stanowi także istotny korytarz ekologiczny w tym dla ichtiofauny. Wody rzeki San i jej dopływów są 
siedliskiem cennych gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objęte jest 
krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego) 
zaś jej dopływy na tym odcinku są wymieniane jako jedne z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących 
je jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych o znaczeniu 
europejskim. 

Lokalizacja SOO Dolina Dolnego Sanu względem przebiegu projektowanej trasy przedstawia się 
następująco: 

• Kolizja na odcinkach trasy w km: 2+090-2+270, 4+240-4+525 (na obszarze administracyjnym 
Miasta Stalowa Wola), 

• Kolizja na odcinkach trasy w km: 7+630-8+670, 10+130-10+655, 11+690-12+090 (na 
obszarze administracyjnym Niska - gmina miejska i wiejska). 
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Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Przemyślu 
Delegatura w Tarnobrzegu, w rejonie planowanej inwestycji, w miejscowości Wolina (powiat niżański) 
znajduje się kapliczka z początku XX wieku, która została ujęta w gminnej ewidencji zabytków Niska. 
Lokalizację ww. kapliczki przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych w załączniku 
graficznym do niniejszego opracowania. Przedmiotowej kapliczce przypisano numer 3.  

Dodatkowo, zgodnie z danymi WUOZ, w rejonie planowanej inwestycji, w miejscowości Racławice 
(powiat niżański) znajduje się cmentarz parafialny rzymsko-katolicki wpisany do rejestru zabytków 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z dnia 17.06.1988 roku (znak: 
L.dz.Kl.VI-5347/215/88). Lokalizację ww. zabytku przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań 
realizacyjnych w załączniku graficznym do niniejszego opracowania. Cmentarzowi parafialnemu 
wpisanemu do rejestru zabytków przypisano numer 1. 

Mając na uwadze dane uzyskane z WUOZ, przedmiotowe przedsięwzięcie będzie również 
realizowane na terenach objętych ochroną prawną ze względu na istniejące stanowiska archeologiczne. 
W miejscowości Nisko stanowisko archeologiczne nr 1 (AZP 93-77) decyzją z dnia 14 lipca 1969 r. 
zostało wpisane do krajowego rejestru zabytków pod numerem A-466. Wspomniany obszar znajduje się 
po prawej stronie trasy w rejonie km 9+690. Odległość omawianego stanowiska od osi projektowanej 
trasy wynosi ok. 475 m. Wykaz pozostałych stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w rejonie 
inwestycji zestawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Nr stanowiska Lokalizacja  Kilometraż i strona trasy 
Najmniejsza 
odległość od 

inwestycji 

1 Stanowisko nr 28  
(AZP 91-76) gm. Stalowa Wola -0+200 (początek 

opracowania), strona prawa 
ok. 540 m 

(wariant 1 i 2) 

2 Stanowisko nr 9  
(AZP 91-77) 

gm. Stalowa Wola 0+330, strona prawa ok. 230 m 
(wariant 1 i 2) 

3 Stanowisko nr 17  
(AZP 91-77) gm. Stalowa Wola 0+985 - 1+035, strona prawa kolizja brzegowa 

(wariant 1 i 2) 

4 Stanowisko nr 25  
(AZP 92-77) gm. Stalowa Wola 2+600, strona prawa ok. 10 m 

(wariant 1 i 2) 

5 Stanowisko nr 17  
(AZP 92-77) 

gm. Nisko - miasto 5+000, strona prawa ok. 80 m 
(wariant 1 i 2) 

6 Stanowisko nr 18  
(AZP 92-77) gm. Nisko - miasto 5+180, strona prawa ok. 230 m 

(wariant 1 i 2) 

7 Stanowisko nr 18  
(AZP 93-78) 

gm. Nisko - obszar 
wiejski 12+700, strona prawa ok. 55 m 

(wariant 1 i 2) 

8 Stanowisko nr 91  
(AZP 93-78) gm. Nisko - miasto 13+865, strona lewa ok. 70 m 

(wariant 1 i 2) 

9 Stanowisko nr 92  
(AZP 93-78) gm. Nisko - miasto 13+935, strona prawa ok. 205 m 

(wariant 1 i 2) 

10 Stanowisko nr 65  
(AZP 93-78) 

gm. Nisko - obszar 
wiejski 

14+937(koniec opracowania 
wariantu 2) 

15+040 (wariant 1),  
strona lewa 

ok. 175 m (wariant 2) 
ok. 60 m (wariant 1) 

11 Stanowisko nr 64  
(AZP 93-78) 

gm. Nisko - obszar 
wiejski 

15+285 (koniec opracowania 
wariantu 1), strona lewa 

ok. 95 m  
(wariant 1) 

12 Stanowisko nr 66  
(AZP 93-78) 

gm. Nisko - obszar 
wiejski 

15+285 (koniec opracowania 
wariantu 1), strona lewa 

ok. 185 m 
(wariant 1) 

13 Stanowisko nr 67  
(AZP 93-78) 

gm. Rudnik nad Sanem - 
obszar wiejski 

15+285 (koniec opracowania 
wariantu 1), strona lewa 

ok. 215 m 
(wariant 1) 

14 Stanowisko nr 89  
(AZP 93-78) 

gm. Rudnik nad Sanem - 
obszar wiejski 

15+285 (koniec opracowania 
wariantu 1), strona lewa 

ok. 425 m 
(wariant 1) 

Dodatkowo w obszarze inwestycji zlokalizowane są potencjalne miejsca występowania stanowisk 
archeologicznych, które wskazano na podstawie Studiów Zagospodarowania Przestrzennego miast 
i gmin oraz obiekty kultu religijnego w postaci kapliczek i krzyży przydrożnych. Lokalizację ww. obszarów 
i obiektów przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych w załączniku graficznym do 
niniejszego opracowania. 
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Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 
Nisko w rejonie inwestycji zlokalizowane są również strefy ochrony konserwatorskiej. Na omawianym 
obszarze znajdują się: 

� strefa B ochrony zachowanych elementów zabytkowych obejmująca układ ruralistyczny wsi 
Racławice wraz z historyczną zabudową i zachowaniem podziału działek; 

� strefa E ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych obejmująca teren na skraju trasy 
nadzalewowej rzeki San od strony Zarzecza; 

� strefa K ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca teren historycznego układu 
urbanistycznego miasta niska wraz z naturalnym przedpolem od strony rzeki San  
(z zachowaną historyczną zabudową, naturalnym zadrzewieniem, ciekami i oczkami 
wodnymi). 

Lokalizację ww. stref przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych w załączniku 
graficznym do niniejszego opracowania. 

Tereny mieszkaniowe  

Charakterystykę terenów mieszkaniowych zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej trasy 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. Typ zabudowy/terenu Gmina Miejscowość Kilometraż i 
strona trasy 

Najmniejsza 
odległość od osi 

trasy 

1 Tereny przeznaczone pod 
zabudowę wielorodzinną  m. Stalowa Wola Stalowa Wola -0+200 - -0+090  

(strona prawa) 81 m 

2 
Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniowo - 

usługową 
m. Stalowa Wola Stalowa Wola -0+105 - -0+010 

(strona prawa) 113 m 

3 
Tereny przeznaczone pod 
zabudowę wielorodzinną m. Stalowa Wola Stalowa Wola 

0+060 - 0+265 
(strona prawa) 76 m 

4 
Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
m. Stalowa Wola Stalowa Wola 0+280 - 0+685 

(strona prawa) 21 m 

5 Tereny przeznaczone pod 
zabudowę wielorodzinną m. Stalowa Wola Stalowa Wola 0+685 - 0+840 

(strona prawa) 44 m 

6 Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 0+855 - 1+260 

(strona prawa) 78 m 

7 Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 1+330 - 2+000 

(strona prawa) 119 m 

8 Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 2+000 - 2+175 

(strona prawa) 207 m 

9 Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 2+165 - 2+550 

(strona prawa) 180 m 

10 Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 2+575 - 2+615 

(strona prawa) 170 m 

11 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 2+615 - 2+765  

(strona prawa) 134 m 

12 Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe m. Stalowa Wola Stalowa Wola 3+465 - 3+535 

(strona lewa) 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie 

projektowanej trasy 
oraz w kolizji z 

trasą 

13 Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe m. Stalowa Wola Stalowa Wola 3+540 - 3+640 

(strona lewa) 75 m 

14 Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna m. Stalowa Wola Stalowa Wola 4+800 - 4+885 

(strona prawa) 192 m 

15 Zabudowa mieszkaniowa gm. Pysznica Pysznica 5+230 - 5+265 
(strona lewa) 113 m  

16 Zabudowa mieszkaniowa gm. Pysznica Pysznica 5+375 - 5+445 
(strona lewa) 243 m  

17 Zabudowa mieszkaniowa gm. Pysznica Pysznica 
5+480 - 5+525 
(strona lewa) 219 m 

18 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna gm. Pysznica Pysznica 5+475 - 5+515 

(strona prawa) 113 m 
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Lp. Typ zabudowy/terenu Gmina Miejscowość Kilometraż i 
strona trasy 

Najmniejsza 
odległość od osi 

trasy 

19 Zabudowa mieszkaniowa gm. Pysznica Pysznica 5+560 - 5+605 
(strona lewa) 

123 m 

20 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

gm. Pysznica Pysznica 5+635 - 5+665 
(strona prawa) 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie 

projektowanej trasy 
oraz w kolizji z 

trasą 

21 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

gm. Pysznica Pysznica 5+725 - 5+750 
(strona prawa) 

44 m 

22 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 5+605 - 5+750 

(strona lewa) 63 m 

23 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 5+770 - 5+845 

(strona prawa) 25 m  

24 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa 

m. Nisko Nisko 5+785 - 5+900 
(strona lewa) 

8 m 

24 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 5+845 - 6+135 

(strona prawa) 92 m 

25 
Zabudowa mieszkaniowo - 

usługowa m. Nisko Nisko 
5+900 - 6+010 
(strona lewa)  163 m 

26 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 8+630 - 8+785 

(strona lewa)  106 m 

27 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 8+875 - 8+910 

(strona lewa) 223 m 

28 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 8+920 - 8+945 

(strona lewa) 35 m 

29 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 9+055 - 9+085 

(strona lewa) 201 m 

30 
Zabudowa mieszkaniowo - 

usługowa m. Nisko Nisko 
9+300 - 9+320 
(strona lewa) 125 m 

31 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 9+345 - 9+370 

(strona lewa) 75 m 

32 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa m. Nisko Nisko 9+460 - 9+550 

(strona prawa) 26 m 

33 

Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa, Zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

m. Nisko Nisko 9+590 - 10+060 
(strona prawa) 133 m 

34 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa gm. Nisko Racławice 11+605 - 11+850 

(strona prawa) 46 m 

35 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa gm. Nisko Racławice 11+810 - 11+850 

(strona lewa) 80 m 

36 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa gm. Nisko Racławice 11+850 - 11+925 

(strona lewa) 267 m 

37 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa gm. Nisko Racławice 12+315 - 12+740 

(strona prawa) 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie 

projektowanej trasy 
oraz w kolizji z 

trasą 

38 Zabudowa mieszkaniowo - 
usługowa gm. Nisko Racławice 12+300 - 12+865 

(strona lewa) 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie 

projektowanej trasy 
oraz w kolizji z 

trasą 

39 
Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniowo - 

usługową 
gm. Nisko Wolina 13+110 - 13+360 

(strona prawa) 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie 

projektowanej trasy 
oraz w kolizji z 

trasą 

40 

Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniowo - 
usługową i mieszkaniową 

jednorodzinną 

gm. Nisko Wolina 13+240 - 13+440 
(strona lewa) 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie 

projektowanej trasy 
oraz w kolizji z 

trasą 
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Lp. Typ zabudowy/terenu Gmina Miejscowość Kilometraż i 
strona trasy 

Najmniejsza 
odległość od osi 

trasy 

41 Tereny mieszkaniowo -
usługowe 

gm. Nisko Wolina 13+190 - 14+260 
(strona lewa) 

84 m 

42 
Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 
gm. Nisko Wolina 14+260 - 14+360 

(strona lewa) 210 m 

43 Tereny mieszkaniowo -
usługowe gm. Nisko Wolina 14+360 - 15+115 11 m 

2.5. Istniejące budynki zakwalifikowane do rozbiórki 

Korytarz projektowanej obwodnicy koliduje z istniejącą zabudową ogródków działkowych oraz 
istniejącą zabudową mieszkaniową i gospodarczą na dalszym odcinku trasy. Wzdłuż trasy wyodrębniono 
7 kolizji, wg zestawienia w poniższej Tabeli: 

L.p. Nr kolizji Lokalizacja 
Kilometraż 

(strona) 
Gmina (obręb) Nr działki 

1. Kolizja nr 1 od km 1+050 
do km 2+050 
(strona L+P) 

Stalowa Wola 
(Stalowa Wola) 

1913 

 194 budynki gospodarcze na istniejących ogródkach działkowych "Hutnik I") 
1.1 Budynek inny (powierzchnia 25,6m2, wysokość 3,6m) 
1.2 Budynek inny (powierzchnia 16,7m2, wysokość 3,2m) 
1.3 Budynek inny (powierzchnia 25,9m2, wysokość 3,2m) 
1.4 Budynek inny (powierzchnia 9,6m2, wysokość 2,2m) 
1.5 Budynek inny (powierzchnia 9,7m2, wysokość 2,2m) 
1.6 Budynek inny (powierzchnia 32,9m2, wysokość 3,5m) 
1.7 Budynek inny (powierzchnia 8,7m2, wysokość 2m) 
1.8 Budynek inny (powierzchnia 24,2m2, wysokość 2,8m) 
1.9 Budynek inny (powierzchnia 13,8m2, wysokość 2,4m) 
1.10 Budynek inny (powierzchnia 26m2, wysokość 3m) 
1.11 Budynek inny (powierzchnia 14,6m2, wysokość 2,4m) 
1.12 Budynek inny (powierzchnia 9,6m2, wysokość 2,2m) 
1.13 Budynek inny (powierzchnia 21,2m2, wysokość 2,6m) 
1.14 Budynek inny (powierzchnia 6,6m2, wysokość 2m) 
1.15 Budynek inny (powierzchnia 17m2, wysokość 2,5m) 
1.16 Budynek inny (powierzchnia 28,1m2, wysokość 2,8m) 
1.17 Budynek inny (powierzchnia 14,4m2, wysokość 2,2m) 
1.18 Budynek inny (powierzchnia 8,6m2, wysokość 3m) 
1.19 Budynek inny (powierzchnia 17,2m2, wysokość 2,2m) 
1.20 Budynek inny (powierzchnia 24,8m2, wysokość 2,8m) 
1.21 Budynek inny (powierzchnia 12,4m2, wysokość 3,5m) 
1.22 Budynek inny (powierzchnia 21,6m2, wysokość 3m) 
1.23 Budynek inny (powierzchnia 9,5m2, wysokość 2,1m) 
1.24 Budynek inny (powierzchnia 6,9m2, wysokość 2,1m) 
1.25 Budynek inny (powierzchnia 10,5m2, wysokość 2,5m) 
1.26 Budynek inny (powierzchnia 21,7m2, wysokość 2,8m) 
1.27 Budynek inny (powierzchnia 5,3m2, wysokość 2,1m) 
1.28 Budynek inny (powierzchnia 32,7m2, wysokość 3,5m) 
1.29 Budynek inny (powierzchnia 7,9m2, wysokość 2,1m) 
1.30 Budynek inny (powierzchnia 13,5m2, wysokość 2,5m) 
1.31 Budynek inny (powierzchnia 15,9m2, wysokość 2,5m) 
1.32 Budynek inny (powierzchnia 7,3m2, wysokość 2m) 
1.33 Budynek inny (powierzchnia 13,6m2, wysokość 2,5m) 
1.34 Budynek inny (powierzchnia 7,7m2, wysokość 2m) 
1.35 Budynek inny (powierzchnia 15,5m2, wysokość 2,4m) 
1.36 Budynek inny (powierzchnia 13,7m2, wysokość 2,4m) 
1.37 Budynek inny (powierzchnia 12m2, wysokość 2,6m) 
1.38 Budynek inny (powierzchnia 4,7m2, wysokość 2,2m) 
1.39 Budynek inny (powierzchnia 6,5m2, wysokość 2,3m) 
1.40 Budynek inny (powierzchnia 7,4m2, wysokość 2,5m) 
1.41 Budynek inny (powierzchnia 10,6m2, wysokość 2,5m) 
1.42 Budynek inny (powierzchnia 2,8m2, wysokość 2,2m) 
1.43 Budynek inny (powierzchnia 15,3m2, wysokość 2,8m) 
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L.p. Nr kolizji Lokalizacja 
Kilometraż 

(strona) 
Gmina (obręb) Nr działki 

1.44 Budynek inny (powierzchnia 12,8m2, wysokość 3m) 
1.45 Budynek inny (powierzchnia 11,1m2, wysokość 2,8m) 
1.46 Budynek inny (powierzchnia 10,5m2, wysokość 2m) 
1.47 Budynek inny (powierzchnia 8,6m2, wysokość 2,2m) 
1.48 Budynek inny (powierzchnia 11,8m2, wysokość 2,6m) 
1.49 Budynek inny (powierzchnia 31,2m2, wysokość 2,8m) 
1.50 Budynek inny (powierzchnia 23,2m2, wysokość 2,5m) 
1.51 Budynek inny (powierzchnia 16m2, wysokość 2,5m) 
1.52 Budynek inny (powierzchnia 16,9m2, wysokość 2,5m) 
1.53 Budynek inny (powierzchnia 18,9m2, wysokość 2,5m) 
1.54 Budynek inny (powierzchnia 20,4m2, wysokość 2,4m) 
1.55 Budynek inny (powierzchnia 16,8m2, wysokość 2,2m) 
1.56 Budynek inny (powierzchnia 25,3m2, wysokość 2,8m) 
1.57 Budynek inny (powierzchnia 24,1m2, wysokość 3m) 
1.58 Budynek inny (powierzchnia 9,4m2, wysokość 2,2m) 
1.59 Budynek inny (powierzchnia 8,9m2, wysokość 2m) 
1.60 Budynek inny (powierzchnia 7,8m2, wysokość 2,2m) 
1.61 Budynek inny (powierzchnia 12,3m2, wysokość 3m) 
1.62 Budynek inny (powierzchnia 17,7m2, wysokość 3,2m) 
1.63 Budynek inny (powierzchnia 9,9m2, wysokość 3m) 
1.64 Budynek inny (powierzchnia 15,9m2, wysokość 3,2m) 
1.65 Budynek inny (powierzchnia 8,9m2, wysokość 2,3m) 
1.66 Budynek inny (powierzchnia 21,9m2, wysokość 3,2m) 
1.67 Budynek inny (powierzchnia 7,9m2, wysokość 2,1m) 
1.68 Budynek inny (powierzchnia 12,3m2, wysokość 2,8m) 
1.69 Budynek inny (powierzchnia 14,8m2, wysokość 2,5m) 
1.70 Budynek inny (powierzchnia 11,9m2, wysokość 2,4m) 
1.71 Budynek inny (powierzchnia 14,7m2, wysokość 2,6m) 
1.72 Budynek inny (powierzchnia 19,1m2, wysokość 2,5m) 
1.73 Budynek inny (powierzchnia 16,8m2, wysokość 2,8m) 
1.74 Budynek inny (powierzchnia 25,3m2, wysokość 3m) 
1.75 Budynek inny (powierzchnia 3,2m2, wysokość 2m) 
1.76 Budynek inny (powierzchnia 23m2, wysokość 3,1m) 
1.77 Budynek inny (powierzchnia 12,9m2, wysokość 2,9m) 
1.78 Budynek inny (powierzchnia 16,5m2, wysokość 3,3m) 
1.79 Budynek inny (powierzchnia 31m2, wysokość 3,2m) 
1.80 Budynek inny (powierzchnia 17,2m2, wysokość 3m) 
1.81 Budynek inny (powierzchnia 15,2m2, wysokość 3m) 
1.82 Budynek inny (powierzchnia 8,7m2, wysokość 2,5m) 
1.83 Budynek inny (powierzchnia 14,7m2, wysokość 2,5m) 
1.84 Budynek inny (powierzchnia 12,3m2, wysokość 2,5m) 
1.85 Budynek inny (powierzchnia 37,1m2, wysokość 3,8m) 
1.86 Budynek inny (powierzchnia 12,7m2, wysokość 2,5m) 
1.87 Budynek inny (powierzchnia 9m2, wysokość 2,2m) 
1.88 Budynek inny (powierzchnia 25,2m2, wysokość 2,8m) 
1.89 Budynek inny (powierzchnia 12,8m2, wysokość 3m) 
1.90 Budynek inny (powierzchnia 10,7m2, wysokość 2,8m) 
1.91 Budynek inny (powierzchnia 8,9m2, wysokość 2,2m) 
1.92 Budynek inny (powierzchnia 17,4m2, wysokość 3m) 
1.93 Budynek inny (powierzchnia 18,2m2, wysokość 3,2m) 
1.94 Budynek inny (powierzchnia 18,9m2, wysokość 3m) 
1.95 Budynek inny (powierzchnia 21,4m2, wysokość 3,5m) 
1.96 Budynek inny (powierzchnia 7,6m2, wysokość 2,4m) 
1.97 Budynek inny (powierzchnia 18,6m2, wysokość 2,9m) 
1.98 Budynek inny (powierzchnia 8,7m2, wysokość 2m) 
1.99 Budynek inny (powierzchnia 16,6m2, wysokość 3m) 
1.100 Budynek inny (powierzchnia 7,5m2, wysokość 2,4m) 
1.101 Budynek inny (powierzchnia 5,8m2, wysokość 2,5m) 
1.102 Budynek inny (powierzchnia 13,4m2, wysokość 3m) 
1.103 Budynek inny (powierzchnia 7,8m2, wysokość 2,5m) 
1.104 Budynek inny (powierzchnia 9,5m2, wysokość 2,5m) 
1.105 Budynek inny (powierzchnia 19,7m2, wysokość 3,2m) 
1.106 Budynek inny (powierzchnia 10,8m2, wysokość 3m) 
1.107 Budynek inny (powierzchnia 15,2m2, wysokość 3m) 
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L.p. Nr kolizji Lokalizacja 
Kilometraż 

(strona) 
Gmina (obręb) Nr działki 

1.108 Budynek inny (powierzchnia 10,8m2, wysokość 2,9m) 
1.109 Budynek inny (powierzchnia 10,2m2, wysokość 3m) 
1.110 Budynek inny (powierzchnia 8,6m2, wysokość 2,5m) 
1.111 Budynek inny (powierzchnia 10m2, wysokość 2,8m) 
1.112 Budynek inny (powierzchnia 11,1m2, wysokość 2,8m) 
1.113 Budynek inny (powierzchnia 4,7m2, wysokość 2,5m) 
1.114 Budynek inny (powierzchnia 15,3m2, wysokość 3m) 
1.115 Budynek inny (powierzchnia 15,7m2, wysokość 3,2m) 
1.116 Budynek inny (powierzchnia 9,3m2, wysokość 2,8m) 
1.117 Budynek inny (powierzchnia 5,6m2, wysokość 2,8m) 
1.118 Budynek inny (powierzchnia 15m2, wysokość 3,5m) 
1.119 Budynek inny (powierzchnia 4,3m2, wysokość 2,4m) 
1.120 Budynek inny (powierzchnia 17m2, wysokość 2,9m) 
1.121 Budynek inny (powierzchnia 14,5m2, wysokość 3m) 
1.122 Budynek inny (powierzchnia 25,5m2, wysokość 3,5m) 
1.123 Budynek inny (powierzchnia 20,1m2, wysokość 3m) 
1.124 Budynek inny (powierzchnia 13,9m2, wysokość 3m) 
1.125 Budynek inny (powierzchnia 10,5m2, wysokość 2,8m) 
1.126 Budynek inny (powierzchnia 11,8m2, wysokość 2,5m) 
1.127 Budynek inny (powierzchnia 11,1m2, wysokość 2,5m) 
1.128 Budynek inny (powierzchnia 11,1m2, wysokość 2,5m) 
1.129 Budynek inny (powierzchnia 13,1m2, wysokość 2,5m) 
1.130 Budynek inny (powierzchnia 6,5m2, wysokość 2m) 
1.131 Budynek inny (powierzchnia 20,6m2, wysokość 3m) 
1.132 Budynek inny (powierzchnia 17,1m2, wysokość 3,2m) 
1.133 Budynek inny (powierzchnia 10m2, wysokość 3m) 
1.134 Budynek inny (powierzchnia 20,5m2, wysokość 2,8m) 
1.135 Budynek inny (powierzchnia 8,2m2, wysokość 2,5m) 
1.136 Budynek inny (powierzchnia 2,9m2, wysokość 2,5m) 
1.137 Budynek inny (powierzchnia 1,3m2, wysokość 2m) 
1.138 Budynek inny (powierzchnia 17,1m2, wysokość 2,9m) 
1.139 Budynek inny (powierzchnia 9,1m2, wysokość 2,9m) 
1.140 Budynek inny (powierzchnia 7,3m2, wysokość 2,6m) 
1.141 Budynek inny (powierzchnia 13,9m2, wysokość 2,8m) 
1.142 Budynek inny (powierzchnia 6m2, wysokość 2,2m) 
1.143 Budynek inny (powierzchnia 40,2m2, wysokość 3,5m) 
1.144 Budynek inny (powierzchnia 14,6m2, wysokość 2,8m) 
1.145 Budynek inny (powierzchnia 18m2, wysokość 2,8m) 
1.146 Budynek inny (powierzchnia 15,5m2, wysokość 3m) 
1.147 Budynek inny (powierzchnia 10,2m2, wysokość 2,2m) 
1.148 Budynek inny (powierzchnia 7,9m2, wysokość 2,5m) 
1.149 Budynek inny (powierzchnia 12,4m2, wysokość 2,6m) 
1.150 Budynek inny (powierzchnia 10,6m2, wysokość 2,5m) 
1.151 Budynek inny (powierzchnia 22,5m2, wysokość 2,8m) 
1.152 Budynek inny (powierzchnia 6,2m2, wysokość 2,2m) 
1.153 Budynek inny (powierzchnia 11,4m2, wysokość 2,6m) 
1.154 Budynek inny (powierzchnia 12,5m2, wysokość 2,5m) 
1.155 Budynek inny (powierzchnia 17,4m2, wysokość 2,5m) 
1.156 Budynek inny (powierzchnia 18,1m2, wysokość 2,8m) 
1.157 Budynek inny (powierzchnia 17,9m2, wysokość 3m) 
1.158 Budynek inny (powierzchnia 17,5m2, wysokość 3m) 
1.159 Budynek inny (powierzchnia 17,7m2, wysokość 3,2m) 
1.160 Budynek inny (powierzchnia 16,6m2, wysokość 3m) 
1.161 Budynek inny (powierzchnia 12,3m2, wysokość 3,1m) 
1.162 Budynek inny (powierzchnia 11,8m2, wysokość 3m) 
1.163 Budynek inny (powierzchnia 26,1m2, wysokość 2,8m) 
1.164 Budynek inny (powierzchnia 31m2, wysokość 3m) 
1.165 Budynek inny (powierzchnia 39,4m2, wysokość 3,8m) 
1.166 Budynek inny (powierzchnia 19,3m2, wysokość 2,7m) 
1.167 Budynek inny (powierzchnia 13,8m2, wysokość 2,9m) 
1.168 Budynek inny (powierzchnia 3,3m2, wysokość 3,6m) 
1.169 Budynek inny (powierzchnia 20,3m2, wysokość 4,2m) 
1.170 Budynek inny (powierzchnia 20,5m2, wysokość 4m) 
1.171 Budynek inny (powierzchnia 11,9m2, wysokość 2,9m) 
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L.p. Nr kolizji Lokalizacja 
Kilometraż 

(strona) 
Gmina (obręb) Nr działki 

1.172 Budynek inny (powierzchnia 7,9m2, wysokość 2m) 
1.173 Budynek inny (powierzchnia 12m2, wysokość 3,2m) 
1.174 Budynek inny (powierzchnia 12,4m2, wysokość 3,2m) 
1.175 Budynek inny (powierzchnia 5,5m2, wysokość 2,1m) 
1.176 Budynek inny (powierzchnia 5,7m2, wysokość 2,2m) 
1.177 Budynek inny (powierzchnia 6,9m2, wysokość 3m) 
1.178 Budynek inny (powierzchnia 10,2m2, wysokość 3,1m) 
1.179 Budynek inny (powierzchnia 6,8m2, wysokość 2m) 
1.180 Budynek inny (powierzchnia 6,3m2, wysokość 2,2m) 
1.181 Budynek inny (powierzchnia 13,3m2, wysokość 3,4m) 
1.182 Budynek inny (powierzchnia 14,8m2, wysokość 3m) 
1.183 Budynek inny (powierzchnia 23,4m2, wysokość 2,5m) 
1.184 Budynek inny (powierzchnia 17,3m2, wysokość 3m) 
1.185 Budynek inny (powierzchnia 25,5m2, wysokość 4m) 
1.186 Budynek inny (powierzchnia 17,8m2, wysokość 3,1m) 
1.187 Budynek inny (powierzchnia 15,1m2, wysokość 3,5m) 
1.188 Budynek inny (powierzchnia 16m2, wysokość 2,8m) 
1.189 Budynek inny (powierzchnia 6,7m2, wysokość 2,2m) 
1.190 Budynek inny (powierzchnia 12,8m2, wysokość 2,9m) 
1.191 Budynek inny (powierzchnia 12,6m2, wysokość 3,5m) 
1.192 Budynek inny (powierzchnia 18,2m2, wysokość 2,2m) 
1.193 Budynek inny (powierzchnia 135,7m2, wysokość 6,2m) 
1.194 Budynek inny (powierzchnia 16,4m2, wysokość 4,1m) 
1.195 Budynek inny (powierzchnia 25,6m2, wysokość 3,6m) 
1.196 Budynek inny (powierzchnia 16,7m2, wysokość 3,2m) 
1.197 Budynek inny (powierzchnia 25,9m2, wysokość 3,2m) 
1.198 Budynek inny (powierzchnia 9,6m2, wysokość 2,2m) 
1.199 Budynek inny (powierzchnia 9,7m2, wysokość 2,2m) 
1.139 Budynek inny (powierzchnia 32,9m2, wysokość 3,5m) 
1.140 Budynek inny (powierzchnia 8,7m2, wysokość 2m) 
1.141 Budynek inny (powierzchnia 24,2m2, wysokość 2,8m) 
1.142 Budynek inny (powierzchnia 13,8m2, wysokość 2,4m) 
1.143 Budynek inny (powierzchnia 26m2, wysokość 3m) 
1.144 Budynek inny (powierzchnia 14,6m2, wysokość 2,4m) 
1.145 Budynek inny (powierzchnia 9,6m2, wysokość 2,2m) 
1.146 Budynek inny (powierzchnia 21,2m2, wysokość 2,6m) 
1.147 Budynek inny (powierzchnia 6,6m2, wysokość 2m) 
1.148 Budynek inny (powierzchnia 17m2, wysokość 2,5m) 
1.149 Budynek inny (powierzchnia 28,1m2, wysokość 2,8m) 
1.150 Budynek inny (powierzchnia 14,4m2, wysokość 2,2m) 
1.151 Budynek inny (powierzchnia 8,6m2, wysokość 3m) 
1.152 Budynek inny (powierzchnia 17,2m2, wysokość 2,2m) 
1.153 Budynek inny (powierzchnia 24,8m2, wysokość 2,8m) 
1.154 Budynek inny (powierzchnia 12,4m2, wysokość 3,5m) 
1.155 Budynek inny (powierzchnia 21,6m2, wysokość 3m) 
1.156 Budynek inny (powierzchnia 9,5m2, wysokość 2,1m) 
1.157 Budynek inny (powierzchnia 6,9m2, wysokość 2,1m) 
1.158 Budynek inny (powierzchnia 10,5m2, wysokość 2,5m) 
1.159 Budynek inny (powierzchnia 21,7m2, wysokość 2,8m) 
1.160 Budynek inny (powierzchnia 5,3m2, wysokość 2,1m) 
1.161 Budynek inny (powierzchnia 32,7m2, wysokość 3,5m) 
1.162 Budynek inny (powierzchnia 7,9m2, wysokość 2,1m) 
1.163 Budynek inny (powierzchnia 13,5m2, wysokość 2,5m) 
1.164 Budynek inny (powierzchnia 15,9m2, wysokość 2,5m) 
1.165 Budynek inny (powierzchnia 7,3m2, wysokość 2m) 
1.166 Budynek inny (powierzchnia 13,6m2, wysokość 2,5m) 
1.167 Budynek inny (powierzchnia 7,7m2, wysokość 2m) 
1.168 Budynek inny (powierzchnia 15,5m2, wysokość 2,4m) 
1.169 Budynek inny (powierzchnia 13,7m2, wysokość 2,4m) 
1.170 Budynek inny (powierzchnia 12m2, wysokość 2,6m) 
1.171 Budynek inny (powierzchnia 4,7m2, wysokość 2,2m) 
1.172 Budynek inny (powierzchnia 6,5m2, wysokość 2,3m) 
1.173 Budynek inny (powierzchnia 7,4m2, wysokość 2,5m) 
1.174 Budynek inny (powierzchnia 10,6m2, wysokość 2,5m) 
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L.p. Nr kolizji Lokalizacja 
Kilometraż 

(strona) 
Gmina (obręb) Nr działki 

1.175 Budynek inny (powierzchnia 2,8m2, wysokość 2,2m) 
1.176 Budynek inny (powierzchnia 15,3m2, wysokość 2,8m) 
1.177 Budynek inny (powierzchnia 12,8m2, wysokość 3m) 
1.178 Budynek inny (powierzchnia 11,1m2, wysokość 2,8m) 
1.179 Budynek inny (powierzchnia 10,5m2, wysokość 2m) 
1.180 Budynek inny (powierzchnia 8,6m2, wysokość 2,2m) 
1.181 Budynek inny (powierzchnia 11,8m2, wysokość 2,6m) 
1.182 Budynek inny (powierzchnia 31,2m2, wysokość 2,8m) 
1.183 Budynek inny (powierzchnia 23,2m2, wysokość 2,5m) 
1.184 Budynek inny (powierzchnia 16m2, wysokość 2,5m) 
1.185 Budynek inny (powierzchnia 16,9m2, wysokość 2,5m) 
1.186 Budynek inny (powierzchnia 18,9m2, wysokość 2,5m) 
1.187 Budynek inny (powierzchnia 20,4m2, wysokość 2,4m) 
1.188 Budynek inny (powierzchnia 16,8m2, wysokość 2,2m) 
1.189 Budynek inny (powierzchnia 25,3m2, wysokość 2,8m) 
1.190 Budynek inny (powierzchnia 24,1m2, wysokość 3m) 
1.191 Budynek inny (powierzchnia 9,4m2, wysokość 2,2m) 
1.192 Budynek inny (powierzchnia 8,9m2, wysokość 2m) 
1.193 Budynek inny (powierzchnia 7,8m2, wysokość 2,2m) 
1.194 Budynek inny (powierzchnia 12,3m2, wysokość 3m) 
1.195 Budynek inny (powierzchnia 11,3m2, wysokość 2,9m) 
1.196 Budynek inny (powierzchnia 15,0m2, wysokość 3,3m) 
2. Kolizja nr 2 od km 3+725 

do km 3+800 
(strona L) 

Stalowa Wola 
(Stalowa Wola) 

2729/4 

2.1 Budynek gospodarczy (powierzchnia 14 m2, wysokość 2,5 m) 
2.2 Budynek gospodarczy (powierzchnia 8.5 m2, wysokość 2,5 m) 
2.3 Budynek gospodarczy (powierzchnia 38.5 m2, wysokość 3,4 m) 
2.4 Budynek gospodarczy (powierzchnia 72.5 m2, wysokość 3,5 m) 
2.5 Budynek gospodarczy (powierzchnia 20 m2, wysokość 2,8 m) 
2.6 Budynek gospodarczy (powierzchnia 7 m2, wysokość 2,0 m) 
2.7 Budynek gospodarczy (powierzchnia 2.5 m2, wysokość 2,0 m) 
3. Kolizja nr 3 od km 3+800 

do km 3+925 
(strona P) 

Stalowa Wola 
(Stalowa Wola) 

2729/5 

3.1 Budynek gospodarczy (powierzchnia 40 m2, wysokość 3,5 m) 
3.2 Budynek gospodarczy (powierzchnia 8.5 m2, wysokość 2,0 m) 
4. Kolizja nr 4 km 5+725 

(strona L) 
Pysznica 

(Pysznica) 
5962 

4.1 Budynek gospodarczy (powierzchnia 15.5 m2, wysokość 3,2 m) 
4.2 Budynek gospodarczy (powierzchnia 27.5 m2, wysokość 3,8 m) 
5. Kolizja nr 5 km 5+705 

(strona P) 
Pysznica 

(Pysznica) 
5968/1 

5.1 Budynek gospodarczy (powierzchnia 14.5 m2, wysokość 3,0 m) 
6. Kolizja nr 6 km 12+450 

(strona L) 
Nisko 

(Racławice) 
805/1 

6.1 Budynek mieszkalny (powierzchnia 133 m2, wysokość 7,5 m) 
7. Kolizja nr 7 km 12+450 

(strona P) 
Nisko 

(Racławice) 
806 

7.1 Budynek mieszkalny (powierzchnia 102 m2, wysokość 8,5 m) 
7.2 Budynek gospodarczy (powierzchnia 165 m2, wysokość 6,5 m) 

 

 

 

 

3. ISTNIEJĄCE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

Planowana obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 77 stanowić będzie obejście miejscowości Stalowa 
Wola i Nisko. 
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Stalowa Wola jest miastem o powierzchni 82,5 km2 i liczbie mieszkańców wynoszącej około 70 tys. 
Miasto jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie. Przez centrum miasta przebiega 
droga krajowa nr 77, drogi wojewódzkie nr 855 i 871 oraz linie kolejowe (Lublin - Stalowa Wola i 
Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe).   Stalowa Wola jest prężnym ośrodkiem administracyjnym, 
gospodarczym, kulturalnym, oświatowym ze wszystkimi stopniami szkolnictwa, w tym uniwersyteckiego. 
9 września 1997 roku w Stalowej Woli otwarto Specjalną Strefę Ekonomiczną "Euro-Park Wisłosan". 

Nisko jest miastem o powierzchni 61,0 km2 i liczbie mieszkańców wynoszącej około 15,5 tys. Na 
północy ograniczone jest rzeką San, a na południu pozostałościami Puszczy Sandomierskiej. Od 
zachodu graniczy ze Stalową Wolą, natomiast od wschodu z wsiami Wolina, oraz Racławice. Przez 
miasto przebiegają szlaki komunikacyjne: linia kolejowa Przeworsk-Rozwadów, droga krajowa nr 77 
Stalowa Wola-Leżajsk (Lipnik - Przemyśl), droga krajowa nr 19 Lublin-Rzeszów (Kuźnica Białostocka - 
Rzeszów). 

3.1. Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska jest zgodna z głównymi celami polityki zagospodarowania 
kraju w horyzoncie roku 2030, obejmującymi między innymi: 

- poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 

- wzmocnienie powiązań transportowych Polski Wschodniej z siecią głównych miast w kraju poprzez 
rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej. 

 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Zgodnie z założeniami SRT do roku 2020 głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie 
dostępności oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego 
poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w 
wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym. 
Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska spełnia kryteria w/w celu strategicznego w aspekcie: 
- stworzenia nowoczesnej i wydajnej sieci infrastruktury transportowej, 
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności (bezpieczna infrastruktura drogowa), 
- ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. 
SRT wskazuje również na konieczność: 
- budowy obejść miejscowości; 
- uspokojenia ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości poprzez budowę obwodnic; 
- poprawy warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego; 
- modernizacji układu drogowego w celu wyeliminowania ciężkiego ruchu towarowego przez tereny 
intensywnego zainwestowania miejskiego 
Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska wpisuje się w wyznaczone w SRT kierunki działań w zakresie 
modernizacji i przestrzennego rozmieszczania infrastruktury. 

Polityka transportowa państwa na lata 2006 - 2025  

 Podstawowym celem polityki transportowej państwa jest poprawa jakości systemu 
transportowego i jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel ten ma zostać 
osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych: 
Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu 
Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki 
Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego 
Cel 4: Integracja systemu transportowego 
Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa (w tym budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz z 
otoczeniem i elementami towarzyszącymi) 
Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia 

 Budowa obejść miejscowości, przebudowa odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy BRD 
oraz poprawa warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego zaliczone zostały do głównych zadań w 
zakresie rozwoju podstawowej sieci drogowej. 

3.2. Koncepcje przestrzennego zagospodarowania województwa  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego  

 (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
30.08.2012 r.)  
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W dokumencie zdiagnozowane zostały obszary niekorzystnych zjawisk w infrastrukturze technicznej, 
w szczególności brak obwodnic większości miast, stwarzający uciążliwości i stałe zagrożenie dla 
mieszkańców. Jednym z głównych kierunków polityki przestrzennej jest modernizacja podstawowego 
układu komunikacyjnego. Modernizacja drogi krajowej nr 77, w tym budowa obwodnic w miejscowościach 
Stalowa Wola i Nisko została zakwalifikowana do zadań, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia 
założonych w Planie celów. 

Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 

Jednym z kierunków działań, wskazanych w Strategii jest rozwój drogowej sieci transportowej, w 
szczególności:  
- poprawa dostępności zewnętrznej ośrodków subregionalnych dzięki budowie i rozbudowie dróg 
krajowych (w tym drogi krajowej nr 77); 
- usprawnienie systemu drogowego województwa poprzez budowę obwodnic. 
Kolejnym kierunkiem działań wymienionym w Strategii jest wzmocnienie drogowych powiązań 
komunikacyjnych miast powiatowych między sobą oraz z Rzeszowem. Powyższy cel ma na celu 
osiągnięcie: 
- skrócenia czasu dojazdu do Rzeszowa z miast powiatowych dzięki inwestycjom  w infrastrukturę 
drogową, 
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach dzięki budowie obwodnic, 
- usprawnienie ruchu kołowego i zmniejszenie wypadkowości przez wyprowadzenie dróg krajowych z 
centrów miast. 
 Projektowana obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 odpowiada głównym 
założeniom i celom określonym w Strategii rozwoju województwa. 

3.3. Koncepcje przestrzennego zagospodarowania gmin 

Korytarz projektowanej trasy przebiega przez obszar miasta Stalowa Wola, miasta i gminy Nisko, 
gminy Pysznica oraz gminy Rudnik nad Sanem. Na terenie ww. jednostek administracyjnych obowiązują 
następujące dokumenty planistyczne: 

Miasto Stalowa Wola 

• Uchwała Nr XXIV/342/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej osiedla Poręby II w Stalowej Woli, 

• Uchwała Nr XXX/527/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 19 września 2008 r. w sprawie 
uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej osiedla Poręby II w Stalowej Woli, 

• Uchwała Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w 
Stalowej Woli, 

• Uchwała Nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli, 

• Uchwała Nr L/705/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Dolina" w Stalowej Woli, 

• Uchwała Nr L/867/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo - 
usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli, 

• Uchwała Nr XXIV/341/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno - 
rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola - etap II, 

• Uchwała Nr XXV/345/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie 
uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług 
produkcyjno - rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola - etap II, 

• Uchwała Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa 
Wola, 
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Miast i Gmina Nisko 

• Uchwała Nr XIV/171/03 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1 - Nr 16, Nr 19 - Nr 21, Nr 24 - Nr 27 terenów 
położonych w granicach administracyjnych gminy i miasta Nisko, 

• Uchwała Nr XXXVIII/340/97 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie 
dokonania III-ciej zmiany w Miejscowym, Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Nisko, 

• Uchwała Nr XLIX/441/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko, 

Gmina Pysznica 

• Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica, 

Gmina Rudnik nad Sanem 

• Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miasta w Rudniku nad Sanem z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik 
nad Sanem. 

W punkcie 5.1 przedstawiono zgodność przebiegu trasy obwodnicy wg rozpatrywanej koncepcji z 
ww. dokumentacją planistyczną. 

3.4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

W ramach analizowanej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w dniu 30 marca 2012 roku (znak: 
WOOŚ.4200.6.2012.AH-81). Ww. decyzja została utrzymana w mocy decyzją wydaną przez 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 17 kwietnia 2013 roku (znak: DOOŚ-
OAII.4200.23.2012.aj.8). 

Wskazana wyżej decyzja nakłada na Inwestora, Wykonawcę robót oraz pośrednio na projektanta 
zespół obowiązków w zakresie zarówno projektowania poszczególnych elementów trasy jak i późniejszej 
budowy. 

Pkt. I.1 decyzji: Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

W treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w 
charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji określono 
następujące parametry techniczne projektowanej drogi: 

� długość trasy wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia - ok. 15,6 km; 
� klasa techniczna drogi - GP; 
� dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś; 
� obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy projektowane na obciążenie klasy - A; 
� prędkość projektowa - 80 km/h; 
� kategoria obciążenia ruchem - KR6; 
� liczba jezdni - 1÷2. 

Koncepcja projektowa opracowana na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji określa 
następujące parametry techniczne projektowanej drogi: 

� długość trasy wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia - ok. 15,3 km wariant 1 oraz ok. 14,9 
km wariant 2; 

� klasa techniczna drogi - GP; 
� dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś; 
� obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy projektowane na obciążenie klasy - A; 
� prędkość projektowa - 80 km/h; 
� kategoria obciążenia ruchem - KR5; 
� liczba jezdni - 1. 
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W treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określono połączenia projektowanej obwodnicy 
z istniejącym i projektowanym układem drogowym poprzez projektowane węzły drogowe z udziałem 
odpowiednich obiektów inżynierskich. Koncepcja projektowa zakłada połączenie projektowanej 
obwodnicy z istniejącym i projektowanym układem drogowym w sposób tożsamy względem zapisów 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez projektowane skrzyżowania jednopoziomowe, 
rezygnując z wielopoziomowych połączeń. 

Projektowane obiekty inżynierskie zestawiono w pkt. I.1 oraz I.3.14 decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W koncepcji projektowej zmienia się liczba projektowanych obiektów inżynierskich 
względem zapisów w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku ze skróceniem 
zakresu opracowania inwestycji odstąpiono od realizacji wiaduktu kolejowego w km ok. 15+550. 
Dodatkowo zaprojektowano przejazd gospodarczy PG-4b w km 9+443. Ponadto w koncepcji projektowej 
wprowadzono korektę rodzaju konstrukcji projektowanych obiektów inżynierskich w związku ze zmianą 
przekroju projektowanej drogi. 

Analizowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje zakres obowiązków inwestora 
oraz wykonawcy w punktach od I.2 do IV. Przedmiotowe postanowienia scharakteryzowano w poniższej 
tabeli, w której odniesiono się również do sposobu ich realizacji w koncepcji projektowej. 

Porównanie DŚU z koncepcją projektową (KP) 

Lp. Treść decyzji Porównanie KP z DŚU 

I.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich 

1 

Na placu budowy należy zapewnić gromadzenie ścieków 
bytowych w szczelnych zbiornikach, które okresowo będą 
opróżniane. Następnie nieczystości te będą wywożone do 

najbliższej oczyszczalni ścieków. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

2 
Sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny oraz 

będzie stacjonował poza korytami cieków, na 
wyznaczonych zapleczach. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

3 

Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi technologiczne 
należy zorganizować z uwzględnieniem zasady 

minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 
powierzchni. Bazy materiałowe i zaplecza techniczne 

należy lokalizować w obrębie linii rozgraniczających i/lub 
w terenie już zagospodarowanym. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

4 

Lokalizacja baz materiałowych, zapleczy budowlanych z 
miejscami obsługi sprzętu budowlanego, parkingów dla 

samochodów i maszyn budowlanych i pasów 
technologicznych, miejsc magazynowania odpadów, 

zostanie zorganizowana poza terenami bezpośredniego 
zagrożenia powodzią terenami, na których w okresie 

wiosennym stagnują wody roztopowe, poza sąsiedztwem 
zbiorników wodnych, poza bezpośrednim sąsiedztwem 

zabudowy mieszkaniowej oraz poza terenami 
stanowiącymi siedliska płazów (wskazane w raporcie o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz 
określone przez nadzór przyrodniczy), poza obszarami 

Natura 2000 tj. z wyłączeniem odcinków od km ok. 1+000 
do km ok. 1+300 prawa strona drogi, od km ok. 2+000 do 
km ok. 2+200 prawa strona drogi, od km ok. 2+000 do km 
ok. 5+000 lewa strona drogi, od km ok. 6+300 do km ok. 

6+800 lewa strona drogi, od km ok. 7+600 do km ok. 
8+700 lewa i prawa strona drogi, od km ok. 10+100 do 

km ok. 10+800 lewa i prawa strona drogi, od km ok. 
11+600 do km ok. 12+200 lewa i prawa strona drogi oraz 
poza terenami podmokłymi, korytami rzek i potoków oraz 

poza sąsiedztwem zbiorników wodnych, a także poza 
obrębem innych siedlisk cennych przyrodniczo oraz 
skupisk roślin objętych ochroną wskazanych przez 

powołany nadzór przyrodniczy. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 
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Lp. Treść decyzji Porównanie KP z DŚU 

5 

Miejsca obsługi i konserwacji maszyn budowlanych 
wyposażyć należy w zabezpieczenia techniczne 

chroniące przed migracją, do wód lub gruntu, 
ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

6 

Sprzęt budowlany należy tankować poza placem budowy. 
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, 

na placu budowy powinny być zorganizowane stałe 
punkty tankowania sprzętu budowlanego, a powierzchnię 
tego terenu należy uszczelnić poprzez zastosowanie np. 

geomembrany i przykrycie jej płytami betonowymi. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

7 
Drogi dojazdowe do obsługi placu budowy należy 
wyznaczyć w jak największym stopniu w oparciu o 

istniejącą sieć drogową. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

8 

Po zakończeniu robót budowlanych teren przeznaczony 
pod zaplecza budowlane, składy materiałów itp. zostanie 

przywrócony do stanu pozwalającego na jego 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

9 

Podczas prowadzenia prac w obrębie cieków i rowów, nie 
dopuścić do znaczącego zanieczyszczenia wód 

stosowanymi materiałami budowlanymi, powstającymi 
odpadami lub substancjami ropopochodnymi. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

10 

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy zabezpieczyć 
wody powierzchniowe przed zamulaniem wskutek 
zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy, w 

szczególności przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi 
z materiałów stosowanych do budowy i wprowadzaniem 

dużych ilości zawiesin, substancji organicznych oraz 
zanieczyszczeń ropopochodnych związanych z pracą 
sprzęta budowlanego i środków transportu (również w 

przypadku awaryjnego wycieku paliwa) do wód 
powierzchniowych. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

11 

Technologia prac realizacyjnych (w tym wzmocnienie i 
stabilizacja podłoża) nie może naruszać zasobów oraz 
jakości wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 

425 „Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów". 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

12 

Wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania 
terenu w najbliższym sąsiedztwie rzeki San (w strefie 

zasięgu wód powodziowych Q1%), należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum umożliwiającego realizację 

przedsięwzięcia. 

Koncepcja przewiduje ograniczenie do 
minimum terenu w najbliższym sąsiedztwie 
rzeki San (w strefie Q1%) 

13 
Należy w jak największym stopniu ograniczyć działania 

prowadzące do zmiany kierunków oraz wielkości 
przepływów w ciekach naturalnych. 

Koncepcja przewiduje zachowanie wielkości 
przepływów w ciekach naturalnych. 

14 

Planowane przedsięwzięcie nie może przyczynić się do 
uszkodzeń istniejących urządzeń wodnych oraz brzegów 

cieków wodnych, poza niezbędnymi pracami, 
koniecznymi do przeprowadzenia w trakcie jego realizacji. 

W rejonach projektowanych przepustów i 
obiektów mostowych na ciekach koncepcja 
przewiduje w niezbędnym zakresie 
umocnienie skarp narzutem kamiennym i 
darniną tak aby nie dochodziło do uszkodzeń 
brzegów. Nie przewiduje się możliwości 
uszkodzenia istniejących urządzeń wodnych. 

15 

W trakcie eksploatacji przedmiotowej drogi, należy 
dokonywać kontroli systemu kanalizacji deszczowej i 
urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowe 

celem zapewnienia ich sprawności, funkcjonalności lub 
szczelności. 

Rozwiązania ujęte w koncepcji umożliwiają 
dokonywanie kontroli sprawności systemu 
odwodnienia projektowanego odcinka 
drogowego. 

16 

W przypadku umacniania cieków będących odbiornikami 
wód opadowo-roztopowych, należy wykonać je na 

możliwie najkrótszym odcinku przy użyciu materiałów 
naturalnych. 

Umocnienia cieków przewidziane w koncepcji 
dokonano jedynie w niezbędnym zakresie. 

17 

Podpory konstrukcji mostu należy sytuować w sposób nie 
powodujący przerwania korytarza ekologicznego migracji 
zwierząt (średnich) oraz w taki sposób, aby zachowane 

były parametry przejść dla zwierząt. 

Podpory obiektów mostowych stanowiących 
przejścia dla zwierząt średnich 
zaprojektowano tak aby nie stanowiły 
elementu utrudniającego migrację fauny. 
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Lp. Treść decyzji Porównanie KP z DŚU 

18 

W przypadku konieczności umocnienia lewego brzegu 
rzeki San, zostanie ono 

wykonane poza okresem tarła oraz jesiennej migracji ryb 
tj. prowadzone będzie w okresie 

od 1 marca do 30 czerwca i poza terminem od 1 
października do 30 listopada. Prace 

wykonywane będą etapami a umocnienia wykonywane 
będą przy użyciu materiałów naturalnych. Dodatkowo 

bazy materiałowe i drogi technologiczne zostaną 
zlokalizowane poza nadbrzeżnym siedliskiem łęgowym, 

które w przypadku uszczuplenia na skutek prowadzonych 
prac zostanie odpowiednio odbudowane poprzez 

wprowadzanie nasadzeń rodzimych gatunków drzew i 
krzewów dostosowanych do warunków siedliskowych. 

Koncepcja nie przewiduje konieczności 
umocnienia lewego brzegu Sanu.  

19 

Ze względu na kolizję trasy projektowanej drogi z 
istniejącymi sieciami infrastruktury 

technicznej (np. sieć kanalizacyjna i wodociągowa) w 
trakcie ich przebudowy należy: 

• w przypadku wodociągu zapewnić 
bezpieczeństwo systemu przed skażeniem oraz w 
razie konieczności zapewnić alternatywny sposób 
dostaw wody dla ludności, obiektów użyteczności 
publicznej i zakładów pracy, 

• w przypadku systemu kanalizacyjnego nie 
dopuścić do przedostania się nieoczyszczonych 
ścieków do wód i grantu. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

20 

Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami 
wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich 

ilość, magazynować je selektywnie w wydzielonych i 
przystosowanych miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostaniem się do 
środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ponowne 

wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez 
podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym 
zakresie, przy czym odpady niebezpieczne należy 
segregować, gromadzić selektywnie i oddzielać od 
odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

21 

Osady ściekowe powstające w wyniku oczyszczania 
ścieków opadowych będą wybierane z urządzeń 

oczyszczających i zagospodarowane przez specjalizującą 
się w tym zakresie firmę, mającą niezbędne zezwolenia. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

22 

Podczas prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest 
do prawidłowej eksploatacji i właściwej konserwacji 

sprzętu, bez przeciążania i przeładowywania maszyn i 
pojazdów. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

23 

Dozowanie materiału wiążącego podczas stabilizacji 
gruntów i kruszyw (wapno, cement, popioły lotne) oraz ich 
mieszanie będzie odbywać się z zapewnieniem zraszania 

całej powierzchni wodą w celu ograniczenia zapylenia 
terenów sąsiadujących z pasem drogowym. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

24 

Ograniczenie emisji do powietrza w trakcie transportu 
należy realizować poprzez zastosowanie opończy 

szczelnie zakrywających skrzynie ładunkową samochodu 
przewożącego mieszankę. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

25 

W celu minimalizacji oddziaływania realizacji 
przedsięwzięcia na klimat akustyczny, prace budowlane 

w sąsiedztwie terenów chronionych pod względem 
akustycznym, należy prowadzić wyłącznie w porze 

dziennej (w godzinach od 6 00 do 22 00), a w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 

obrębie zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi, 
zastosować w celu ochrony tych terenów, przenośne 

ekrany akustyczne. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 
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26 

Emisja hałasu oraz drgań podczas realizacji zadania 
będzie ograniczana poprzez zastosowanie wysokiej 

jakości tłumików w silnikach spalinowych oraz stosowanie 
możliwie najcichszych procesów technologicznych. 

Obudowy maszyn i urządzeń będą szczelne i wewnątrz 
wyłożone materiałem tłumiącym drgania i dźwięki. Przy 

doborze sprzętu budowlanego i środków transportu, 
dostarczających materiały konstrukcyjne i budowlane 

należy uwzględnić poziom emitowanego przez nie hałasu 
i drgań oraz stan techniczny. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

27 

Masy ziemne z wykopów, w przypadku gdy 
technologicznie będą się one nadawały do wbudowania w 

nasypy, należy wykorzystać w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

28 

Teren budowy po zakończeniu prac budowlanych należy 
uporządkować z  wykorzystaniem  zagospodarowanego   
humusu  i   ziemi,   które  będą zdejmowane warstwami i 

składowane osobno, a następnie wykorzystane do 
kształtowania powierzchni terenu w obrębie pasa 

drogowego. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

29 

W wypadku prowadzenia prac ziemnych w obrębie 
stanowisk archeologicznych należy wyprzedzająco 
przeprowadzić wykopaliskowe ratownicze badania 

archeologiczne, a podczas prowadzonych prac zapewnić 
nadzór archeologa. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

30 
Prace w obrębie potoku Barcówka prowadzone będą 

poza okresem rozrodu płazów oraz poza okresem tarła 
ryb tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 czerwca. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

31 

Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona 
wyłącznie do tych, których usunięcie jest niezbędne do 

realizacji przedsięwzięcia (kolidujących z trasą 
planowanej obwodnicy) zostanie przeprowadzona poza 
głównym okresem lęgowym ptaków, czyli z wyłączeniem 

okresu od 1 marca do 31 lipca. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

32 

Prace związane z zdjęciem warstwy humusowej, ze 
względu na bliskie położenie doliny rzeki San stanowiącej 

cenne miejsce rozrodu ptaków i płazów, należy 
przeprowadzić poza okresem od 1 marca do 31 lipca, w 
przeciwnym wypadku prace te wykonać pod nadzorem 

przyrodniczym. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

33 
Prace w obrębie rowów melioracyjnych należy prowadzić 

poza ww. okresem rozrodu płazów, w przeciwnym 
wypadku prace te wykonać pod nadzorem herpetologa. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

34 

Wszelkie inne prace, związane z odwodnieniem terenu, 
zlokalizowane w obszarach siedlisk płazów 

(stwierdzonych w sporządzonej inwentaryzacji oraz przez 
powołany nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia) należy prowadzić z wyłączeniem okresu 
1 marca do 30 czerwca, w przeciwnym przypadku 

prowadzić prace pod nadzorem herpetologa. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

35 

W obrębie korzeni czy koron drzew i krzewów nie 
przeznaczonych do wycinki nie wolno składować żadnych 

materiałów budowlach, wylewać wody z osadami 
cementowymi, wapiennymi czy zawierającymi osady 

trujące. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

36 

Zabronione jest umacnianie skarp, na których rosną 
drzewa poprzez obsypywanie ich gruzem i odpadami, 

litymi płytami betonowymi (nie ażurowymi). Ewentualne 
umocnienie skarp powinno odbywać się w odległości od 

pnia, która nie wpłynie na nie negatywnie. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 
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37 

Wykopy budowlane prowadzone bezpośrednio przy 
drzewach, należy wykonywać ręcznie, w odległości nie 
mniejszej niż 2 m od pnia. Nie wolno obcinać korzeni 

szkieletowych drzew i krzewów, zaś w przypadku 
przecięcia, korzenie należy zabezpieczyć preparatami 

grzybobójczymi. Wykopy w pobliżu drzew należy 
niezwłocznie zasypywać, aby skrócić do minimum utratę 

wilgoci przez system korzeniowy. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

38 

Drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie 
oszalowane matami słomianymi, folią pęcherzykowatą lub 
deskami połączonymi sznurkiem (zabrania się używania 

gwoździ), aby wykluczyć ich uszkodzenie. Osłona z 
desek powinna być wykonana wokół całego pnia o 
wysokości nie mniejszej niż 150 cm i powinna być 

umieszczona tak, aby dolna część desek opierała się na 
podłożu. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

39 

Zgrupowania drzew i krzewów nie przeznaczonych do 
wycinki, a także stanowiska gatunków roślin objętych 

ochroną zlokalizowane w sąsiedztwie placu budowy lub w 
jego obrębie, narażone na oddziaływanie robót (tj. 

składowanie maszyn, narzędzi, rozdeptywanie) należy na 
czas prowadzenia prac odpowiednio zabezpieczyć np. 

poprzez wygrodzenia z kolorowej taśmy. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

40 

Podczas prowadzonych prac budowlanych należy 
dokonać sprawdzenia kolein i zagłębień wypełnionych 

wodą powstałych w pasie drogowym. W przypadku 
stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy ich zasiedlenia 

przez płazy (także kijanki), należy  je  przenieść   w   inne  
bezpieczne  miejsce  z  dala  od   prowadzonych  prac 

budowlanych. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

41 

Wszelkie wykopy i studzienki mogące stanowić 
potencjalne pułapki dla małych zwierząt zostaną 

odpowiednio zabezpieczone np. poprzez sprawdzenie a 
następnie przykrycie po każdym zakończonym dniu 

pracy. W przypadku stwierdzenia uwięzionych zwierząt w 
wykopach i w studzienkach, na bieżąco będą one 

uwalniane z pułapek i przenoszone poza płac budowy w 
odpowiednie danemu gatunkowi siedliska. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

42 

W związku z możliwością rozprzestrzeniania się obcych 
gatunków roślin, w tym gatunków inwazyjnych należy 

odpowiednio zabezpieczyć teren przez ich przenikaniem, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę bliskość obszaru „Dolina 
Dolnego Sanu" np. poprzez obsiew uszkodzonego na 

wskutek prowadzenia budowy grantu (zwłaszcza w 
sąsiedztwie pasa drogowego) mieszanką traw lub/i 
rodzimych gatunków zielnych dostosowanych do 

warunków siedliskowych oraz nasadzeniami zieleni 
izolacyjnej (dogęszczającej). Z tego też względu pas 

robót będzie ograniczony do terenu przewidzianego pod 
budowę drogi, a grant nie będzie składowany w obrębie 

cennych siedlisk przyrodniczych sąsiadujących z 
planowanym przedsięwzięciem (w szczególności na 
obszarach sieci Natura 2000 oraz innych cennych 

siedliskach przyrodniczych wskazanych przez powołany 
nadzór przyrodniczy). 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

I.3 Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do   uwzględnienia w projekcie budowlanym 

1 Uwzględnić zalecenia wynikające z punktów I.1 i I.2 
decyzji. 

Porównania KP z zapisami punktów I.1 i I.2 
dokonano w powyższej części zestawienia 
tabelarycznego. 

2 

Określić i uwzględnić ilości mas ziemnych usuwanych lub 
przemieszczanych w wyniku realizacji inwestycji wraz z 

określeniem sposobów postępowania z nimi. Brak takich 
informacji spowoduje, że masy ziemne będą traktowane 

jako odpady. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP. 
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3 

Na odcinkach skarpy odwodnej przedmiotowej drogi, w 
których przylega ona do strefy zalewowej Q1% należy 

wykonać jej umocnienie lub zabezpieczenie przed 
rozmyciem. 

Koncepcja przewiduje zabezpieczenie 
nasypu drogi obwodowej na odcinkach:  

od km 2+000 do km 2+350, od km 2+850 do 
km 8+550, od km 10+150 do km 10+685 oraz 

od km 11+700 do km 12+100. 

4 

Ewentualne umocnienia skarp cieków naturalnych (oraz 
rowów melioracyjnych będących odbiornikami wód 
opadowo-roztopowych w obrębie wylotów), należy 

wykonać z materiałów naturalnych. 

Koncepcja przewiduje w niezbędnym 
zakresie umocnienie skarp cieków narzutem 
kamiennym i darniną. 

5 

Do odprowadzania wód opadowo - roztopowych ze 
szczelnej powierzchni drogi obwodowej i obiektów 

inżynierskich, należy zaprojektować szczelny system 
odwodnieniowy. 

Koncepcja przewiduje zastosowanie 
szczelnego systemu odwodnieniowego w 
postaci odcinkowo zamkniętej kanalizacji 
deszczowej, rowów szczelnych oraz 
szczelnych zbiorników retencyjnych. 

6 

W ciągu kanalizacji deszczowej, w szczególności na 
obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 
„Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów", należy zaprojektować 

urządzenia oczyszczające, tj. separatory i osadniki. 

W ciągu kanalizacji deszczowej koncepcja 
przewiduje zastosowanie urządzeń 
podczyszczających w postaci separatorów i 
osadników. 

7 

W miejscach, gdzie występują cieki naturalne lub rowy 
melioracyjne o parametrach technicznych 

uniemożliwiających przejęcie potencjalnych wód 
opadowo-roztopowych, w ciągu kanalizacji deszczowej 

przed odbiornikiem należy przewidzieć wykonanie 
zbiorników retencyjnych zapewniających utrzymanie 

bezpiecznego odpływu na stałym poziomie. Nie 
dopuszcza się wykorzystania zbiorników infiltracyjnych, 

zaleca się budowę zbiorników odparowujące - 
przelewowych. 

Przed zrzutami wód opadowo-roztopowych 
do odbiorników koncepcja przewiduje 
usytuowanie zbiorników retencyjnych. 

Koncepcja nie przewiduje budowy zbiorników 
infiltracyjnych. 

8 Zbiorniki retencyjne zostaną ogrodzone siatką o 
zmniejszającej się wielkości oczek. 

Koncepcja przewiduje wygrodzenie 
zbiorników retencyjnych siatką o 

zmniejszającej sie ku dołowi wielkości oczek. 

9 Przed wylotami kanalizacji deszczowej należy 
zamontować zastawki odcinające. 

Koncepcja przewiduje zastosowanie 
zastawek odcinających przed wylotami 

kanalizacji deszczowej. 

10 
W celu ochrony terenów objętych ochroną przed hałasem 
uwzględnić budowę ekranów akustycznych o wysokości 

ok. 4 m w następujących lokalizacjach [...] 

W ramach wykonywanej koncepcji 
przewidziano budowę ekranów akustycznych 
z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku z późniejszymi zmianami.   

11 

W celu zminimalizowania kolizji ptaków z powierzchnią 
ekranów, na przeźroczystych elementach ekranów 
akustycznych należy umieścić znaki graficzne, (np. 
czarne pionowe pasy z włókien poliamidowych o 

szerokości minimum 2 cm w odległości 10 cm lub inne 
znaki wskazywane w aktualnej na czas wykonania 

ekranów literaturze tematu). 

Koncepcja przewiduje zastosowanie 
wyłącznie zastosowanie ekranów 

pochłaniających. Brak projektowanych 
ekranów przeźroczystych. 

12 Ekrany pochłaniające zostaną obsadzone pnączami. Koncepcja przewiduje obsadzenie ekranów 
akustycznych pnączami. 

13 Ekrany akustyczne będą szczelnie połączone z gruntem. Koncepcja przewiduje szczelne połączenie 
podwaliny ekranu z gruntem. 

14 Wykonane zostaną następujące przejścia dla zwierząt [...] 
W koncepcji zaprojektowano przejścia dla 

zwierząt o parametrach i lokalizacji zgodnej z 
DŚU. 

15 
Zaprojektowane w km ok. 1+030 i ok. 1+492 planowanej 

obwodnicy przejazdy gospodarcze wykonane będą w 
sposób umożliwiający swobodną migrację zwierząt. 

Przejazdy gospodarze w rejonie km 
1+023.47, 1+488.02 oraz dodatkowo 

2+153.82 przystosowano do swobodnej 
migracji zwierząt (głównie gatunków płazów, 
których siedliska stwierdzono w sąsiedztwie 

ww. obiektów).  
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16 

W obrębie przejść dla średnich zwierząt zostaną 
zastosowanie ekrany antyolśnieniowe, wybudowane 

powyżej wlotów przejść dolnych (możliwie blisko krawędzi 
jezdni) na długości ok. 50 m od osi przejścia w obu 

kierunkach, wykonane z konstrukcji np. drewnianych 
(drewno zabezpieczone przed wilgocią i szkodnikami 

preparatami o naturalnych kolorach) o wysokości ok. 220-
240 cm. 

Koncepcja przewiduje zastosowanie ekranów 
antyośnieniowych w postaci litych parkanów 
drewnianych wysokości 2,4 m nad dolnymi 

przejściami oraz po min. 50 m w każdą stronę 
od osi obiektu mostowego pełniącego funkcję 

przejścia dolnego dla zwierząt średnich. 

17 

Półki w obrębie przejść dla płazów oraz dla małych 
zwierząt i płazów zostaną pokryte kilkucentymetrową 

warstwa piasku (humusu) oraz będą płynnie połączone z 
otoczeniem, ponadto w przejściach przeznaczonych 

głównie dla płazów, zintegrowanych z ciekiem, skrajnia 
półki będzie łagodnie połączona z jego brzegiem i 
łagodnie w stosunku do niego nachylona celem 

zwiększenia przestrzeni dostępnej dla zwierząt, zostaną 
wprowadzone nasadzenia roślinności naprowadzającej i 

przywabiającej, przejścia połączone z przejazdami 
gospodarczymi zostaną zaprojektowane w taki sposób, 

aby były chętnie wykorzystywane przez zwierzęta. 

W koncepcji zaprojektowano przepusty dla 
płazów i małych zwierząt zespolone z ciekami 

wyposażone w obustronne półki pokryte 
kilkucentymetrową warstwą humusu. 

Przewidziano łagodne połączenie półek z 
terenem. W rejonie przejść dla zwierząt 

zaprojektowano odpowiednie nasadzenia 
zieleni naprowadzającej zachęcającej do 

korzystania z przejść. 

18 

W przypadku przejść dolnych dla zwierząt, konstrukcje 
obiektów będą zaprojektowane w taki sposób, by 

powierzchnie betonowe przyczółków były w największym 
możliwym stopniu osłonięte warstwą ziemi i gleby. 

Koncepcja przewiduje zastosowanie tzw. 
zielonych stożków umocnionych geokratą 
wypełnioną warstwą humusu obsianych 

mieszanką traw i bylin. 

19 

Przy wylotach przejść dla zwierząt oraz w ich obrębie nie 
będą projektowane przejścia techniczne, schody, kładki, 
balustrady, studzienki kanalizacyjne ponad powierzchnią 

terenu oraz inne elementy odwodnienia drogi 
uniemożliwiające migrację zwierząt. 

W rejonie projektowanych przejść dla 
zwierząt, w ramach niniejszej inwestycji w 

strefie przeznaczonej dla migracji fauny nie 
przewiduje się lokalizowania elementów sieci 
utrudniających przemieszczanie się zwierząt, 
oraz przewiduje się zarurowanie otwartych 
odcinków sieci odwonienia w strefie najść. 

20 

W przypadku przejść dolnych, skarpy oporowe i nasypy 
przy przyczółkach powinny łączyć się płynnie z 

krawędziami betonowej konstrukcji przyczółków, 
maksymalnie je osłaniając. 

Koncepcja przewiduje płynne połączenie 
skarp drogowych oraz murów oporowych z 
przyczółkami dolnych przejść dla zwierząt. 

21 

Ogrodzenia ochronne przy przejściach dolnych należy 
poprowadzić przy podstawach nasypów i skarp 
oporowych, łącząc je szczelnie z krawędziami 

przyczółków. 

Koncepcja przewiduje prowadzenie ogrodzeń 
głównych u podstaw nasypów i skarp 

oporowych oraz ich szczelne łączenie z 
konstrukcją obiektów mostowych pełniących 

funkcję przejść dolnych. 

22 W przypadku przepustów dla małych zwierząt ogrodzenia 
muszą się w sposób szczelny łączyć z czołem przepustu. 

Koncepcja przewiduje szczelne połączenie 
ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla 

małych zwierząt i płazów  z czołem 
projektowanych przepustów ekologicznych. 

23 

Należy umieścić przy wylotach przejść dolnych dla 
zwierząt średnich większe głazy (kilka-kilkanaście sztuk) 

lub karpy korzeniowe (kilka - kilkanaście sztuk) 
uniemożliwiające przejazd pojazdów po powierzchni 

przejścia. 

Koncepcja przewiduje rozmieszczenie na 
powierzchni przejść dolnych dla średnich 

zwierząt odpowiednio dużych karp 
korzeniowych i głazów uniemożliwiających 

przejazd pojazdów po powierzchni przejścia. 

24 

W przypadku przejść zintegrowanych z ciekami, koryta 
cieków będą zlokalizowane w centralnej części przejścia, 

a po obu stronach cieku będą się znajdować półki 
wyniesione ponad zwierciadło wody w przejściu i płynnie 

połączone z terenem na zewnątrz przejść, w sposób 
umożliwiający migracje małych zwierząt, w tym płazów. 

W koncepcji zaprojektowano przejścia 
zespolone z ciekami tak aby jego koryto 

znajdowało się w centralnej części przejścia, 
a po obu stronach cieku znajdowały się 

suche pasy terenu wyniesione ponad poziom 
zwierciadła wody. Przewidziano łagodne 
połączenie pasów suchego terenu pod 

przejściem z sąsiadującym terenem 
istniejącym. 

25 

W przypadku realizacji ewentualnych umocnień koryt 
cieków w obrębie przejść dla zwierząt, należy wykonać je 

z materiałów naturalnych tj. np. kamień, faszyna 
(zabrania się stosowania gabionów czy umocnień 

betonowych), a skarpy cieków będą łagodnie nachylone. 

Koncepcja przewiduje w niezbędnym 
zakresie umocnienie skarp cieków 

znajdujących się w świetle przejścia 
narzutem kamiennym i darniną. 

Zaprojektowano łagodne nachylenie skarp 
cieków znajdujących się w świetle przejść tak 

aby zwierzęta miały możliwość ich 
swobodnego przekraczania w rejonie 

planowanego przedsięwzięcia. 
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26 

W przypadku, gdy ciek znajdujący się na powierzchni 
przejścia jest odbiornikiem zrzutów sieci odwodnieniowej, 

wszelkie wyloty należy skanalizować (rurociąg) na 
długości obejmującej strefę dojścia do przejścia. 

Koncepcja przewiduje zarurowanie otwartych 
odcinków sieci odwonienia w strefie dojścia 

do dolnych przejść dla zwierząt. 

27 

Po obu stronach cieku wodnego w obrębie danego 
przejścia dla zwierząt, będą znajdować się pasy suchego 

terenu pokryte ziemią mineralną z urodzajna glebą i 
roślinnością (w strefie osłonecznionej). 

W koncepcji zaprojektowano przejścia 
zespolone z ciekami tak aby jego koryto 

znajdowało się w centralnej części przejścia, 
a po obu stronach cieku znajdowały się 

suche pasy terenu pokryte glebą urodzajną 
wyniesione ponad poziom zwierciadła wody. 

Przewiduje się obsadzenie stref najść na 
przejścia roślinnością oraz obsianie 

mieszanką traw i bylin. 

28 

Drogi serwisowe prowadzone w sąsiedztwie przejść 
dolnych dla średnich zwierząt w rejonie najścia na 

przejście, a także przejazdy gospodarcze w obrębie 
zespolonych przejść dla zwierząt, muszą posiadać 

nawierzchnię gruntową lub utwardzoną drobnoziarnistymi 
kruszywami naturalnymi na odcinku co najmniej 100 m od 
osi obiektu, w każdym kierunku. Strefa przeznaczona dla 
zwierząt powinna być odizolowana od strefy użytkowanej 

dla ludzi. Na granicy najść dla zwierząt zostaną 
rozlokowane karpy korzeniowe, kłody, darń. Jeżeli jest to 

możliwe, powierzchnia przejścia zostanie doświetlona 
przez stosowanie otworów lub szczelin oświetleniowych 
w pasie rozdziału (w przypadku drogi dwujezdniowej), 
wyposażonych w transparentny ekran akustyczny na 

całym obwodzie. 

Drogi serwisowe prowadzone w sąsiedztwie 
przejść dolnych dla średnich zwierząt 

zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa na 
długości po 100 m od krawędzi przejścia. 
Koncepcja przewiduje rozmieszczenie na 
powierzchni przejść dolnych dla średnich 

zwierząt odpowiednio dużych karp 
korzeniowych i głazów uniemożliwiających 

przejazd pojazdów po powierzchni przejścia. 
Koncepcja przewiduje także zastosowanie 
ekranów antyośnieniowych w postaci litych 

parkanów drewnianych wysokości 2,4 m nad 
dolnymi przejściami oraz po min. 50 m w 
każdą stronę od osi obiektu mostowego 
pełniącego funkcję przejścia dolnego dla 
zwierząt średnich. Koncepcja przewiduje 
zastosowanie drogi jednojezdniowej w 

związku z czym nie przewiduje się 
zastosowania szczelin oświetleniowych w 

pasie rozdziału. 

29 

Płotki naprowadzające w przejściach dla małych zwierząt 
i płazów zlokalizowane będą po 100 m w każdą stronę od 

osi przejścia dla tych zwierząt i szczelnie połączone z 
czołem przepustu lub przejścia. Będą one miały 

wysokość min. 40 -50 cm nad powierzchnię gruntu, 
krawędź przynajmniej 5 cm - 10 cm odchyloną na 

zewnątrz od jezdni pod kątem nie mniejszym niż 45°, 
warstwa zakopana ogrodzenia wyniesie ok. 10 cm. 

Wielkość oczek w siatce to 0,5 x 0,5 cm. Zewnętrzne 
końce systemów (nie naprowadzające do przejść) winny 

być uformowane w kształcie litery U w kierunku 
przeciwnym niż jezdnia. Ww. konstrukcje 

naprowadzające będą łączyć się z czołami przepustów w 
sposób płynny. Zamiast siatek dopuszcza się także 

stosowanie murków betonowych, ramp lub innych tego 
typu konstrukcji wskazywanych w literaturze. 

Na odcinkach wygrodzeń wskazanych w pkt. 
I.3.35 DŚU zastosowano metalową siatkę 

dogęszczającą wys. 60 cm, aby uniemożliwić 
przedostanie się małych zwierząt i płazów na 

jezdnię. Dodatkowo przy przejazdach 
gospodarczych w km 1+023,47, 1+488,42 

oraz 2+153,82 wykonanych w sposób 
umożliwiający swobodną migrację zwierząt 

oraz przy przepuście w km 8+810 
zastosowano płotki wolnostojące w postaci 

siatek na palikach. Wygrodzenie to 
zastosowano na długości po 100 m od 

krawędzi ww. przejazdów gospodarczych 
przystosowanych do pełnienia funkcji przejść 

dla zwierząt. 
Zastosowano siatki dogęszczające oraz 

wolnostojące o średnicy oczek nie 
mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm Siatki 

dogęszczające będą posiadały tzw. 
"przewieszkę" skierowaną w stronę 

nadchodzących zwierząt, a zakończenia 
systemów wygrodzeń będą posiadały tzw. 

"zawrotki" w kształcie litery "U" nakierowujące 
zwierzęta do światła przejść. 

30 

Dno suchych przepustów dla małych zwierząt, nie 
zintegrowanych z ciekiem, będzie pokryte warstwą ziemi 

mineralnej i posiadać wyrównaną powierzchnię oraz 
odpowiednio zachowane najście na przepust. 

Koncepcja przewiduje pokrycie dna suchych 
przepustów dla małych zwierząt i płazów 
warstwą ziemi urodzajnej oraz łagodne 
wyprofilowanie najść do przepustów. 

31 

Jeżeli warunki techniczne obiektu na to pozwalają, pod 
powierzchnią przejść dla średnich zwierząt, w miejscach 
gdzie możliwy jest rozwój roślinności, należy wprowadzić 
trawiastą pokrywę roślinną przez wysiew gatunków traw o 

średnim i wysokim pokroju. 

Przewiduje się obsadzenie stref najść na 
przejścia roślinnością o charakterze zieleni 

naprowadzającej oraz obsianie terenu 
mieszanką traw i bylin. 
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32 
Na ogrodzeniach ochronnych w obszarach najść do 
przejść dla zwierząt wprowadzone będą nasadzenia 

pnączy. 

Koncepcja przewiduje wprowadzenie 
nasadzeń pnączy na ogrodzeniach głównych 

w rejonie przejść dolnych dla zwierząt 
średnich. 

33 
Wzdłuż osłon antyolśnieniowych i ogrodzeń 

wprowadzone będą gęste rzędowe nasadzenia krzewów 
o nieregularnej linii np. śliwa tarnina. 

Koncepcja przewiduje wprowadzenie 
rzędowych nasadzeń krzewów jedynie 

wzdłuż ogrodzeń głównych zlokalizowanych u 
podstawy skarpy w sąsiedztwie przejść 

dolnych dla zwierząt średnich. Odstąpiono od 
projektowania nasadzeń krzewów wzdłuż 

osłon antyolśnieniowych na koronie drogi z 
uwagi na małą skuteczność powodzenia tego 

typu nasadzeń. 

34 

W rejonie przejść dla dużych i średnich zwierząt zostanie 
zaaranżowana zieleń naprowadzającą złożona z 

rodzimych gatunków drzew i krzewów stanowiących 
atrakcyjny żer dla zwierząt (wierzba iwa, osika, 

leszczyna, trzmielina, rokitnik, róża dzika polna i 
kutnerowata, głogi, śliwa tarnina). 

Koncepcja przewiduje zastosowanie 
nasadzeń zieleni składającej się z rodzimych 

gatunków drzew i krzewów stanowiących 
bazę pokarmową dla zwierząt korzystających 

z projektowanych przejść dla zwierząt 
średnich. 

35 

Zostanie wykonane dwustronne wygrodzenie z siatki 
metalowej o wysokości ok. 240 cm w następujących 

odcinkach obwodnicy: 
• od km ok. 2+750 do km ok. 3+000, 
• km ok.  4+200 do km ok. 4+700, 
• od km ok. 6+400 do km ok. 8+100, 
• od km ok. 9+800 do km ok. 11+300, 
• od km ok. 12+850 do km ok. 13+300, 
• od km ok. 14+600 do km ok. 15+000. 

Siatka zostanie zastosowana po obu stronach drogi. 
Będzie ona zakopana pod powierzchnią ziemi na 

głębokość co najmniej 30 cm i posiadać oczka o zmiennej 
wielkości, zmniejszającej się ku dołowi. Na całej długości 
siatki ogrodzeniowej zastosowana będzie gęsta siatka do 

wysokości 60 cm, tak aby uniemożliwić wejście na 
jezdnię także małym zwierzętom, obie siatki powinny się 
ściśle łączyć ze sobą. Siatka przeznaczona dla płazów 

będzie posiadać krawędź górną o szer. co najmniej 5 cm, 
odchyloną w kierunku na zewnątrz drogi. Siatka 

ogrodzeniowa musi w sposób szczelny łączyć się z 
czołem dolnych przejść dla małych zwierząt, ogrodzenia 

muszą łączyć się szczelnie z wylotami przepustów. Siatka 
przeznaczona dla małych zwierząt i płazów będzie 

umieszczona na długości ok. 100 m od zewnętrznych 
krawędzi przepustów. Siatka będzie pełniła jednocześnie 
funkcje ogrodzenia od strony drogi jak i naprowadzania 

zwierząt do przejść, a w przypadku bezkręgowców i 
płazów do przepustów. 

Na wskazanych odcinkach wygrodzeń 
zastosowano ogrodzenie główne wysokości 
240 cm oraz metalową siatkę dogęszczającą 
wys. 60 cm, aby uniemożliwić przedostanie 

się małych zwierząt i płazów na jezdnię. 
Dodatkowo przy przejazdach gospodarczych 

w km 1+023,47, 1+488,42 oraz 2+153,82 
wykonanych w sposób umożliwiający 
swobodną migrację zwierząt oraz przy 

przepuście w km 8+810 zastosowano płotki 
wolnostojące w postaci siatek na palikach. 

Wygrodzenie to zastosowano na długości po 
100 m od krawędzi ww. przejazdów 
gospodarczych przystosowanych do 
pełnienia funkcji przejść dla zwierząt. 

Zastosowano siatki dogęszczające oraz 
wolnostojące o średnicy oczek nie 
mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm. Siatki 
dogęszczające będą posiadały tzw. 
"przewieszkę" skierowaną w stronę 

nadchodzących zwierząt, a zakończenia 
systemów wygrodzeń będą posiadały tzw. 

"zawrotki" w kształcie litery "U" nakierowujące 
zwierzęta do światła przejść. 

36 

W celu ograniczenia śmiertelności płazów i gadów na 
placu budowy, zostanie on w miejscach wskazanych 

przez nadzór przyrodniczy miejscowo wygrodzony siatką 
zabezpieczającą przed wejściem płazów (np. siatką o 

wysokości 60 cm, wkopaną w ziemię na głębokość 10 cm 
o oczkach o gęstości 0,5 x 0,5 cm, i zewnętrzną 

krawędzią o długości od 5-10 cm wygiętą w kierunku 
zewnętrznym od placu budowy, bądź też siatką 

plastikową lub prefabrykatami z tworzywa sztucznego. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

37 
Droga zostanie obsadzona zielenią izolacyjną (złożoną z 

rodzimych gatunków drzew nie stanowiących bazy 
pokarmowej dla ptaków). 

Koncepcja przewiduje zastosowanie 
nasadzeń zieleni izolacyjnej złożonej z 
rodzimych gatunków drze i krzewów nie 

stanowiących bazy pokarmowej dla ptaków. 
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II. Stwierdzam konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie 

1 

Za przebieg prac i przestrzeganie warunków związanych 
z zabezpieczeniem substancji cennej przyrodniczo będzie 

odpowiedzialny nadzór przyrodniczy (ze względu na 
obecność siedlisk płazów w bliskim sąsiedztwie 

planowanej obwodnicy wskazane jest, aby w zespole 
znajdował się herpetolog). Protokół z prac nadzoru 
przyrodniczego wraz z dokumentacją fotograficzną 

zostanie przekazany do tut. Organu najpóźniej pół roku 
po wybudowaniu przedmiotowej obwodnicy. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

2 

Celem zweryfikowania skuteczności przejść dla zwierząt 
zostanie wprowadzony monitoring przejść dla zwierząt, 
którego zadaniem będzie wskazanie czy przejście jest 

wykorzystywane oraz przez jakie zwierzęta, a także 
częstotliwości i różnic w użytkowaniu. Powyższy 

monitoring prowadzony będzie najmniej przez 3 lata od 
oddania drogi do użytku i obejmował będzie podstawowy 

monitoring przejść dla zwierząt (wstępna i właściwa 
kontrola wykorzystania przejść dla zwierząt) metodami 

przyjętymi w nauce. Wyniki monitoringu będą 
przekazywane do tut. organu w sprawozdaniu z każdego 

z prowadzonych w danym roku sezonów obserwacji. 
Monitoring przejść dla zwierząt będzie obejmował [...] 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

3 

Przy bieżącym utrzymaniu drogi należy dokonywać 
regularnej kontroli przejść dla zwierząt, w ramach której 

należy sprawdzać: stan techniczny przejścia 
(uszkodzenia konstrukcji, braki w pokryciu roślinnością, 

obecność niepożądanych elementów pochodzenia 
antropogenicznego, obiektów blokujących przejście lub 
zmniejszających jego drożność dla zwierząt), otoczenie 

przejścia (stan ogrodzeń naprowadzających, stan 
roślinności naprowadzającej, obecność obiektów 

mogących powodować stres u zwierząt lub utrudniać 
korzystanie z przejścia), aktywność ludzi na przejściach 

(nielegalne przejazdy, śmieci itd.). Uszkodzenie 
ogrodzenia należy niezwłocznie naprawić. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

4 

W ramach oceny skuteczności proponowanych 
zabezpieczeń przed wtargnięciem zwierząt na drogę, 

prowadzona będzie systematyczna rejestracja zdarzeń z 
udziałem zwierząt na podstawie rejestrów policji czy kół 

łowieckich. 

Nie dotyczy rozwiązań projektowych na 
etapie KP 

III. Nakładam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

IV. Po upływie jednego roku od dnia oddania rozpatrywanego przedsięwzięcia do 
użytkowania należy przeprowadzić analizę porealizacyjną, w tym w szczególności w zakresie 

ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, jakości 
odprowadzanych wód z odwodnienia drogi i stężeń zanieczyszczeń powietrza. Analiza 

przedstawiona zostanie właściwemu organowi ochrony środowiska w terminie 18 miesięcy od 
dnia oddania obiektu do użytkowania. W przypadku niedotrzymania standardów jakości 

środowiska, zastosować należy odpowiednie środki ochrony. W sytuacji, w której standardy 
jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane, należy rozważyć konieczność utworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania. 
IV. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Wskazane powyżej porównanie DŚU z koncepcją programową jest tożsame dla obu 
analizowanych wariantów. 

Należy zaznaczyć, iż projektowana linia rozgraniczająca nie jest zgodna z linią z ewidencji stanowiącą 
materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Różnice występują w 
kilometrażach podanych w poniższej tabeli. 
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Rejon wyjścia poza linię 
terenu, na którym będzie 

realizowane 
przedsięwzięcie z DŚU 

Strona 
drogi 

Uzasadnienie zmiany linii terenu, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie 

1 
Od km 0+000 do km ok. 
0+105 przebudowywanej 

DW855 (wariant 1 i 2) 
prawa i lewa 

Przesunięcie istniejącej zatoki autobusowej przy ulicy Chopina związane z 
geometrią projektowanego skrzyżowania obwodnicy z ul. Chopina oraz z 
koniecznością spełnienia wszystkich warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Dowiązanie do istniejącego układu drogowego (ul. Chopina). 

2 
Od km ok. 2+090 do km 
ok. 2+110 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
prawa Dowiązanie do istniejącego układu drogowego. 

3 
Od km ok. 2+565 do km 
ok. 2+620 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
prawa i lewa 

Konieczność wyniesienia ul. Czarnieckiego o minimum 1,5 m ponad 
wyznaczony poziom wody stuletniej Q1% oraz konieczność zapewnienia 

minimalnej odległości widoczności na zatrzymanie na łuku pionowym, 
wynoszącej 70 m. 

4 
Od km ok. 3+100 do km 
ok. 3+115 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa 

Budowa rowu odpływowego, w celu zapewnienia należytego systemu 
odwodnienia projektowanej trasy, aby nie dochodziło do oddziaływania na 

grunty sąsiadujące. 

5 
Od km ok. 5+010 do km 
ok. 5+015 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
prawa 

Budowa kanału hydrologicznego w celu zapewnienia należytego systemu 
odwodnienia projektowanej trasy, aby nie dochodziło do oddziaływania na 

grunty sąsiadujące.  

6 
Od km ok. 7+910 do km 
ok. 7+935 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa 

Budowa efektywnego systemu odwodnienia projektowanej trasy, aby nie 
dochodziło do oddziaływania na grunty sąsiadujące. Miejsce pod 

projektowaną zieleń. 

7 
Od km ok. 8+595 do km 
ok. 8+670 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa Dowiązanie do istniejącego układu drogowego (ul. Podsanie). Miejsce pod 

projektowaną zieleń. 

8 
Od km ok. 10+595 do km 
ok. 10+610 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa 

Budowa rowu odpływowego, w celu zapewnienia należytego systemu 
odwodnienia projektowanej trasy, aby nie dochodziło do oddziaływania na 

grunty sąsiadujące. 

9 
Od km 0+000 do km ok. 
0+150 przebudowywanej 

DK19 (wariant 1 i 2) 
prawa Zapewnienie dojazdu do działek. 

10 

Od km ok. 0+315 do 
końca opracowania 

przebudowywanej DK19 w 
wariancie 1/ od km ok. 

0+300 do końca 
opracowania 

przebudowywanej DK19 w 
wariancie 2 

prawa i lewa 

Zapewnienie odpowiedniej geometrii dla skrzyżowania DK19 z 
projektowaną obwodnicą (drogi klasy technicznej GP) ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków BRD (optymalnego kątu skrzyżowania, 
zredukowaniu prędkości na wlotach na skrzyżowanie, osiągniętego 

poprzez esowanie wlotów (odgięcie torów jazdy na DK19)). 
Budowa efektywnego systemu odwodnienia projektowanej obwodnicy, 

aby nie dochodziło do oddziaływania na grunty sąsiadujące. 

11 
Od km ok. 11+910 do km 
ok. 11+945 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa Budowa efektywnego systemu odwodnienia projektowanej obwodnicy, 

aby nie dochodziło do oddziaływania na grunty sąsiadujące. 

12 
Od km ok. 12+405 do km 
ok. 12+415 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
prawa  Zapewnienie dojazdu do działek. 

13 
Od km ok. 12+425 do km 
ok. 12+430 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
prawa Zapewnienie dojazdu do działek. 

14 
Od km ok. 12+425 do km 
ok. 12+645 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa 

Budowa efektywnego systemu odwodnienia projektowanej obwodnicy, 
aby nie dochodziło do oddziaływania na grunty sąsiadujące. Miejsce pod 

projektowaną zieleń. 

15 
Od km ok. 12+730 do km 
ok. 12+745 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa Dowiązanie do istniejącego układu drogowego. 

16 
Od km ok. 13+430 do km 
ok. 13+540 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
lewa 

Dowiązanie do istniejącego układu drogowego z zachowaniem 
ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego drogi oraz sprawnego 

systemu odwodnienia.. 

17 
Od km ok. 13+630 do km 
ok. 13+730 trasy głównej 

(wariant 1 i 2) 
prawa 

Dowiązanie do istniejącego układu drogowego z zachowaniem 
ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego drogi oraz sprawnego 

systemu odwodnienia.. 

18 

Od km ok. 14+975 trasy 
głównej do końca 

opracowania wariantu 1/ 
od km ok. 0+405 do km 

ok. 0+465 drogi 
serwisowej DR33 dla 

wariantu 2 

prawa i lewa 

Obszar objęty decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica 
- Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - 
Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi - od km 0+000 do km 8+750 wg wariantu WS 9 oraz od 
8+800 do 51+976 wg wariantu WS 5J wydaną przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dnia 30 kwietnia 2014 r. 
(sygn. WOOŚ.4200.11.2013.AH-189). Omawiany obszar spełnia warunki 

lokalizacyjne ujęte ww. decyzji.  
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3.5. Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, lokalizacyjne, pozwolenia na budowę 
oraz decyzje ZRID 

Zestawienie decyzji administracyjnych wydanych przez lokalne Urzędy w latach 2009-2013 r. 
w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy Stalowej Woli przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lp. 
Rodzaj decyzji 

administracyjnej 
Numer 
decyzji 

Organ wydający 
decyzję 

Kilometraż 
i strona 
trasy 

głównej 

Najmniejsza 
odległość 

od 
inwestycji 

Charakterystyka obszaru/obiektu 
objętego decyzją 

1 

Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego o 

znaczeniu lokalnym 

22/2012 Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

9+640 – 
9+700 
(strona 
prawa) - 

wariant 1 i 2 

ok. 130 m 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 
budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączem przewidzianej 
do realizacji na terenie działek o nr 
ew.: 2194/1, 2194/2, 2193, 2192, 

2191, 2190, 2189, 2188, 2186, 2185 
położonych w msc. Nisko przy ul. 
Kościuszki na wniosek Karpackiej 
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w 

Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy 
w Sandomierzu. 

2 

Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

18/2012 Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

9+660 – 
9+850 
(strona 
prawa) - 

wariant 1 i 2 

ok. 180 m 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 
budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączami na działkach o 
nr ew. 880, 2251, 2250, 2249, 2248/1, 
2247, 2246/1, 2246/3, 2246/4, 2245/1, 

2245/2, 2244, 2243, 2242, 2241/4, 
2241/3, 2240/2, 2240/1, 2237, 2236, 

2235, 2234, 2233, 2232, 2231, 
2230/1, 2229/1, 2228, 2227, 2226, 

2225, 2223, 2222, 2221, 2220, 2219, 
2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 
2212, 2209/1, 2208, 2206/1, 2205, 
2204/1, 2203, 2201, 2200/1, 2199, 

2194/2, 1976/1, 1975/2, 1974/2, 1973, 
1970/3, 1969/2, 1968/1, 1967/4, 

1966/2, 1965/2, 1964/8, 1963, 1943/8, 
1941, 1940, 1939, 1938, 1937/1, 
1937/2, 1936, 1935, 1934, 1931, 

1930, 1929, 1925/2, 1925/4, 1925/3, 
1948, 1961, 1959/9, 1959/7, 1956, 

1955/1, 1953/2, 1944, 1946, 1947/5, 
1920, 1919/2, 1983, 1989, 1988, 

1985, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
położonych w Nisku (obręb nr 0001 

Nisko, gm. Nisko, pow. niżański, 
województwo podkarpackie) na 

wniosek Karpackiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, 

Oddział Zakład Gazowniczy w 
Sandomierzu. 

3 

Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego o 

znaczeniu lokalnym 

17/2009 Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

12+080 – 
12+205 
(strona 
prawa) - 

wariant 1 i 2 

ok. 125 m 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 

budowie placu rekreacyjno-
sportowego (skate-park, kort 
tenisowy, plac zabaw, place 

utwardzone, słupy oświetleniowe z 
linią kablową) oraz zjazdu publicznego 

przewidzianych do realizacji na 
terenie działek o nr ew. 784,531 
położonych w Racławicach ul. 

Nadjeziorze na wniosek Gminy Nisko, 
w imieniu której z upoważnienia 

Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku 
działa P. Teresa Sułkowska. 

4 

Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego o 

znaczeniu lokalnym 

5/2011 Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

11+610 – 
11+670 
(strona 
prawa) - 

wariant 1 i 2 

ok. 55 m 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 

budowie budynku zaplecza socjalno-
magazynowego dla potrzeb boisk 

sportowych przewidzianego do 
realizacji na części działki nr ew. 460 
w Racławicach na wniosek Gminy i 

Miasto Nisko. 
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Lp. Rodzaj decyzji 
administracyjnej 

Numer 
decyzji 

Organ wydający 
decyzję 

Kilometraż 
i strona 
trasy 

głównej 

Najmniejsza 
odległość 

od 
inwestycji 

Charakterystyka obszaru/obiektu 
objętego decyzją 

5 

Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego o 

znaczeniu lokalnym 

19/2013 Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

15+075 do 
końca 

opracowania 
wariantu 1 

(strona lewa) 

Kolizja z 
inwestycją w 
km 15+075 - 

15+125 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 

połączeniu linii 15 kV – RDE Stalowa 
Wola: Linia Rudnik-Nisko II z linią 

Rudnik-Wólka Tanewska odg. Nowa 
Wieś przewidzianej do realizacji na 

działkach o nr ew.: 6, 7, 8, 9, 10, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 344, 348, 

349 położonych w miejscowości 
Przędzel, Gmina Rudnik n/Sanem, 
215/1, 216, 217, 218/1, 218/2, 219, 

226, 227, 228, 229, 230, 234, 239/1, 
240/1, 241 położonych w 

miejscowości Nowa Wieś, Gmina 
Nisko, 469/2 położonej w 

miejscowości Wolina, Gmina Nisko. 

6 

Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego o 

znaczeniu lokalnym 
oraz Decyzja o 
środowiskowych 

uwarunkowaniach 

6/2009 
oraz 

ROS.7624-
24/08 

Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

9+560 – 
10+400 

(strona prawa 
i lewa) - 

wariant 1 i 2 

Kolizja z 
inwestycją w 
km 9+580 – 

9+635 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 

budowie (odbudowie) wraz z 
przebudową odcinków kanału 
ściekowego przewidzianego do 

realizacji na terenie działek o nr ew. 
868, 869/1, 880, 1743/1, 1943/6, 
1747, 1948, 1983, 1995, 2012/1, 
2100, 2103, 2104, 2105, 2006/1, 
2151, 2152, 2153, 2294/1, 2296, 
2305, 2318, 2311, 2512, 3401 

położonych w Nisku na wniosek P. 
Stanisławy Szymonik działającej w 

imieniu Gminy Nisko. 

7 
Decyzja o 

środowiskowych 
uwarunkowaniach 

ROS.7624-
9/09 

Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 

4+975 – 
6+455 

(strona prawa 
i lewa) - 

wariant 1 i 2  

Kolizja z trasą 
główną w km 

5+635 – 
5+880, 

6+055 – 
6+255  

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 

rozbudowie miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie os. Malce, w 

systemie grawitacyjno- 
podciśnieniowym w rejonie ul. Pięknej, 
Podwale, Mostowej, Sandomierskiej, 

Sadowej, Sopockiej, Potok, Ks. 
Węgrzynowskiego, Sanowej, 

Pszennej w Nisku na działkach o nr 
ew.: 30, 31/7, 32, 33, 34, 38, 39, 40/5, 
40/2, 41, 67, 74, 75, 77, 79, 80, 82/2 
83/2, 84/2, 87, 88/2, 88/1, 90, 91/1, 

93, 94/4, 94/3, 94/2, 96/7, 96/6, 115, 
119, 139, 141, 142/2, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 192, 224, 
225, 226, 227, 231, 232, 234, 235, 
242/3, 242/2, 242/1, 1170, 1171/2, 

1173/7, 1177/5, 1177/3, 1187, 1188, 
1196, 1207, 1210/2, 1212/3, 1213/9, 
1213/8, 1213/7, 1213/5, 1214, 1215, 
1216, 1217, 1218/4, 1218/2, 1219/3, 
1219/2, 1219/1, 1220, 1221 1222/3, 

1222/2, 1222/1, 1223, 1224/2, 1224/1, 
1225, 1226/5, 1226/4, 1226/2, 1227, 
1228, 1229, 1230/8, 1230/7, 1230/4, 

1230/2, 1231, 1232/3, 1232/2, 1232/1, 
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 
1239, 1240, 1243, 1244, 1246, 1247, 

1250, 1252/3, 1252/2, 1252/1, 1254/2, 
1254/1, 1255, 1256/5, 1257, 1258, 
1259, 1260, 1261/1, 1264, 1265/5, 
1265/4, 1265/2, 1266, 1275, 1276, 
1323, 1326/2, 1327, 1328, 1331/4, 

1331/3, 1332/4, 1364/4, 1364/3, 1365, 
1428, 1429/2, 1430, 1431, 1433, 

1435/2, 1440, 1441/1, 1442/4, 1443/1, 
1444, 1445/7, 1445/6, 1445/5, 

1445/34, 1445/33, 2531, 2532, 2533, 
2534/4, 2534/3, 2535, 2536, 2537, 
2538, 2539/1, 2540, 2541, 2542, 
2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 

2548/2, 2548/1, 2549, 2550/1, 2551, 
2552/6, 2552/5, 2552/4, 2552/1, 2553, 
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Lp. Rodzaj decyzji 
administracyjnej 

Numer 
decyzji 

Organ wydający 
decyzję 

Kilometraż 
i strona 
trasy 

głównej 

Najmniejsza 
odległość 

od 
inwestycji 

Charakterystyka obszaru/obiektu 
objętego decyzją 

2554/3, 2554/1, 2556, 2559, 2560/3, 
2560/2, 2561/2, 2561/1, 2562, 2563/1, 

2564, 2565, 2569, 2570/2, 3127 
położonych w Nisku, w obrębie 

ewidencyjnym Nisko, w jednostce 
ewidencyjnej Nisko Miasto, oraz 5905, 
5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 

5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 
5970/2, 5970/1, 5996/8, 5996/7, 

5997/3, 5998/2, 5998/1 położonych w 
Pysznicy, obręb Pysznica, w 

jednostce ewidencyjnej Pysznica. 

8 
Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

BI-
7331/8/2010 

Burmistrz Gminy i 
Miasta Rudnik nad 

Sanem 

15+015 – 
15+045 

(strona prawa 
i lewa) - 

wariant 1  

Kolizja z 
inwestycją na 

całym 
analizowanym 

odcinku 

Decyzja ustalająca warunki zabudowy 
dla inwestycji obejmującej budowę 

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i budynków 

gospodarczych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działce nr 
ewid. 346 w miejscowości Przędzel. 

9 
Decyzja o 

środowiskowych 
uwarunkowaniach 

GK VI/3-
7662/13/12 

Prezydent Miasta 
Stalowej Woli 

3+660 - 
4+235 
(strona 
prawa) - 

wariant 1 i 2 

ok. 230 m 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 

Modernizacji kotła OP 150 K9 oraz 
turbozespołu TG5 do produkcji energii 

elektrycznej w Stalowej Woli. 
Planowane przedsięwzięcie 

przewidziane jest do realizacji na 
działkach o nr ew.: 2741/146, 

2741/202, 2741/204, i 2741/206 
położonych w obrębie 3-Centrum w 
Stalowej Woli. Inwestor TAURON 

Wytwarzanie S.A. - Oddział 
Elektrownia Stalowa Wola, ul. 

Energetyków 13, 37-450 Stalowa 
Wola. 

10 
Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

PGN.III.7331
.2-24/10 

Prezydent Miasta 
Stalowej Woli 

3+830 - 
3+880 

(strona lewa) 
- wariant 1 i 2 

ok. 20 m 

Decyzja ustalająca warunki zabudowy 
na zamierzenie inwestycyjne 

polegające na budowie budynku 
gospodarczego i szamba szczelnego 
na terenie nieruchomości obejmującej 

część działki o nr ew. 2729/5, 
położonej w obr.3 - Centrum w 

Stalowej Woli, na rzecz Elektrowni 
"Stalowa Wola" S.A. Stalowa Wola ul. 

Energetyków 13. 

11 
Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

AP.III.7331.2
-46/09 

Prezydent Miasta 
Stalowej Woli 

4+175 - 
4+300 
(strona 
prawa) - 

wariant 1 i 2 

ok. 215 m 

Decyzja ustalająca warunki zabudowy 
na zamierzenie inwestycyjne 

polegające na budowie estakady 
hydroodpopielania, odcinek C/1: Słup 
Nr 11 przez plac magazynu głównego, 
na terenie nieruchomości złożonej z 
działek o nr ew. 2741/156, 2741/161, 

położonych w Stalowej Woli, na 
wniosek Elektrowni "Stalowa Wola" 
S.A.  Stalowa Wola ul. Energetyków 

13. 

12 
Decyzja o 

środowiskowych 
uwarunkowaniach 

GK.6220.6-
6.2013.VI/3 

Prezydent Miasta 
Stalowej Woli 

-0+065 - 
0+200 

(strona lewa) 
- wariant 1 i 2 

Bezpośrednie 
sąsiedztwo z 
inwestycją 

Decyzja dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na 
Budowie Centrum Handlowego w 

Stalowej Woli. Planowane 
przedsięwzięcie przewidziane jest do 

realizacji na działkach o nr ewid.: 
3245, 3246, 3248, 1535/5, 1550/5, 
1552/3, 1553/4, 1556/3, 1558/6, 

1561/6, 1564/11, 1568/11, 1569/7, 
1572/5, 1573/12, 1578/5, 1579/6, 

1585/4, 1586/4 w obrębie 3 - Centrum 
Stalowej Woli. Inwestor: ACE 2 Sp. z 
o.o., al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 
Warszawa. Pełnomocnik Pan Leszek 
Bednarczyk, ul. Czaplińskiego 23, 41-

300 Dąbrowa Górnicza. 



Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,6 km) z drogą łącznikową pomiędzy węzłem „Solidarność”  
a DK77 w Stalowej Woli (dł. ok. 1,0 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. 

ODCINEK 1 - od ul. Chopina km 0+000 do DK77 w m. Wolina, km 15+643  
(z węzłami Chopina, Solidarności, Podsanie i Waldekówka) dł. ok. 15,6km 

38 
Tom 1/1 Koncepcja Programowa część ogólna, opis techniczny 

Lp. Rodzaj decyzji 
administracyjnej 

Numer 
decyzji 

Organ wydający 
decyzję 

Kilometraż 
i strona 
trasy 

głównej 

Najmniejsza 
odległość 

od 
inwestycji 

Charakterystyka obszaru/obiektu 
objętego decyzją 

13 
Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

 b.d. Wójt Gminy Pysznica 

5+655 - 
5+700 

(strona prawa 
i lewa) - 

wariant 1 i 2 

Kolizja z 
inwestycją w 
km 5+655 - 

5+685 

b.d. 

3.6. Warunki środowiskowe terenu 

3.6.1. Uwarunkowania hydrogeologiczne 

W podłożu analizowanej inwestycji występuje czwartorzędowy poziom wodonośny składający się z 
kilku warstw wodonośnych związanych z piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi osadami rzecznymi. 
Pierwszy zasadniczy poziom wodonośny związany jest z serią osadów piaszczystych i jego zwierciadło 
ma charakter swobodny. Drugi poziom, posiadający zwierciadło napięte związany jest z warstwą mad i 
torfów. Wody pierwszego poziomu wodonośnego nie posiadają warstwy izolacyjnej i zasilane są 
praktycznie na całej powierzchni na skutek infiltracji. Konsekwencją tego jest narażenie ww. poziomu na 
przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni. 

Teren inwestycji położony jest w całości na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 
– zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Występuje w utworach czwartorzędowych i reprezentuje typ 
zbiornika o charakterze ośrodka porowym. Powierzchnia zbiornika wynosi 1933 km2, a średnia głębokość 
- 20 m. Zbiornik udokumentowano w 1996 r. i reambulowano w 2011 r.  

Teren inwestycyjny znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd-161 o 
numerze 127 (kod europejski: PLGW2200127) oraz JCWPd-172 o numerze 119. Stan ilościowy i 
chemiczny przedmiotowej jednostki określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych wykazała, iż omawiana jednostka nie jest zagrożona w tym aspekcie. Nie zastosowano 
żadnych derogacji. Jednostka przynależy do regionu wodnego Górnej Wisły w obszarze dorzecza Wisły.  

Inwestycja mieści się w granicach następujących jednostek hydrogeologicznych: 3aQIV, 1aQIII. 
W obszarze objętym analizą znajdują się ujęcia wód podziemnych. Ich lokalizację przedstawiono na 

mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych w załączniku graficznym do niniejszego opracowania 
oraz w poniższej tabeli. 

 

Lp. Gmina Miejscowość Odległość od inwestycji 

1 Stalowa Wola Stalowa Wola ok. 320 m 

2 Nisko - miasto Nisko ok. 550 m 

 
W miejscowości Stalowa Wola, w sąsiedztwie początku opracowania, przebiega granica strefy 

ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej dla miasta Stalowa Wola "Krzyżowe Drogi". Omawiana strefa 
została ustanowiona Rozporządzeniem nr 20/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotowa strefa nie pozostaje w kolizji z 
planowaną inwestycją. Granice strefy przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

Dodatkowo, w miejscowości Nisko, w sąsiedztwie obszaru inwestycyjnego przebiega strefa ochrony 
pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Niska. Omawiana strefa została ustanowiona 
Rozporządzeniem Nr 1/2003 z dnia 5 lutego 2003 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Przedmiotowa strefa nie pozostaje w kolizji z planowaną inwestycją. Granice strefy 
przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

3.6.2. Uwarunkowania hydrograficzne 

Sieć hydrograficzną terenu inwestycyjnego stanowi rzeka San oraz szereg drobnych cieków. 
Jedynym większym dopływem Sanu, na obszarze objętym opracowaniem jest rzeka Barcówka. Wody 
stojące to głównie starorzecza Sanu występujące w obrębie jego doliny.  

Planowana inwestycja pozostaje w kolizji z następującą jednostką Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP): 
• Barcówka (PLRW20001722929). 

Ww. JCWP przynależy do Regionu Wodnego Górnej Wisły w obszarze dorzecza Wisły. Region 
Wodny Górnej Wisły pozostaje w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Rzeka Barcówka w granicach analizowanej JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, a jej 
stan został określony jako zły. Analiza nieosiągnięcia celów środowiskowych wykazała, iż przedmiotowa 
JCWP nie jest zagrożona w tym aspekcie. Nie zastosowano żadnych derogacji. Zgodnie z podziałem na 
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Scalone Części Wód Powierzchniowych (SCWP), obszar zlewni Barcówki przyporządkowany został do 
SCWP GW0833. 

Projektowana trasa pozostaje w kolizji z ciekami wodnymi lub przebiega w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Wykaz cieków pozostających w kolizji z inwestycją przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Lp. Nazwa cieku Lokalizacja cieku względem inwestycji 

1 Kanał Huty Kolizja odcinkowa w km 2+795 - 2+850 
2 Kanał zrzutowy Elektrowni Kolizja odcinkowa w km 3+550 - 3+600 
3 Rzeka Barcówka Kolizja odcinkowa w km 4+250 - 4+305 
4 Rów/ciek bez nazwy Kolizja odcinkowa w km 6+875 - 6+970 
5 Rów Stare Sanowisko Kolizja odcinkowa w km 7+815 - 7+860 
6 Rów/ciek bez nazwy Kolizja odcinkowa w km 7+885 - 8+205 
7 Rów/ciek bez nazwy Kolizja odcinkowa w km 10+140 - 10+150 
8 Rów R-9 Kolizja odcinkowa w km 12+380 - 12+405 

W obszarze objętym analizą, w miejscowości Stalowa Wola, zlokalizowane jest ujęcie wody 
powierzchniowej. Woda pobierana jest z rzeki San w km 30+100 z ujęcia zatokowego zlokalizowanego 
na lewym brzegu rzeki. Ujęcie eksploatowane jest przez Elektrownię Stalowa Wola S.A. Grupa Tauron do 
celów chłodniczych. Na przedmiotowe ujęcie zostało wydane pozwolenie zintegrowane Śr.IV-6618/23/06 
z dnia 30 czerwca 2006 r., zmienione decyzją RŚ.VI.DW.7660/4-13/10 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

Projektowana inwestycja przebiega wzdłuż lewego brzegu rzeki San. Według opracowania 
„Wariantowa analiza zagrożenia powodziowego” (Arcadis, 2011) zwierciadło wody o 
prawdopodobieństwie pojawienia się raz na sto lat Q1% znajduje się na rzędnej 154 m n.p.m. Wg 
opracowania "Wariantowa analiza zagrożenia powodziowego", na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią inwestycja znajduje się na odcinkach od km 0+735 do km 6+445 oraz od km 10+070 do km 
12+390 trasy głównej, a także na odcinku od km 0+355 do km 0+441 drogi DP09b. Wg danych KZGW, 
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią inwestycja znajduje się na odcinkach od km 1+975 do 
km 2+350, od km 2+830 do km 8+660, od km 10 +135 do km 10+665, od km 10+845 do km 10+900 oraz 
od km 11+680 do km 12+070. trasy głównej. Granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
przedstawiono na mapie terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

3.6.3. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 

Charakterystyki uwarunkowań przyrodniczych dokonano na podstawie raportu oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowej inwestycji opracowanego przez firmę ARCADIS Sp. z o.o. (2011 r.) 
stanowiącego materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje 
zawarte w raporcie zaktualizowano o dane pozyskane od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie, lokalnych urzędów gmin i nadleśnictw, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Polskiego 
Związku Łowieckiego. 

Za bufor objęty opracowaniem przyjęto pas szerokości ok. 500 metrów, tj. po 250 m w każdą stronę 
od osi drogi głównej oraz przebudowywanych i budowanych dróg poprzecznych. W przypadku płazów za 
bufor objęty opracowaniem przyjęto pas szerokości ok. 800 m tj. po 400 m w każdą stronę od osi drogi 
głównej oraz przebudowywanych i budowanych dróg poprzecznych. 

Flora 

Według podziału geobotanicznego Szafera (1972) analizowany teren należy do: Obszaru Euro-
Syberyjskiego, Prowincji Środkowoeuropejskiej Niżowo-Wyżynnej, Działu Bałtyckiego, Poddziału Pas 
Kotlin Podgórskich, Krainy Kotlina Sandomierska, Okręgu Puszczy Sandomierskiej. 

Według regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza (www.igipz.pan.pl) analizowany obszar należy 
do: Obszaru Europejskich Lasów Mieszanych, Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji 
Południowobałtyckiej, Działu Wyżyn Południowopolskich, Krainy Kotliny Sandomierskiej, Okręgu Wideł 
Wisły i Sanu, Podokręgu Doliny Dolnego Sanu (C.8.3.g) oraz Podokręgu Stalowowolskiego (C.8.3.e).  

Analizowany odcinek projektowanej DK77 przebiega dnem doliny Sanu – w większości na obszarze 
terasy zalewowej rzeki. Tereny te w pasie inwestycyjnym oraz w sąsiedztwie inwestycji na przestrzeni 
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minionych lat ulegały antropogenicznym przekształceniom w wyniku działalności rolnictwa oraz 
osadnictwa. Do dnia dzisiejszego ze zbiorowisk roślinnych nawiązujących do roślinności naturalnej 
potencjalnie występującej na tym obszarze zachowały się jedynie niewielkie powierzchnie lasów 
łęgowych oraz starorzeczy, które stwierdzono w sąsiedztwie projektowanego odcinka drogowego. 

Występujące w środowisku zbiorowiska leśne stanowią niewielkie, odizolowane od większych 
kompleksów leśnych enklawy otoczone terenami rolniczymi. Stanowią one głównie pozostałość lasów 
łęgowych zlokalizowanych na dnie terasy doliny Sanu. Administracyjnie, obszary leśne leżące w 
obszarze objętym opracowaniem analizowanego odcinka drogi zarządzane są przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, nadleśnictwa: Rozwadów i Rudnik. 

W obrębie obszaru objętego analizą stwierdzono występowanie 6 siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Wykaz siedlisk przedstawiono w poniższej tabeli, a 
ich szczegółową lokalizację względem trasy przedstawia mapa terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

Lp. Kod Nazwa siedliska 

1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion 
2 3270 Zalewowe muliste brzegi rzek 
3 6210 Murawy kserotermiczne 
4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

5 91E0* 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae), olsy źródliskowe 
6 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

W obszarze opracowania stwierdzono także 4 gatunki roślin naczyniowych objętych na terenie kraju 
ochroną prawną, w tym 1 ścisłą i 3 częściową. Wykaz gatunków przedstawiono w poniższej tabeli, a ich 
szczegółową lokalizację względem trasy przedstawia mapa terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 

Gatunki ściśle chronione 

1 Salwinia pływająca  Salvinia natans 

Gatunki częściowo chronione 
2 Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 

3 Zimowit jesienny Colchicum autumnale 

4 Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 

W obrębie obszaru objętego opracowaniem, nie stwierdzono stanowisk roślin z Załączników II i IV 
Dyrektywy Siedliskowej. W obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono również występowania 
gatunków grzybów chronionych w świetle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

Fauna 

Zgodnie z danymi Zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu  
najpospolitszymi gatunkami zwierzyny łownej w obszarze objętym opracowaniem są: sarna (Capreolus 
capreolus), dzik (Sus scrofa), lis (Vulpes vulpes), zając szarak (Lepus europaeus). Z pozostałych 
gatunków ssaków spotkać można: borsuka, (Meles meles), jenota (Nyctereutes procyonoides), mysz 
polną (Apodemus agrarius), nornicę rudą (Myodes glareolus), kreta (Talpa europaea), jeża (Erinaceus 
europaeus). Z chronionych gatunków ssaków wymienionych z Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 
stwierdzono wydrę (Lutra lutra), której areały występują lokalnie wzdłuż koryta rzeki San oraz 
sąsiadujących zbiorników wodnych. 

Analizowana inwestycja przebiega równolegle do biegnącego wzdłuż doliny Sanu szlaku migracji 
dużych ssaków kopytnych. Jest to szlak rangi krajowej – „Dolina Sanu” łączący Pogórze Dynowskie z 
Lasami Janowskimi i Puszczą Sandomierską. Projektowana inwestycja koliduje z niewielkimi 
odgałęzieniami przedmiotowego korytarza. W obszarze objętym opracowaniem stwierdzono natomiast 
kolizję z lokalnymi szlakami dobowej migracji średnich i małych zwierząt oraz z sezonowymi szlakami 
migracji płazów. 
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W obszarze objętym opracowaniem nie zaobserwowano miejsc zimowania nietoperzy i ich siedlisk. 

W obszarze opracowania stwierdzono 10 gatunków ptaków objętych ochroną prawną. Wykaz 
gatunków przedstawiono w poniższej tabeli, a ich szczegółową lokalizację względem trasy przedstawia 
mapa terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

1 Derkacz  Crex crex ścisła 
2 Gąsiorek  Lanius collurio ścisła 
3 Lerka Lullula arborea ścisła 
4 Myszołów  Buteo buteo ścisła 
5 Zięba zwyczajna  Fringilla coelebs ścisła 
6 Pliszka siwa Motacilla alba ścisła 
7 Gołąb miejski Columba livia częściowa 
8 Wróbel zwyczajny Passer domesticus ścisła 
9 Jaskółka oknówka Delichon urbicum ścisła 
10 Szpak zwyczajny  Sturnus vulgaris ścisła 

Z pośród ww. gatunków trzy zostały wymienione w Załączniku I Dyrektywy ptasiej. Są to: derkacz, 
gąsiorek, lerka. Z gatunków łownych ptaków pospolicie w obszarze opracowania występują: kaczka 
krzyżówka (Anas platyrhynchos), bażant (Phasianus colchicus), kuropatwa (Perdix perdix). 

Liczne obszary podmokłe na obszarze objętym opracowaniem stanowią dogodne warunki do rozwoju 
herpetofauny. W obszarze opracowania stwierdzono 6 gatunków płazów objętych na terenie kraju 
ochroną prawną. Nie stwierdzono występowania gatunków gadów objętych ochroną prawną. Wykaz 
stwierdzonych gatunków płazów przedstawiono w poniższej tabeli, a szczegółową lokalizację ich siedlisk 
względem trasy przedstawia mapa terenowych uwarunkowań realizacyjnych. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

1 Żaba moczarowa Rana arvalis ścisła 
2 Żaba śmieszka Rana ridibunda częściowa 
3 Żaba wodna Rana esculenta częściowa 
4 Ropucha szara Bufo bufo częściowa 
5 Ropucha paskówka Bufo calamita ścisła 
6 Ropucha zielona Bufo viridis ścisła 

W obrębie obszaru objętego opracowaniem, nie stwierdzono gatunków płazów i gadów z Załączników 
II i IV Dyrektywy Siedliskowej. 

Omawiany odcinek Sanu należy do tzw. „krainy brzany”. W rzekach zaliczanych do tej strefy 
dominującym gatunkiem są reofilne karpiowate. Skład gatunkowy rzeki San na odcinku objętym 
opracowaniem przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

1 Ukleja Alburnus alburnus - 
2 Płoć Rutilus rutilus - 
3 Kiełb Gobio gobio - 
4 Kleń Squalius cephalus - 
5 Szczupak Esox lucius - 
6 Leszcz Abramis brama - 
7 Jaź Leuciscus idus - 
8 Świnka Chondrostoma nasus - 
9 Brzana Barbus barbus - 
10 Boleń Leuciscus aspius - 
11 Okoń Perca fluviatilis - 
12 Piekielnica Alburnoides bipunctatus częściowa 
13 Różanka Rhodeus sericeus częściowa 
14 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus częściowa 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

15 Krąp Blicca bjoerkna - 
16 Sum Silurus glanis - 
17 Jelec Leuciscus leuciscus - 
18 Miętus Lota lota - 
19 Sandacz Sander lucioperca - 
20 Jazgarz Gymnocephalus cernua - 
21 Karaś srebrzysty Carassius gibelio - 
22 Karaś pospolity Carassius carassius - 
23 Certa Vimba vimba - 
24 Śliz Barbatula barbatula częściowa 
25 Lin Tinca tinca - 
26 Węgorz Anguilla anguilla - 
27 Karp Cyprinus carpio - 
28 Wzdręga Scardinius erythrophthalmus - 

Z pośród ww. gatunków trzy zostały wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej - są to: boleń, 
kiełb białopłetwy i różanka. 

W obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania gatunków bezkręgowców objętych 
ochroną prawną. 

3.6.4. Obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody oraz obszary i obiekty wskazane do ochrony 

Obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody oraz obszary i obiekty wskazane do ochrony zostały opisane w treści rozdziału 2.4.3 niniejszego 
opracowania. 

3.6.5. Uwarunkowania sanitarne powietrza 

Ocenę stanu powietrza na rozpatrywanym obszarze przeprowadzono w oparciu o opracowania 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Informacja o stanie środowiska w 
powiecie stalowowolskim w 2012 roku, Informacja o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2012 roku 
oraz Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2012. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska coroczną ocenę jakości powietrza dokonuje się w 
strefach. W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził 
inwentaryzację wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla województwa podkarpackiego. W 
zakresie wszystkich zanieczyszczeń, uwzględnionych w ocenie za rok 2012, województwo podkarpackie 
podzielono na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako 
strefa podkarpacka. Powiat stalowowolski oraz niżański należą do strefy podkarpackiej. 

W raporcie uwzględniono wszystkie zanieczyszczenia, dla których w świetle Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu istnieje 
obowiązek prowadzenia oceny. Dla każdej substancji dokonano klasyfikacji stref, w których poziom 
odpowiednio: 

• przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji – klasa C, 
• mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym 

o margines tolerancji – klasa B, 
• nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A, 
• przekracza poziom docelowy – klasa C, 
• nie przekracza poziomu docelowego – klasa A, 
• przekracza poziom celu długoterminowego – klasa D2, 
• nie przekracza poziomu celu długoterminowego – klasa D1. 
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System monitoringu powietrza w województwie podkarpackim oparty jest na pomiarach stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu na stacjach działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska. 
Analizie poddano wyniki poziomów stężeń zanieczyszczeń uzyskane z 12 stacji i stanowisk 
pomiarowych, włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Na podstawie wyników ww. 
analiz dokonano klasyfikacji stref dla poszczególnych zanieczyszczeń. Klasyfikację strefy podkarpackiej 
dokonaną z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 

strefy 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 
SO2 A A 
NO2 A A 
CO A - 

C6H6 A - 
PM10 C - 
PM2,5 C - 

Pb A - 
As A - 
Cd A - 
Ni A - 

BaP C - 
O3 (dc) 1) A A 
O3 (dt) 2) D2 D2 

1) poziom docelowy; 2) poziom celu długoterminowego. 

Na stan jakości powietrza w strefie podkarpackiej wpływa głównie emisja powierzchniowa i liniowa. 
Sektor komunalno-bytowy odpowiedzialny jest w dużej mierze za podwyższone stężenia pyłu 
zawieszonego i benzo(a)piranu w okresie zimowym. Głównym źródłem tzw. niskiej emisji jest stosowanie 
w gospodarstwach domowych urządzeń i instalacji kotłowych o niskiej sprawności, w złym stanie 
technicznym oraz z ich nieprawidłową eksploatacją a także spalaniem złej jakości paliw. Emisja liniowa 
wpływa na średnioroczny poziom tlenków węgla, pyłu zawieszonego i benzenu. Największe stężenia tych 
zanieczyszczeń występują w obrębie skrzyżowań oraz dróg o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez 
obszary położone w zwartej zabudowie. 

W związku z przekroczeniem jakości powietrza w zakresie: poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego dla benzo(a)piranu w pyle zawieszonym PM10 w 2011 
roku opracowany został Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej. Celem programu jest 
przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza w strefie. 

3.6.6. Uwarunkowania akustyczne 

W obecnej sytuacji warunki akustyczne na terenie przyległym do planowanej inwestycji są 
kształtowane przez drogę krajową nr 77, oraz układ dróg lokalnych. Źródłem hałasu przemysłowego jest 
elektrociepłownia Stalowa Wola usytuowana w bliskiej odległości od drogi. W sąsiedztwie inwestycji 
znajdują się tereny rolne, leśne, ogródków działkowych, zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, 
mieszkaniowo – usługowej i usługowej oraz tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Na terenach rolnych 
można spodziewać się wzrostu poziomu hałasu spowodowanego maszynami rolniczymi używanymi przy 
sezonowych pracach polowych. W odległości ok. 1 km przebiega linia kolejowa nr 68 relacji Przeworsk - 
Lublin. Planowana droga przecina linie kolejową nr 66 relacji Zwierzyniec Towarowy ze stacją Stalowa 
Wola Południe. 

3.7. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu zostały opisane w treści rozdziału 2.4.3 
niniejszego opracowania. 

3.8. Warunki geologiczne i górnicze terenu 

Pod względem geologicznym analizowany teren położony jest w obrębie Zapadliska 
Przedkarpackiego. Dno Zapadliska Przedkarpackiego, schodzące uskokami pod górotwór karpacki 
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wypełnione było w miocenie osadami morskimi stanowiącymi obecnie podłoże geologiczne całej Kotliny 
Sandomierskiej jako formy erozyjnej. Powierzchniowe utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez 
osady akumulacji rzecznej: żwiry i piaski pylaste występujące w dolinie Sanu. Osady holocenu to 
kilkumetrowa warstwa mad wykształconych w postaci pyłów i glin pylastych oraz grunty organiczne 
występujące w postaci niewielkich płatów o małej miąższości.  

Teren inwestycyjny położony jest poza granicami złóż kopalin, a także poza granicami terenów i 
obszarów górniczych. W sąsiedztwie planowanej inwestycji, na terenie gminy Nisko zlokalizowane jest 
czwartorzędowe złoże mieszanek żwirowo-piaskowych KN 6667 Racławice. Przedmiotowe złoże 
znajduje się w granicach aktualnego obszaru górniczego oraz aktualnego terenu górniczego. 
Eksploatacja przedmiotowego złoża została zaniechana. Analizowane złoże oddalone jest od osi 
planowanej inwestycji o ok. 230 m. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Trasa projektowanej obwodnicy poprowadzona została po północno - wschodniej stronie 
miejscowości Stalowa Wola i Nisko. Projektowana droga przebiega na kierunku północ - południowy  
wschód.  

Początek opracowania projektowanej obwodnicy stalowej Woli i Niska zlokalizowany został na 
odcinku istniejącej trasy Podskarpowej (km -0+200.00), w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina. W km 
0+000.00 przewidziana została budowa skrzyżowania typu rondo, stanowiącego połączenie obwodnicy z 
ulicami Chopina i Podskarpową oraz  z projektowaną drogą wojewódzką nr 855 (wg odrębnej 
dokumentacji projektowej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+500 obwodnica poprowadzona została 
wzdłuż terenu projektowanego centrum handlowego. Na dalszym odcinku trasy,  od km 1+000 do km 
2+200 planowana inwestycja przecina tereny ogródków działkowych "Hutnik I". Na w/w odcinku drogi 
przewidziana została budowa trzech przejazdów gospodarczych (PG-1 w km 1+023.48, PG-2 w km 
1+488.03 oraz PG-3 w km 2+153.83). Powyższe przejazdy umożliwiać będą skomunikowanie terenów 
ogródków działkowych, przeciętych przez planowaną inwestycję. W km 2+584.06 zaprojektowano 
wiadukt drogowy nad planowaną obwodnicą, w ciągu ulicy Czarnieckiego (droga powiatowa nr 1024R). 
W km 2+812.65, zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przewidziano budowę przejścia ekologicznego PE-1 dla zwierząt średnich. W km 3+400 zlokalizowane 
zostało skrzyżowanie z projektowaną drogą łącznikową (klasy Z1/2), stanowiącą połączenie obwodnicy z 
istniejącą drogą krajową nr 77 w m. Stalowa Wola. Na odcinku od km 3+535.20 do km 4+114.00 
projektowana obwodnica poprowadzona została na estakadzie, przechodząc przez tereny elektrowni 
Stalowa Wola. Całkowita długość estakady wynosić będzie 0.6km. W km 4+238.21 obwodnica 
przekracza rzekę Barcówka. W powyższej lokalizacji zaprojektowany został most  M-1 (PE-2), pełniący 
jednocześnie funkcję  przejścia ekologicznego dla zwierząt średnich. Na dalszym odcinku trasy 
obwodnicy przewidziana została budowa dwóch przejazdów gospodarczych: obiekt PG-4 w km 5+741.47 
- nad ulicą Sanową oraz obiekt PG-4a (PE-4) - w km 6+873.87, pełniący jednocześnie funkcję 
ekologiczną (przejście dla zwierząt średnich). W km 8+243.43 przewidziano budowę wiaduktu w ciągu 
linii kolejowej nr 66, nad planowaną obwodnicą. W km 8+575 zaprojektowane zostało skrzyżowanie z 
ulicą Podsanie oraz z projektowaną ulicą Modrzewiową klasy Z1/2. Na dalszym odcinku trasy , w km 
9+443.01 obwodnica krzyżuje się z istniejącą ulicą Kościuszki. W powyższej lokalizacji przewidziana 
została budowa przejazdu gospodarczego PG-4b. W km 10+136.22 zaprojektowane zostało kolejne 
przejście ekologiczne dla zwierząt średnich (obiekt PE-7).  W km 11+657.57 obwodnica krzyżuje się z 
istniejącą drogą krajową nr 19. W powyższej lokalizacji przewidziana została budowa skrzyżowania 
obwodnicy z drogą krajową. W rejonie istniejącego cmentarza w Racławicach projektowana obwodnica 
została poprowadzona nad istniejącą drogą krajową nr 77 (obiekt WD-6 w km 12+695.94). Przebudowie i 
rozbudowie podlegać będzie istniejący układ drogowy w rejonie obiektu WD-6. Celem zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej terenów przyległych zaprojektowane zostało skrzyżowanie typu rondo małe, 
stanowiące połączenie istniejącej DK-77 (2 wloty) oraz dróg równoległych DR-28 i DR-27. Geometria 
drogi równoległej nr 27 zaprojektowana została w sposób umożliwiający prowadzenie ruchu komunikacji 
zbiorowej, realizowanej obecnie ulicą Nadjeziorze. Na dalszym odcinku, w km 13+593.00 obwodnica 
przecina istniejącą drogę gminną (ul. Twardowskiego). W powyższej lokalizacji zaprojektowany został 
wiadukt drogowy WD-7 nad obwodnicą. W km 14+548.27 przewidziana została budowa przejazdu 
gospodarczego PG-5 nad istniejącą drogą gminną o nawierzchni gruntowej. Koniec zakresu opracowania 
stanowi projektowane skrzyżowanie typu rondo średnie, stanowiące połączenie obwodnicy, istniejącej 
drogi krajowej nr 77 oraz łącznic planowanego węzła "Rudnik".  

W ramach opracowywanej koncepcji programowej przewidziano przebudowę istniejących dróg 
krajowych, powiatowych oraz gminnych w zakresie umożliwiającym zachowanie ciągłości układu 
komunikacyjnego. Podstawowe parametry techniczne  dróg, znajdujących się w zakresie projektowanej 
inwestycji, przewidzianych do przebudowy podano w punkcie 6.1.3 niniejszego opisu. 
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W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przyległych zaplanowano budowę dróg 
równoległych w zakresie umożliwiającym skomunikowanie wszystkich działek w obrębie planowanej 
inwestycji. Zestawienie w/w dróg podano w punkcie 6.1.4 niniejszego opisu. 

5. UKSZTAŁTOWANIE TRASY DROGOWEJ 

5.1. Opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu 
oraz opis planowanych zmian w stosunku do rezerw terenu w studium 

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny: miasta Stalowa Wola, Miasta i Gminy Nisko, 
Gminy Pysznica, Gminy Rudnik nad Sanem. Obszar, dla którego określono przebieg obwodnicy 
częściowo pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie gminy, przez 
które przebiega korytarz drogi posiadają Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. 
Obowiązujące dokumenty planistyczne przedstawia poniższa tabela. 

Gmina Obowiązujące dokumenty 
planistyczne 

Uwzględnienie 
korytarza drogi 

Zgodność z 
Koncepcją 

Programową 
Komentarz 

M .Stalowa Wola 

Uchwała Nr L/705/06 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 
27 stycznia 2006 r. w sprawie 

Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla "Dolina" 
w Stalowej Woli 

Tak Tak 

Oznaczenia w planie 
wskazują przeznaczenie 
terenu jako tereny dróg 

publicznych - droga główna 
ruchu przyśpieszonego oraz 
droga główna oraz w rejonie 

węzła jako parking 
samochodowy, zabudowa 

usługowa, zieleń 
urządzona, zabudowa 

mieszkaniowo -usługowa i 
tereny rolnicze  

Uchwała Nr L/867/09 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

25 września 2009 roku w 
sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru 
przemysłowo - usługowego w 
rejonie Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Stalowej Woli 

Tak Tak 

Oznaczenia w planie 
wskazują przeznaczenie 
terenu jako tereny dróg 

publicznych - droga główna 
ruchu przyśpieszonego oraz 
w rejonie węzła jako tereny 
usługowe i rozmieszczenia 

obiektów usługowo - 
handlowych 

Uchwała Nr XXIV/342/04 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 
28 maja 2004 roku w sprawie 

uchwalenie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru 
zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej osiedla Poręby II w 
Stalowej Woli 

Nie Nie 

Oznaczenia w planie 
wskazują teren 

zlokalizowany w zakresie 
inwestycji jako obsługa 
komunikacyjna terenu z 

projektowanych dróg 
gminnych osiedlowych oraz 

tereny urządzeń 
komunikacyjnych 

Uchwała Nr XXXIV//483/05 
Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 21 stycznia 2005 r. z 
późniejszymi zmianami w 

sprawie uchwalenia Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Stalowa 

Wola  

Nie Nie 

Oznaczenia w studium 
wskazują tereny jako: 

tereny ogródków 
działkowych, rolnicze, 
zieleni niskiej, zieleni 

urządzonej  
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Gmina Obowiązujące dokumenty 
planistyczne 

Uwzględnienie 
korytarza drogi 

Zgodność z 
Koncepcją 

Programową 
Komentarz 

Uchwała Nr VII/73/07 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 
30 marca 2007 roku w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru 

położonego pomiędzy osiedlem 
Śródmieście a Elektrownią w 

Stalowej Woli 

Tak Nie 

Oznaczenia w planie 
wskazują teren jako tereny 

zieleni nieurządzonej, 
tereny infrastruktury 

technicznej, usług sportu i 
rekreacji, lasów z usługami 

turystyki 

Uchwała Nr XXIV/341/04 Rady 
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

28 maja 2004 roku z 
późniejszymi zmianami w 

sprawie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru usług 
produkcyjno - rzemieślniczych 
przy ul. energetyków w rejonie 
elektrowni Stalowa Wola - Etap 

II  

Tak Nie 

Korytarz drogi częściowo 
pokrywa się z korytarzem 
określonym w planie jako 

droga główna ruchu 
przyśpieszonego. pozostałe 

obszary to tereny zieleni 
izolacyjnej, tereny 
magazynowania i 

składowania 

Pysznica 

Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady 
Gminy Pysznica z dnia 10 
sierpnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 

Pysznica 

Tak Nie 

Oznaczenia w studium 
wskazują tereny jako: 

tereny i obiekty działalności 
gospodarczej projektowane, 

tereny ograniczonych 
warunków rozwoju rolnictwa 

Nisko 

Uchwała Nr XLIX/441/10 Rady 
Miejskiej w Nisku z dnia 4 

października 2010 r. w sprawie 
zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta 

Nisko 

Tak Nie 

Oznaczenia w studium 
wskazują tereny jako: 

mieszkaniowo usługowe, 
rolne, zieleni niskiej, 

ogródków działkowych, 
lasów i zalesień i cmentarza  

Rudnik nad 
Sanem 

Uchwała Nr III/22/2002 Rady 
Miejskiej w Rudniku nad Sanem 

z dnia 12 grudnia 2002 r. w 
sprawie Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem  

Tak Nie 

Oznaczenia w studium 
wskazują tereny jako: droga 
krajowa, tereny lub obiekty 
usług komercyjnych w tym 

istniejące zakłady 
przemysłowe 

5.2. Opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej 

Na odcinku od km 0+000 do km 12+697 projektowana obwodnica zaprojektowana została po 
wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 77, omijając tereny miasta Stalowa Wola oraz 
miejscowości Malce, Nisko i Racławice. W km 12+697 obwodnica przecina istniejącą drogę krajową i 
dalej biegnie po jej zachodniej stronie, omijając obszar zabudowany miejscowości Wolina. Koniec 
zakresu opracowania zlokalizowany został w km 62+680 istniejącej DK-77 w odległości około 280m od 
istniejącego wiaduktu w ciągu linii kolejowej nr 65. 
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5.3. Opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, połączenia z innymi 
drogami, dostępność 

Planowane inwestycje, związane z rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie projektowanej 
obwodnicy zestawiono w poniższej tabeli. 

L.p. Opis planowanej 
inwestycji 

Sposób uwzględnienia w projekcie 

1. Przebudowa skrzyżowania 
trasy Podskarpowej i ul. 
Chopina (budowa centrum 
handlowego) 

Obsługa planowanego centrum handlowego przewidziana została w dwóch 
wariantach: 
WARIANT 1 - droga obsługująca centrum handlowe (KDZ) włączona 
zostanie do projektowanej drogi wojewódzkiej nr 855 w odległości 295m od 
projektowanego ronda, stanowiącego połączenie obwodnicy, projektowanej 
DW-855 oraz ulic Chopina i Podskarpowej.   
WARIANT 2 - droga obsługująca centrum handlowe (KDZ) włączona 
zostanie do projektowanego ronda. 

2. Budowa łącznika drogowego 
pomiędzy ul. Grabskiego i ul. 
Energetyków 

Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe projektowanej drogi łącznikowej 
zostały dostosowane do projektowanego wg odrębnej dokumentacji ronda 
turbinowego w ciągu ul. Energetyków (istniejącej DK-77) 

3. Rozbudowa ulicy 
Modrzewiowej 

Odcinek projektowanej ulicy Modrzewiowej zlokalizowany został w korytarzu 
zarezerwowanym pod budowę w/w drogi, wyznaczonym na podstawie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dalsza rozbudowa ul. 
Modrzewiowej zrealizowana zostanie na podstawie odrębnej dokumentacji 
projektowej. 

4. Budowa węzła "Rudnik" w 
ciągu projektowanej S19 

Projektowane rondo, stanowiące koniec zakresu opracowania planowanej 
inwestycji stanowi połączenie obwodnicy z istniejącą DK-77. Geometra ronda 
zaprojektowana została w sposób umożliwiający dobudowę czwartego wlotu 
(łącznice węzła "Rudnik"). 

Projektowana obwodnica Stalowej Woli i Niska będzie drogą o ograniczonej dostępności. 
Połączenia planowanej obwodnicy z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym zrealizowane 
zostaną na skrzyżowaniach w następujących lokalizacjach: 

• km 0+000.000 - skrzyżowanie z istniejącą ulicą Podskarpową, ulicą Chopina oraz z 
projektowaną drogą wojewódzką nr 855, 

• km 3+400 - skrzyżowanie z projektowaną drogą gminną (łącznik pomiędzy obwodnicą a 
istniejącą DK-77 w Salowej Woli), 

• km 8+575 - skrzyżowanie z istniejącą ulicą Podsanie oraz z projektowaną ulicą 
Modrzewiową, 

• km 11+657.57 - skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 19, 

• km 15+073.94 - skrzyżowanie typu rondo z istniejącą DK-77 oraz z łącznicami 
planowanego węzła "Rudnik" (z drogą krajową nr 19). 

W ramach inwestycji przewidziano budowę przejazdów drogowych, w celu zapewnienia ciągłości 
przeciętych szlaków komunikacyjnych. Szczegółowy wykaz w/w obiektów zamieszczono w punkcie 6.2 
niniejszego opisu. Ponadto w celu zapewnienia obsługi przyległych posesji zaprojektowana została sieć 
dróg równoległych, skomunikowanych z istniejącym i projektowanym układem drogowym.  

 

5.4. Ukształtowanie terenu i zieleni 

Na całej długości odcinka niweleta projektowanej obwodnicy została poprowadzona w nasypie. W 
terenach zalewowych wartość wyniesienia niwelety ponad wyznaczony poziom wody stuletniej Q1% 

wynosi minimum 1.5m. Pochylenia podłużne niwelety zawierają się w przedziale od 0.3 do 3.00% i są 
odpowiednie dla wymagań stawianym drogom klasy GP. Na załomach niwelety zastosowano 
wyokrąglenia łukami o promieniach od 4 300m – 20 000m dla łuków wklęsłych i od 6 800m – 14 500m dla 
łuków wypukłych. Promienie łuków wypukłych zapewniają wymaganą przepisami, odległość widoczności 
na zatrzymanie.   

Projekt nasadzeń zieleni został oparty na wytycznych zawartych w Decyzji Środowiskowej. 
W miejscach wskazanych w Decyzji Środowiskowej starano się wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej i 
osłonowej w miarę możliwości terenowych i wymogu zachowania odpowiedniej odległości od granic 
inwestycji, przebiegających sieci uzbrojenia terenu (podziemnych nadziemnych) i innych urządzeń 
infrastruktury (np. zbiorniki retencyjne). 
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Zaprojektowany układ zieleni spełnia wiele funkcji:  
- funkcja ochronna; 
- funkcja izolacyjna; 
- funkcja biocenotyczna; 
- funkcja krajobrazowa; 
- funkcja estetyczna. 
Główną rolą projektowanych nasadzeń zieleni będzie izolowanie terenów zabudowy mieszkaniowej 

znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie drogi ekspresowej przed uciążliwościami wynikającymi z jej 
eksploatacji takimi jak zanieczyszczenia powietrza, hałas. Projektowane grupy zieleni będą miały 
charakter śródpolnych zadrzewień, w związku z czym staną się one azylem dla małej zwierzyny. Będą 
zatem pełniły równocześnie funkcje biocenotyczne. Jednocześnie dobór gatunkowy do konstruowania 
nasadzeń został tak przeprowadzony by stanowiły one jak najmniej atrakcyjne miejsce żerowania i 
przebywania dla ornitofauny. Nasadzenia zieleni wpłyną na polepszenie walorów krajobrazowych 
otoczenia obwodnicy, pozwolą wpisać ją w krajobraz oraz będą pozytywnie oddziaływały na zewnętrzny 
odbiór inwestycji. 

W rejonie przejść dla zwierząt zaproponowano nasadzenia zieleni w postaci grup drzew i krzewów, 
które mają zadanie zachęcić zwierzynę do korzystania z tych obiektów. 

Przy ekranach akustycznych oraz ogrodzeniach w sąsiedztwie przejść dla zwierząt przewiduje się 
nasadzenia pnączy. 

Szpalerowe nasadzenia drzew wzdłuż projektowanej drogi podkreślają jej przebieg oraz wpisują ją w 
istniejący krajobraz. 

Roślinność trawiasta w rowach ma za zadanie podczyszczać wody spływające z korony drogi.  
Dobierając gatunki drzew i krzewów do projektowanych nasadzeń uwzględniono gatunki odporne na 

zanieczyszczenia powietrza, suszę oraz na lekkie zasolenie gleby. Starano się wybierać przede 
wszystkim drzewa i krzewy liściaste o zwartych, gęstych koronach i dużych blaszkach liściowych, 
odgrywających istotną rolę w zatrzymywaniu zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczaniu 
rozprzestrzeniania się hałasu. Proponowane do obsadzeń drzewa i krzewy stanowią głównie gatunki 
krajowe i zadomowione, zaś przy ich doborze kierowano się również zapisami Decyzji Środowiskowej. 
By zapobiec zwabianiu w pobliże jezdni projektowanej obwodnicy ornitofauny, starano się dobierać takie 
gatunki drzew i krzewów, których owoce nie stanowią atrakcyjnej bazy pokarmowej dla przedstawicieli tej 
grupy zwierząt. 

Do realizacji nasadzeń proponuje się następujące gatunki drzew i krzewów: klon zwyczajny (Acer 
platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), brzoza 
brodawkowata (Betula pendula), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), dąb szypułkowy (Quercus robur), 
wierzba biała (Salix alba), wierzba iwa (Salix caprea), olsza czarna (Alnus glutinosa), wierzba purpurowa 
(Salix purpurea), wierzba szara (Salix cinerea), śliwa tarnina (Prunus spinosa), trzemielina pospolita 
(Euonymus europaeus), dereń świdwa (Cornus sanguinea), leszczyna pospolita (Corylus avellana), 
suchodrzew pospolity (Lonicera xylosteum), szakłak pospolity (Rhamnus catharticus), głóg jednoszyjkowy 
(Crataegus monogyna). 

 

6. PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE 

6.1. Obiekty drogowe 

Projektowana obwodnica Stalowej Woli i Niska jest drogą klasy GP o przekroju jednojezdniowym. 
W rejonie projektowanych skrzyżowań zaprojektowane zostały niezbędnie poszerzenia jezdni obwodnicy, 
związane z kanalizacją wlotów. 

6.1.1. Parametry techniczne projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 77 

- długość odcinka 15.5 km 
- klasa techniczna GP 
- prędkość projektowa 80 km/h 
- prędkość miarodajna 100 km/h 
- liczba pasów ruchu 2 
- szerokość pasa ruchu 3.50 m 
- szerokość opasek zewnętrznych 0.50 m 
- szerokość poboczy gruntowych* 1.50 - 2.50 m 
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % 
- pochylenie poprzeczne na łuku max. 4.0% 
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- skrajnia pionowa 4.90 m (4.70 wg Dz.U.nr 43 + 0.20 m) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR5 
 

6.1.2. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH SKRZYŻOWAŃ 

Projektowana obwodnica Stalowej Woli i Niska posiadać będzie połączenia z istniejącym i 
projektowanym układem drogowym poprzez projektowane skrzyżowania jednopoziomowe. Podstawowe 
parametry w/ skrzyżowań zestawiono w poniższej tabeli 

L.p. Lokalizacja skrzyżowania Podstawowe parametry techniczne 

1. Km 0+000.00 
skrzyżowanie z ul. Podskarpową, 
ul. Chopina i projektowaną drogą 
wojewódzką nr 855 

WARIANT 1 - rondo 4-wlotowe 
Średnica zewnętrzna Dz  
Średnica wewnętrzna Dw  
Szerokość jezdni ronda 
Szerokość pierścienia 
Szerokość wlotu  
Szerokość wylotu 

42.0 m 
28.0 m 
5.0 m 
2.0 m 
3.75 m 
4.5 m 

WARIANT 2 - rondo 5-wlotowe 
Średnica zewnętrzna Dz  
Średnica wewnętrzna Dw  
Szerokość jezdni ronda 
Szerokość pierścienia 
Szerokość wlotu  
Szerokość wylotu 

50 m 
34 m 
6.0 m 
2.0 m 
3.75 m 
4.5 m 

2. Km 3+400 
Skrzyżowanie z projektowaną 
drogą gminną (łącznikiem do 
istniejącej DK-77). 
 

WARIANT 1 - skrzyżowanie skanalizowane 
Obwodnica: 
Szerokość pasa do skrętu w lewo 
Szerokość wyspy dzielącej 
Szerokość wyspy kryjącej 
Długość odcinka zwalniania 
Długość odcinka akumulacji 
Skos załamania krawędzi jezdni 
Łącznik: 
Szerokość wlotu 
Szerokość wylotu 

 
3.5 m 
2.5 m 
5.0 m 
110.0 m 
20.0 m 
1:40 
 
4.0 m 
4.5 m 

WARIANT 2 - rondo 3-wlotowe 
Średnica zewnętrzna Dz  
Średnica wewnętrzna Dw  
Szerokość jezdni ronda 
Szerokość pierścienia 
Szerokość wlotu  
Szerokość wylotu 

40.0 m 
26.0 m 
5.0 m 
2.0 m 
3.75 m 
4.5 m 

3. Km 8+575 
Skrzyżowanie z ulicą Podsanie i 
projektowaną ulicą Modrzewiową 

WARIANT 1 - skrzyżowanie skanalizowane 
Obwodnica: 
Szerokość pasa do skrętu w lewo 
Szerokość wyspy dzielącej 
Długość odcinka zwalniania 
Długość odcinka akumulacji 
Skos załamania krawędzi jezdni 
Wloty podporządkowane: 
Szerokość wlotu 
Szerokość wylotu 

 
3.5 m 
2.5 m 
115.0 m / 95.0 m 
20.0 m 
1:40 
 
4.0 m 
4.5 m 

WARIANT 2 - rondo 4-wlotowe 
Średnica zewnętrzna Dz  
Średnica wewnętrzna Dw  
Szerokość jezdni ronda 
Szerokość pierścienia 
Szerokość wlotu  
Szerokość wylotu 

40.0 m 
26.0 m 
5.0 m 
2.0 m 
3.75 m 
4.5 m 
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L.p. Lokalizacja skrzyżowania Podstawowe parametry techniczne 

4. Km 11+657.57 
Skrzyżowanie z drogą krajową nr 
19 

WARIANT 1 - skrzyżowanie skanalizowane 
Obwodnica: 
Szerokość pasa do skrętu w lewo 
Szerokość wyspy dzielącej 
Długość odcinka zwalniania 
Długość odcinka akumulacji 
Skos załamania krawędzi jezdni 
Wloty podporządkowane: 
Szerokość wlotu 
Szerokość wylotu 

 
3.5 m 
2.5 m 
95.0 m / 95.0 m 
20.0 m 
1:40 
 
4.0 m 
4.5 m 

WARIANT 2 - rondo 4-wlotowe 
Średnica zewnętrzna Dz  
Średnica wewnętrzna Dw  
Szerokość jezdni ronda 
Szerokość pierścienia 
Szerokość wlotu  
Szerokość wylotu 

40.0 m 
26.0 m 
5.0 m 
2.0 m 
3.75 m 
4.5 m 

5.  Km 15+073.94 
Skrzyżowanie z istniejącą DK-77 
oraz planowanymi łącznicami 
węzła "Rudnik" 

Rondo 3-wlotowe  
(z możliwością dobudowy czwartego wlotu) 
Średnica zewnętrzna Dz  
Średnica wewnętrzna Dw  
Szerokość jezdni ronda 
Szerokość pierścienia 
Szerokość wlotu  
Szerokość wylotu 

65.0 m 
50.0 m 
5.5 m 
2.0 m 
3.75 m 
4.5 m 

6.1.3. Parametry techniczne przebudowywanych dróg poprzecznych 

W ramach projektu przewidziana została przebudowa istniejącego układu drogowego w 
niezbędnym zakresie. Parametry przebudowywanych dróg poprzecznych, przecinających projektowaną 
drogę ekspresową zestawiono w poniższej tabeli:    

L.p Nazwa drogi 
(kilometraż) 

Projektowane rozwiązanie Parametry techniczne 
Opis Nazwa 

obiektu 
Kategoria 

drogi 
Klasa 
techn. 

Prędkość 
projektowa 

Vp 

Kate- 
goria 
ruchu 

Parametry przekroju 
J - jezdnia 
CH/R - ciąg pieszo-rowerowy 
CH - chodnik 
P - pobocze 
N - nawierzchnia 

1 DP 01  
(km 0+000.00) 

W1: rondo 4-wlot. 
W2: rondo 5-wlot. 

- wojewódzka  
nr 855 

G 2/2 60 km/h KR4 J: 
CH/R: 

N: 

2 x 7.0 m 
3.5 m (L+P) 
bitumiczna 

2 DP01a 
(km 0+000.00) 

gminna 
KDZ 

Z 1/2 40 km/h KR3 J: 
CH/R: 

P: 
N: 

7.0 m 
3.5 m (P) 
1.0 m (L) 
bitumiczna 

3 DP 02  
(km 1+023.47) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-1 gminna 
ul.Działkowa 

odcinek 1 

L 1/2 30 km/h KR2 J: 
CH: 

P: 
N: 

5.5 m 
2.0 m (P) 
1.55 m (L) 
bitumiczna 

4 DP 03  
(km 1+488.02) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-2  serwisowa - 30 km/h KR1 J: 
P: 
N: 

3.5 m 
1.55 m (L+P) 
kruszywo 

5 DP 04  
(km 2+153.82) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-3 gminna 
ul. Działkowa 

odcinek 2 

L 1/2 30 km/h KR2 J: 
CH: 

P: 
N: 

5.0 m 
2.0 m (L) 
0.75  /1.55 m (P) 
bitumiczna 

6 DP 05  
(km 2+584.06) 

Przejazd nad 
obwodnicą 

WD-2 powiatowa  
nr 1024R 

ul.Czarnieckiego 

G 1/2 50 km/h KR3 J: 
CH/R: 

N:  

7.0 m 
3.5 m (L+P) 
bitumiczna 

7 DP 05a 
(km 3+400.00) 

W1: skrzyżowanie 
skanalizowane 

W2: rondo 3-wlot. 

- gminna 
Łącznik  

(istn. DK-77 - 
obwodnica) 

Z 1/2 60 km/h KR3 J: 
CH/R: 

P: 
N: 

7.0 m 
3.5 m (L) 
1.0/1.80 m (L+P) 
bitumiczna 
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L.p Nazwa drogi 
(kilometraż) 

Projektowane rozwiązanie Parametry techniczne 
Opis Nazwa 

obiektu 
Kategoria 

drogi 
Klasa 
techn. 

Prędkość 
projektowa 

Vp 

Kate- 
goria 
ruchu 

Parametry przekroju 
J - jezdnia 
CH/R - ciąg pieszo-rowerowy 
CH - chodnik 
P - pobocze 
N - nawierzchnia 

8 DP 06a 
(km 3+542.55) 

Przejazd 
gospodarczy 

ED-1  serwisowa - 30 km/h KR1 J: 
P: 
N: 

3.5 m 
0.75/1.55 m (L+P) 
kruszywo 

9 DP 06b 
(km 3+602.52) 

Przejazd 
gospodarczy 

ED-1  serwisowa - 30 km/h KR1 J: 
P: 
N: 

3.5 m 
0.75m (L+P) 
kruszywo 

10 DP 07  
(km 5+741.47) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-4 gminna 
ul. Sanowa 

L 1/2 30 km/h KR2 J: 
 CH: 
 P: 

N: 

5.0 m 
2.0 m (L) 
0.75/1.55 m (P) 
bitumiczna 

11 DP 08  
(km 6+875.02) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-4a gminna 
 

D 1/1 30 km/h KR2 J: 
P: 
N: 

3.5 m 
0.75/1.55 m (L+P) 
kruszywo 

 
12 

DP 09 a 
(km 8+575.00) 

W1: skrzyżowanie 
skanalizowane 

W2: rondo 4-wlot. 

- gminna 
ul. Modrzewiowa 

Z 1/2 60 km/h KR3 J: 
CH/R: 
 P: 

N: 

7.0 m 
3.5 m (P) 
1.0/1.8 m (L) 
bitumiczna 

DP 09 b 
(km 8+575.00) 

gminna 
ul. Podsanie 

Z 1/2 50 km/h KR2 

13 DP 10  
(km 9+429.79) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-4b gminna 
ul. Kościuszki 

L 1/2 30 km/h KR2 J: 
P: 
N: 

5.5 m 
0.75/1.55 m 
(L+P) 
bitumiczna 

14 DP 11  
(km 11+657.57) 

W1: skrzyżowanie 
skanalizowane 

W2: rondo 4-wlot. 

- krajowa nr 19 
ul. Lubelska 

GP 1/2 60 km/h KR5 J: 
 CH/R: 

 P: 
N: 

7.0 m 
3.5 m (P) 
1.5 m (L) 
bitumiczna 

15 DP 12  
(km 12+711.55) 

Wiadukt w ciągu 
obwodnicy 

WD-6 gminna 
istniejąca DK-77 

odcinek 1 

Z 1/2 40 km/h KR2 J: 
 CH: 
 P: 

N: 

7.0 m 
2.0 m (P) 
1.0/1.55 m (L) 
bitumiczna 

16 DP 13 
(km 13+593.00) 

Przejazd nad 
obwodnicą 

WD-7 gminna 
ul. Księdza 

Twardowskiego 

L 1/2 30 km/h KR2 J: 
P: 
P: 
N: 

5.5 m 
0.75/1.55 m (L) 
0.75/2.8 m (P) 
bitumiczna 

17 DP 14 
(km 14+549.70) 

Przejazd 
gospodarczy 

PG-5 gminna D 1/1 30 km/h KR2 J: 
P: 
N: 

3.5 m 
0.75/1.55m (L+P) 
kruszywo 

6.1.4. Parametry techniczne projektowanych dróg równoległych 

Celem skomunikowania działek i terenów przyległych do projektowanej inwestycji oraz 
połączenia projektowanego układu z istniejącą siecią drogową,  zaprojektowana została przebudowa oraz 
budowa odcinków dróg równoległych o parametrach wyszczególnionych w części technicznej drogowej, 
stanowiącej odrębny tom niniejszej koncepcji programowej.  

 Drogi o szerokości 3.5m (jednopasowe) posiadać będą mijanki o długości 25.0m, umożliwiające 
wyminięcie się pojazdów nadjeżdżających z przeciwnych kierunków ruchu. Projektowane drogi 
równoległe posiadać będą obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0.75m. 

W celu obsługi działek przyległych do projektowanej inwestycji  przewidziana została budowa 
zjazdów indywidualnych oraz dojazdów do posesji o szerokości minimalnej 4,5m (w tym jezdnie o 
szerokości min. 3,0m).  

Dla działek, na których zlokalizowano obiekty, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza zaprojektowane zostały zjazdy publiczne o szerokości minimalnej 5,0m (w tym jezdnie o 
szerokości min. 3,5m).  

Połączenia istniejących dróg gminnych z drogami równoległymi zaprojektowano na parametrach 
zjazdów publicznych z jezdnią o szerokości 5,0m i obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m.  
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6.1.5. Parametry techniczne projektowanych Miejsc Kontroli Pojazdów 

W ramach koncepcji przewidziana została budowa dwóch Miejsc Kontroli Pojazdów w 
następujących lokalizacjach: 

• km 3+150 (strona prawa) - przed skrzyżowaniem z projektowaną drogą łącznikową, 

• km 11+950 (strona lewa) - przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19.  

Proponowana lokalizacja miejsc kontroli umożliwia w miarę konieczności zjazd pojazdów z 
obwodnicy (na projektowanych skrzyżowaniach). 

Miejsca Kontroli Pojazdów wyposażono w 2 miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych 
szerokości 4.0 m oraz strefę ważenia pojazdów szerokości 5.0m. Dojazd do miejsc postojowych oraz 
strefy ważenia pojazdów zapewnia jezdnia manewrowa szerokości 5.0m. Przewiduje się zastosowanie 
odwodnienia do otwartego systemu rowów drogowych w związku z czym pochylenie poprzeczne 
stanowisk skierowane jest w kierunku zewnętrznej krawędzi. Miejsca Kontroli Pojazdów oddzielone są od 
jezdni wyniesioną wyspą w krawężnikach o szerokości 3.5m. 

6.2. Obiekty inżynierskie 

Zestawienie parametrów projektowanych obiektów mostowych podano w poniższej tabeli. 

Lp 
Oznaczenie 

obiektu 
Orientacyjny 
kilometraż 

Klasa 
obciążenia 

wg PN-
85/S/10030 

Długość 

[m] 

Min. 

szerokość 

całkowita 

przęseł 

[m] 

Powierzchnia 

całkowita 

[m2] 

Liczba 

przęseł 

a 

[deg] 

Koszt 

jedn. 

[zł/m2] 

Koszt 

całkowity 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 PG-1 1+023,48 A 32,7 11,15 135 1 90 7000 944405 

2 PG-2 1+488,03 A 24,9 11,28 91 1 90 7000 639576 

3 PG-3 2+153,83 A 38,4 11,15 168 1 61 7000 1174653 

4 WD-2 2+584,06 A 41,5 17,30 313 1 82 5000 1565650 

5 PE-1 2+812,65 A 78,1 11,96 691 2 45 
7000/ 

9000 

4839016

/ 

6221592 

6 ED-1 3+535,20 A 600 11,15 7476 9 90 7000 52332000 

7 M-1 PE2 4+238,21 A 89,1 11,96 739 2 43,6 
7000/ 

9000 

5173896 

/ 

6652152 

8 PG-4 5+741,47 A 32,4 11,28 136 1 83,1 7000 955416 

9 
PG-4a 

PE4 
6+873,87 A 46,4 11,96 291 1 60,3 7000 2034396 

10 WK-1 8+243,43 A 74 11,15 471 1 38 
7000/ 

9000 

3295390 

/ 

4236930 

11 PG-4b 9+443,01 A 37,9 11,15 198 1 60 7000 1389290 

12 PE-7 10+136,22 A 25,2 11,96 181 1 90 7000 1264172 

13 WD-6 12+695,94 A 52,5 11,15 363 1 60 
7000/ 

9000 

2540528 

/ 
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Lp 
Oznaczenie 

obiektu 
Orientacyjny 
kilometraż 

Klasa 
obciążenia 

wg PN-
85/S/10030 

Długość 

[m] 

Min. 

szerokość 

całkowita 

przęseł 

[m] 

Powierzchnia 

całkowita 

[m2] 

Liczba 

przęseł 

a 

[deg] 

Koszt 

jedn. 

[zł/m2] 

Koszt 

całkowity 

[zł] 

3266393 

14 PE-8 13+032,71 A 20,5 12,00 82 1 90 7000 571200 

15 WD-7 13+593,00 B 41,8 9,95 219 1 60 5000 1094500 

16 PG-5 14+548,27 A 32,3 12,55 108 1 57 7000 755510 

6.3. Elementy systemu odwodnienia 

6.3.1. Odwodnienie projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 77 

Podstawowy element systemu odwodnienia projektowanej obwodnicy stanowić będą rowy 
przydrożne. Zaprojektowano rowy o przekroju trapezowym o szerokości 0.40m i głębokości min. 0.50m, 
projektowane skarpy rowów posiadać będą pochylenie 1:1.5. Zaprojektowano umocnienia dna i skarp 
rowów - wg poniższej zasady: 

- rowy o pochyleniu ≤ 3.0% - umocnienie warstwą humusu grubości 10cm; 

- rowy o pochyleniu >3.0% - umocnienie geosiatką komórkową grubości 10cm wypełnioną 
humusem. 

Wykonanie rowów przydrożnych przewidziane zostało na całej długości planowanej obwodnicy. 
Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzone zostaną do rowów w sposób bezpośredni, bądź 
poprzez projektowaną kanalizację deszczową.  

Dla projektowanej obwodnicy stalowej Woli i Niska zaprojektowane zostały ścieki trójkątne z 
prefabrykowanych elementów betonowych, o szerokości 50cm, w następujących lokalizacjach: 

- przy krawędzi jezdni, w nasypach o wysokości ≥3.0m; 

- przy krawędzi jezdni, w miejscu usytuowania ekranów akustycznych; 

Wody opadowe ze ścieków odprowadzone zostaną poprzez studnie wpustowe do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie ponadto w rejonie projektowanych 
skrzyżowań, w rejonie których jezdnia projektowanej obwodnicy zostanie obramowana krawężnikami, 
wzdłuż których zlokalizowane zostaną wpusty deszczowe. 

Celem odprowadzenia wody z warstwy mrozoochronnej, na odcinkach wykopowych 
zaprojektowane zostały ciągi drenarskie (drenu typu francuskiego wraz ze studniami).  

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w projekcie 
przewidziano wykonanie szczelnego systemu odwodnienia. Wody opadowe, spływające z jezdni 
obwodnicy, na przeważającej części odcinka odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej poprzez 
projektowane ścieki prefabrykowane i studnie wpustowe, usytuowane wzdłuż krawędzi jezdni. Ponadto, 
na całej długości planowanej obwodnicy zaprojektowane zostały rowy drogowe o przekroju szczelnym, 
uzyskanym poprzez ułożenie warstwy gliny grubości 30cm pod dnem rowu. 

6.3.3. Odwodnienie pozostałych dróg w zakresie planowanej inwestycji  

W ramach projektu przewidziana została budowa systemu odwodnienia dla pozostałych dróg w 
rejonie planowanej inwestycji, w zakresie opisanym w poniższej tabeli: 

L.p. Lokalizacja Opis projektowanego systemu odwodnienia 

1. Odwodnienie w rejonie projektowanych skrzyżowań 
1.1 DP01 - Ul. Chopina,  

DP01a - droga gminna KDZ 
- drogi obramowane krawężnikami, wzdłuż których usytuowane 
zostały wpusty deszczowe. Odprowadzenie wody ze studni 
wpustowych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej; 
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L.p. Lokalizacja Opis projektowanego systemu odwodnienia 

1.2 DP05a - łącznik (istn. DK-77 
- obwodnica) 

- obustronne rowy przydrożne włączone do rowów planowanej 
obwodnicy; 
- droga obramowana krawężnikami, wzdłuż których usytuowane 
zostały wpusty deszczowe. Odprowadzenie wody ze studni 
wpustowych do projektowanego rowu przydrożnego. 

1.3 DP09a - ul. Modrzewiowa 
DP09b - ul. Podsanie 

- obustronne rowy przydrożne włączone do rowów planowanej 
obwodnicy; 
- drogi obramowane krawężnikami, wzdłuż których usytuowane 
zostały wpusty deszczowe. Odprowadzenie wody ze studni 
wpustowych do projektowanego rowu przydrożnego. 

1.4 DP11 - istniejąca DK19 - obustronne rowy przydrożne włączone do rowów planowanej 
obwodnicy; 
- droga obramowana krawężnikami, wzdłuż których usytuowane 
zostały wpusty deszczowe. Odprowadzenie wody ze studni 
wpustowych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, 
usytuowanego po prawej stronie DK19. 

1.5 DP12 - istniejąca DK77  - obustronne rowy przydrożne włączone do rowów planowanej 
obwodnicy; 
- w rejonie planowanego ronda droga obramowana krawężnikami, 
wzdłuż których usytuowane zostały wpusty deszczowe. 
Odprowadzenie wody ze studni wpustowych do projektowanego 
odcinka kanalizacji deszczowej. 

2. Przejazdy nad obwodnicą 
2.1 DP05 - ul. Czarnieckiego - droga obramowana krawężnikami. Projektowane studnie 

wpustowe włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
2.2 DP13 - ul. Twardowskiego - obustronne rowy przydrożne włączone do rowów planowanej 

obwodnicy; 
 

3. Pozostałe drogi w zakresie planowanej inwestycji 
3.1 Przejazdy gospodarcze - studnie wpustowe na odcinkach dróg obramowanych 

krawężnikami. Odprowadzenie wody ze studni wpustowych do 
projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej  

3.2 Drogi równoległe - rowy przydrożne zaprojektowane od strony napływu wody z 
powierzchni terenów przyległych. 

6.3.4. Projektowane przepusty 

Dla projektowanej obwodnicy przewidziano wykonanie przepustów z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych, wg zestawienia w poniższej tabeli: 

L.p. Nr 
przepustu 

Km Długość 
[m] 

Przekrój 
 

Funkcja 
H- hydrologiczny 
PZ- przejście dla zwierząt  

1. PD-02 4+480 22.0 Ø1.5m H 
2. PD-03 5+014 20.8 Ø1.5m H 
3. PE-3 6+500 12.9 2.5x1.5m PZ 
4. PE-5 7+920 27.4 2.5x1.5m H (PZ) 
5. PD-03a 8+550 25.9 Ø1.5m H 
6. PE-6 8+810 17.1 2.5x1.5m PZ 
7. PD-04 9+300 24.5 Ø1.5m H 
8. PD-07 12+395 20.1 Ø1.5m H 
9. PD-08 13+180 18.8 Ø1.5m H 
10. PD-09 13+990 11.4 Ø1.5m H 
11. PD-10 14+600 26.8 Ø1.5m H 

Pod koronami pozostałych dróg w rejonie inwestycji przewidziano budowę przepustów stalowych 
o przekroju kołowym o średnicach 0,8 - 1,0m. Pod zjazdami do posesji zaprojektowano przepusty stalowe 
o średnicy 0.6m. 
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6.3.5. Projektowana kanalizacja deszczowa  

 Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej uwarunkowany jest istniejącym i projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, niweletą i przekrojem poprzecznym drogi oraz możliwością odprowadzenia 
wód opadowych do istniejących odbiorników: rowów, cieków oraz projektowanych zbiorników 
retencyjnych. 

 Wody opadowe z nawierzchni jezdni w przeważającej większości odprowadzane będą za 
pomocą wpustów deszczowych do kolektorów grawitacyjnych lub bezpośrednio do rowów drogowych, 
następnie po ich podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających – osadnikach i separatorach - trafią 
do odbiorników. W celu zabezpieczenia odbiorników przed skażeniem spowodowanym potencjalnymi 
awariami przewiduje się zastosowanie zasuw w studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych przy 
zestawach oczyszczających. 

 Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu powodujące brak możliwości grawitacyjnego 
odprowadzenia wód do odbiorników, przewiduje się zabudowę 10ciu układów pompowo-tłocznych (11tu 
dla WARIANTU 2), które  przerzucać będą wody opadowe do najbliższego miejsca umożliwiającego ich 
grawitacyjny spływ. 

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto: 

• rury PE-HD SN8 w zakresie średnic Dz200- Dz900 mm; 

• rury ciśnieniowe Dz160 PE100 SDR17; 

• studnie kanalizacyjne żelbetowe – inspekcyjne, wpadowe, rozprężne, rewizyjne na kanałałch 
tłocznych - w zakresie średnic DN 1200-1500mm; 

• wpusty deszczowe DN500 mm  typu ulicznego klasy D400; 

• przepompownie ścieków deszczowych o przepływie Q=15l/s (oraz dla WARIANTU 2 o 
przepływie Q=145l/s); 

• osadniki pionowe betonowe o objętościach od V=3,5m3 do V=7,5m3 ; 

• separatory lamelowe substancji ropopochodnych o przepływie Qnom/Qmax od 10/100l/s do 
90/900l/s; 

• typowe prefabrykowane wyloty kanalizacyjne zabezpieczone kratami.. 

Ilość wód opadowych oraz średnice kanałów wyznaczono szacunkowo przy pomocy metody 
stałych natężeń deszczu. 

6.3.6. Projektowane zbiorniki retencyjne 

Zaprojektowano zbiorniki retencyjne na wody deszczowe i roztopowe pochodzących z pasa 
drogowego w celu ograniczenia wpływu tych wód na środowisko. Zadaniem zbiorników jest zatrzymanie 
odpływu o dużej kulminacji wywołanego deszczem nawalnym i zredukowanie odpływu wód do 
odbiorników. 

Lokalizacja oraz charakterystyka zbiorników retencyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli. 
 

L.p. Ozna-
czenie km Wariant Rodzaj zbiornika Powierzchnia 

zbiornika [m2] Odbiornik docelowy 

1. ZR-01 0+800 w1,w2 otwarty/szczelny 825 Kanał Huty 

2. ZR-02 1+770 w1,w2 otwarty/szczelny 476 Kanał Huty 

3. ZR-03 5+050 w1,w2 otwarty/szczelny 1225 Rzeka Barcówka 

4. ZP-04 5+700 w1,w2 podziemny 865 Rzeka Barcówka 

5. ZR-05 7+050 w1,w2 otwarty/szczelny 603 Rów 6+900 

6. ZR-06 8+500 w1,w2 otwarty/szczelny 767 Ciek bez nazwy 10+150 

7. ZR-07 9+300 w1,w2 otwarty/szczelny 825 Ciek bez nazwy 10+150 
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L.p. Ozna-
czenie km Wariant Rodzaj zbiornika Powierzchnia 

zbiornika [m2] Odbiornik docelowy 

8. ZR-08 10+000 w1,w2 otwarty/szczelny 500 Ciek bez nazwy 10+150 

9. ZP-09 11+775 w1,w2 podziemny 740 Rów R-7 

10. ZP-10 12+525 w1,w2 podziemny 970 Rów R-9 12+400 

11. ZR-11 13+175 w1,w2 otwarty/szczelny 525 Rów R-9 12+400 

12. ZR-12 14+000 w1,w2 otwarty/szczelny 600 Rów R-9 12+400 

13. ZR-13 14+600 w1,w2 otwarty/szczelny 600 Rów R-9 12+400 

6.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

6.4.1. Przebudowa istniejącej infrastruktury w zakresie sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i gazowych 

 Konieczność przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wynika z ich 
kolizji z nowo projektowanym układem drogowym. Trasy projektowanych przewodów i kanałów zostały 
ustalone na podstawie nowo projektowanych rozwiązań drogowych, istniejącego i projektowanego 
zagospodarowania terenu oraz warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci. Rozwiązania 
projektowe przewidują odtworzenie wszystkich niezbędnych powiązań z funkcjonującą siecią. 

6.4.2. Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 

Na projektowanym odcinku występują sieci i urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z 
budową obwodnicą Stalowej Woli i Niska, które wymagają przebudowy: 

- Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN), 

Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie linii kolidujących z projektowanym układem 
drogowym. W zakresie linii napowietrznych WN przewiduje demontaż istniejących słupów WN 
kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabudowe nowych w miejscach niekolidujących z 
projektowanym układem drogowym. Przewiduje się również wymianę istniejacych słupów na wyższe w 
celu zachowania minimalnych odległości przewodów WN od drogi. 

- Linie napowietrzne średniego napięcia (SN), 

Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie linii kolidujących z projektowanym układem 
drogowym. W zakresie linii napowietrznych SN przewiduje się zastąpienie linii napowietrznych liniami 
kablowymi ziemnymi. 

- Linie kablowe średniego napięcia (SN) 

Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie linii kolidujących z projektowanym układem 
drogowym. W zakresie linii kablowych SN przewiduje się przebudowę poprzez zastosowanie muf 
kablowych oraz budując nowe odcinki linii kablowej o parametrach jak kable istniejące i ułożenie ich w 
miejcach nie kolidujących z projektowanym układem drogowym. 

Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie linii kolidujących z projektowanym układem 
drogowym. W zakresie linii napowietrznych nN przewiduje się zastąpienie linii napowietrznych liniami 
kablowymi ziemnymi. 

- Linie kablowe niskiego napięcia (nN) 

Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie linii kolidujących z projektowanym układem 
drogowym. W zakresie linii kablowych nN przewiduje się przebudowę poprzez zastosowanie muf 
kablowych oraz budując nowe odcinki linii kablowej o parametrach jak kable istniejące i ułożenie ich w 
miejscach nie kolidujących z projektowanym układem drogowym. 
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6.4.3. Budowa oświetlenia i zasilania 

Koncepcja programowa obejmuje swym zakresem wykonanie oświetlenia w:dwóch wariantach:  

• Wariant I 
• km 0+000.00 skrzyżowanie (rondo 4 wlotowe) z ul. Podskarpową, ul. Chopina i projektowaną 

drogą wojewódzką nr 855  
• km 3+400 skrzyżowanie (skrzyżowanie skanalizowane) z projektowaną drogą gminną – łącznik 

do istniejącej DK 77 
• km 8+575 skrzyżowanie (skrzyżowanie skanalizowne) z ul. Podsanie i projektowaną ul. 

Modrzewiową, 
• km 11+657.57 skrzyżowanie (skrzyżowanie skanalizowne) z drogą krajową nr 19, 
• km 12+725 skrzyżowanie ( rondo 4 wlotowe) w ciągu drogi krajowej nr 77, 
• km 15+073.94 skrzyżowanie z istniejącą DK-77 oraz planowanymi łącznicami węzła „Rudnik”. 
•  
• Wariant II 
• .km 0+000.00 skrzyżowanie (rondo 5 wlotowe) z ul. Podskarpową, ul. Chopina i projektowaną 

drogą wojewódzką nr 855  
• km 3+400 skrzyżowanie (rondo 3 wlotowe) z projektowaną drogą gminną – łącznik do istniejącej 

DK 77 
• km 8+575 skrzyżowanie (rondo 4 wlotowe) z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową 
• km 11+657.57 skrzyżowanie (rondo 4 wlotowe) z drogą krajową nr 19, 
• km 12+725 skrzyżowanie ( rondo 4 wlotowe) w ciągu drogi krajowej nr 77, 

 
Dla oświetlenia projektowanej obwodnicy oraz stref konfliktowych przyjęto klasę oświetlenia Me3c 

(Lm [cd/m2] ≥ 1,0, U0 ≥ 0,40), 

Zakłada się budowę zasilania w energię elektryczną pompowni wód opadowych. Zasilanie będzie 
zrealizowane na niskim napięciu bezpośrednio z istniejących sieci nN. W przypadku braku dostępności 
sieci nN, przewiduje się zasilanie z najbliższej linii SN za pośrednictwem projektowanych słupowych stacji 
transformatorowyc 

6.4.4. Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej 

Proponowane w koncepcji programowej trasy ułożenia kabli, należy traktować jako rozwiązanie 
możliwe do zastosowania, ale jednak przykładowe. Na etapie opracowania Projektu Budowlanego 
i Wykonawczego przyjęte rozwiązania będą przedmiotem szczegółowych uzgodnień z Operatorem. 

W zakresie opracowania koncepcji programowej wzdłuż projektowanej obwodnicy usytuowana 
jest ziemna sieć światłowodowa, ziemna i napowietrzna sieć telekomunikacyjna miedziana własności 
Orange Polska S.A., ziemny kabel światłowodowy własności TK Telekom oraz napowietrzny kabel 
światłowodowy własności PGE Dystrybucja. Przebudowy istniejących sieci polegać będą na odtworzeniu 
istniejących elementów sieci kolidujących z infrastrukturą drogową, w nowych lokalizacjach. Wszystkie 
prace związane z przebudową kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych powinny zostać wykonane 
przed przystąpieniem do prac drogowych. 

W zakres projektu wchodzą: 

- przebudowa rurociągów kablowych z rur HDPE Ø40/3.7, 

- przebudowa kanalizacji kablowej z rur HDPE Ø110/6.3, 

- zabezpieczenie istniejących odcinków sieci rurami dwudzielnymi Ø110, Ø120, 

- przebudowa studni telekomunikacyjnych, 

- przebudowa słupów telekomunikacyjnych, 

- przebudowa kabli miedzianych magistralnych, rozdzielczych i abonenckich, 

- przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych. 

6.4.5. Budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej 

 Wzdłuż projektowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska przewidziano budowę kanału 
technologicznego. Celem kanału technologicznego jest dzierżawa otworów zainteresowanym operatorom 
telekomunikacyjnym. Służyć będzie on do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub 
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miedzianych. Kanał został zaprojektowany z 4 rur HDPE Ø110 i studni typu SKO-2. Odgałęzienia od 
ciągu głównego zaprojektowano z 2 rur HDPE Ø110. Do budowy należy użyć rur przeznaczonych do 
ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, nie gorszych niż rury HDPE typu SRS lub DVK.   

Projektowana kanalizacja drogowa ma być zlokalizowana w pasie drogowym wzdłuż budowanej 
drogi. Szczegółowy przebieg trasy budowanej kanalizacji drogowej został pokazany na rysunkach planu 
sytuacyjnego. 

6.4.6. Przebudowa istniejących cieków i urządzeń wodnych 

Trasy kolidujących cieków oraz rowów melioracyjnych zostały dostosowane poprzez ich 
przebudowę do projektowanej sytuacji drogowej. Poniżej w tabeli zestawiono przebudowy cieków i rowów 
melioracyjnych. 

Tabela projektowanych przebudów cieków i rowów melioracyjnych 

Lp. km Wariant Rodzaj, parametry i 
lokalizacja rowu 

Długość  
[m] Sposób rozwiązania kolizji 

1. 2+840 w1,w2 Kanał Huty 12 Umocnienie wylotów 

2. 4+280 w1,w2 Rzeka Barcówka 100 Umocnienie 

3. 5+000 w1,w2 Rzeka Barcówka 20 Umocnienie wylotu 

4. 6+890 w1,w2 Rów 6+900 143 Przebudowa 

5. 7+825 w1,w2 Rów 7+825 127 Przebudowa 

6. 7+925 w1,w2 Rów Stare Sanowisko 7+925 352 Przebudowa 

7. 12+395 w1,w2 Rów R-9 12+400 52 Przebudowa 

1. 2+840 w1,w2 Kanał Huty 12 Umocnienie wylotów 

6.5. Urządzenia ochrony środowiska  

6.5.1. Zieleń izolacyjna 

 Zieleń izolacyjna ma na celu odizolowanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
projektowanej drogi w zakresie zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Zieleń tę przewiduje się, w miarę 
możliwości technicznych, w pasach o szerokości od kilku do kilkunastu metrów na odcinkach 
sąsiadujących z zabudową mieszkaniową. Struktura tej roślinności jest zwarta i wielopiętrowa co sprzyja 
pełnieniu funkcji ochronnej i izolacyjnej. Zadrzewienia muszą być gęste i podsadzone od strony drogi 
krzewami. Przy kształtowaniu roślinności brano pod uwagę zarówno wrażenia wizualne uczestników 
ruchu drogowego jak również okolicznych mieszkańców. 

6.5.2. Przejścia dla zwierząt 

Z uwagi na stwierdzone szlaki migracji fauny oraz biorąc pod uwagę pkt. I.3.14 decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) zaprojektowano przejścia dla zwierząt, których charakterystykę 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa obiektu Kilometraż 
projektowany* 

Typ przejścia Parametry przejścia  
(szer. × wys.) [m] 

1 PE-1  2+812,65 
Przejście dolne, dla zwierząt średnich 

zintegrowane z ciekiem 2 x (3,0 x 3,5) 

2 M-1 (PE-2) 4+238,21 
Przejście dolne, dla zwierząt średnich 

zintegrowane z ciekiem w obrębie 
mostu na rzece Barcówka 

2 x (5,0 x 3,5) 

3 PE3 6+500,00 Przejście dla płazów (przepust pod 
drogą) 2,5 x 1,5 
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Lp. Nazwa obiektu Kilometraż 
projektowany* Typ przejścia Parametry przejścia  

(szer. × wys.) [m] 

4 PG-4a (PE-4) 6+873,87 Przejście dolne zespolone z ciekiem dla 
zwierząt średnich 5,0 x 3,5 

5 

PE5 7+920,00 Przejście dla zwierząt małych i płazów 
(przepust pod drogą) 2,5 x 1,5 

PE5a 
Km 0+288,70 

DR18 
Przejście dla zwierząt małych i płazów 

(przepust pod drogą serwisową) 2,5 x 1,5 

6 PE6 8+810,00 Przejście dla płazów (przepust pod 
drogą) 2,5 x 1,5 

7 PE-7 10+136,22 Przejście dolne, dla zwierząt średnich 
zintegrowane z ciekiem 2 x (2,5 x 2,5) 

8 PE-8 13+032,71 Przejście dolne, dla zwierząt średnich 6,0 x 3,5 

* obiekty mostowe w ciągu drogi głównej są kilometrażowane na początku ustroju nośnego, co wynika z treści 
rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
tunelom. 

Dodatkowo przejazdy gospodarcze w km 1+023,47, 1+488,42 wykonane będą w sposób 
umożliwiający swobodną migrację zwierząt. 

6.5.3. Projektowane ekrany akustyczne 

Przewiduje się, że eksploatacja inwestycji spowoduje występowanie przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu poza pas drogowy na terenach chronionych przed hałasem. W celu ograniczenia 
uciążliwości akustycznej, w ramach projektu przewidziano budowę ekranów akustycznych w miejscach 
występowania w/w przekroczeń. Do konstrukcji ekranów zaproponowano elementy pochłaniające, 
dodatkowo w miejscach występowania ekranów akustycznych zastosowano nasadzenia w postaci roślin 
pnących, co umożliwi lepsze wkomponowanie ekranów w otaczający krajobraz. Zestawienie 
proponowanych ekranów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lp. 
Kilometraż [km] Długość 

[m] 
Wysokość 

[m] 
Strona drogi 

od do 

Wariant 1/Wariant 2 

1 5+620 5+850 230 2,0 prawa 

2 12+415 12+475 60 2,0 lewa 

3 12+450 12+560 110 2,5 prawa 

4 12+600 12+650 50 2,5 lewa 

Dodatkowo dla terenów, na których nie istnieje zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem oraz w 
miejscach gdzie tereny oraz budynki chronione znajdują sie na granicy ponadnormatywnego 
oddziaływania hałasu zaproponowano rezerwy terenu pod ekrany akustyczne. Decyzję o budowie 
ekranów we wskazanych lokalizacjach należy poprzeć wynikami analizy porealizacyjnej i na tej podstawie 
podjąć decyzję o ich budowie Rezerwę terenu pod budowę ekranów przewidziano w następujących 
lokalizacjach: 

Wariant 1 

Strona lewa: 

• od km 1+505 do km 1+925, 
• od km 5+800 do km 5+900, 
• od km 8+900 do km 8+950, 
• od km 12+475 do km 12+600, 
• od km 13+265 do km 13+390, 
• od km 14+950 do km 15+035. 

Strona prawa: 

• od km 0+235 do km 0+850, 
• od km 1+505 do km 2+137, 
• od km 12+560 do km 12+650, 
• od km 13+240 do km 13+340.  
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Wariant 2 

Strona lewa: 

• od km 1+505 do km 1+925, 
• od km 5+800 do km 5+900, 
• od km 8+900 do km 8+950, 
• od km 12+475 do km 12+600, 
• od km 13+265 do km 13+390, 

Strona prawa: 

• od km 0+235 do km 0+850, 
• od km 1+505 do km 2+137, 
• od km 12+560 do km 12+650, 
• od km 13+240 do km 13+340.  

7. ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

Koncepcja programowa budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska wykonana została zgodnie z Umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

Nie przewiduje się konieczności uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - 
budowlanych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie na etapie opracowywania 
projektu budowlanego. 

8. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I WYBÓR WARIANTU PREFEROWANEGO 

8.1. Opis wariantowania rozwiązań projektowych 

W ramach opracowywanej koncepcji programowej uwzględnione zostało wariantowanie 
proponowanych rozwiązań w zakresie projektowanych obiektów drogowych i mostowych, obejmujące: 

• wariantowanie projektowanych konstrukcji nawierzchni, 

• wariantowanie projektowanych wzmocnień podłoża pod nasypami, 

• wariantowanie geometrii projektowanych skrzyżowań, 

• wariantowanie konstrukcji projektowanych obiektów mostowych. 

 Pozostałe obiekty (przebudowa uzbrojenia terenu, urządzenia ochrony środowiska) dostosowane 
zostały do obiektów drogowych i mostowych - w poszczególnych wariantach sytuacyjnych. 

8.1.1. Wariantowanie projektowanych konstrukcji nawierzchni 

 W ramach koncepcji zaproponowano wariantowanie konstrukcji nawierzchni ze względu na 
wzmocnienie podłoża pod projektowanymi warstwami konstrukcji nawierzchni. 

Sposób wariantowania projektowanych konstrukcji nawierzchni opisany został w poniższej tabeli: 

 

Kategoria 
obciążenia 

ruchem 

Warstwy wzmacniające podłoże w wykopach i nasypach o wysokości <1.0m 

Wariant 1 Wariant 2 

KR5 

15cm - warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C 5/6 

20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C 5/6 

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k ≥ 0,0093 cm/s 40cm - ulepszone podłoże z mieszanki 

niezwiązanej lub grunt niewysadzinowego  
o CBR ≥ 20% i k ≥ 0,0093 cm/s 25cm - ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/0,5 



Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,6 km) z drogą łącznikową pomiędzy węzłem „Solidarność”  
a DK77 w Stalowej Woli (dł. ok. 1,0 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. 

ODCINEK 1 - od ul. Chopina km 0+000 do DK77 w m. Wolina, km 15+643  
(z węzłami Chopina, Solidarności, Podsanie i Waldekówka) dł. ok. 15,6km 

61 
Tom 1/1 Koncepcja Programowa część ogólna, opis techniczny 

KR4 

KR3 

15cm - warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C 3/4 

18cm - warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C 3/4 

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej o CBR ≥ 35% i k ≥ 0,0093 cm/s 40cm - ulepszone podłoże z mieszanki 

niezwiązanej lub grunt niewysadzinowego  
o CBR ≥ 20% i k ≥ 0,0093 cm/s 25cm - ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/0,5 

KR2 

KR1 
35cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej o CBR ≥ 35% 

22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej lub grunt niewysadzinowego  

o CBR ≥ 25% 

24cm - ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/0,5 

8.1.2. Wariantowanie projektowanych wzmocnień podłoża pod nasypami 

W ramach koncepcji zaproponowano wariantowanie typów wzmocnień podłoża pod projektowanymi 
nasypami, wg poniższej tabeli: 

Wysokość 
nasypu 

Typ wzmocnienia podłoża pod korpusem projektowanego nasypu 

Wariant 1 Wariant 2 

1m - 5m 
separacja geotkaniną PP Fk=40 kN/m z 
wypełnieniem mieszanką niezwiązaną 
(pospółką) gr. 0,5m 

stabilizacja gruntów podłoża spoiwami 
drogowymi do wymaganych nośności na 
głębokość 30 cm 

powyżej 5m materac wzmacniający pełny zamknięty z 
geotkaniny PET Fd=100 kN/m wypełnionej 
mieszanką niezwiązaną: 
20 cm pospółki + 30 cm kruszywo łamane 
0/31,5 

materac wzmacniający pełny zamknięty z 
geosiatki PET Fd=100 kN/m wypełnionej 
mieszanką niezwiązaną:  
kruszywo łamane 0/63 gr 50 cm;   

8.1.3. Wariantowanie projektowanego zabezpieczenia skarp nasypów 

W ramach koncepcji zaproponowano wzmocnienie skarp nasypów w dwóch wariantach: 

- wariant 1 – wkładki geosyntetyczne, 

- wariant 2 – przewarstwienia z gruntu nasypowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi. 

8.1.4. Wariantowanie geometrii projektowanych skrzyżowań 

Charakterystyka poszczególnych wariantów skrzyżowań podana została w poniższej tabeli: 

L.p. Lokalizacja skrzyżowania Podstawowe parametry techniczne 

1. Km 0+000.00 
skrzyżowanie z ul. Podskarpową, 
ul. Chopina i projektowaną drogą 
wojewódzką nr 855 

WARIANT 1 - rondo 4-wlotowe 
Wariant zakłada docelowe połączenie drogi gminnej KDZ 
z planowaną drogą wojewódzką nr 855. Do czasu 
wybudowania drogi wojewódzkiej, droga gminna KDZ 
zostanie włączona do projektowanego ronda z ul. 
Chopina. 
WARIANT 2 - rondo 5-wlotowe 
Wariant zakłada włączenie wszystkich projektowanych 
dróg na skrzyżowaniu typu rondo. Powyższe rozwiązanie 
wymaga budowy ronda o średnicy  zewnętrznej, 
wynoszącej 50m. 

2. Km 3+400 
Skrzyżowanie z projektowaną 
drogą gminną (łącznikiem do 
istniejącej DK-77). 
 

WARIANT 1 - skrzyżowanie skanalizowane 

WARIANT 2 - rondo 3-wlotowe 

3. Km 8+575 
Skrzyżowanie z ulicą Podsanie i 
projektowaną ulicą Modrzewiową  

WARIANT 1 - skrzyżowanie skanalizowane 

WARIANT 2 - rondo 4-wlotowe 
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L.p. Lokalizacja skrzyżowania Podstawowe parametry techniczne 

4. Km 11+657.57 
Skrzyżowanie z DK19 

WARIANT 1 - skrzyżowanie skanalizowane 

WARIANT 2 - rondo 4-wlotowe 

8.1.5. Wariantowanie projektowanych obiektów mostowych - ZM 

Charakterystyka poszczególnych wariantów projektowanych obiektów mostowych podana została 
w poniższej tabeli: 

L.p. Oznaczenie obiektu 
Orientacyjny 

kilometraż 

Typ konstrukcji 

Wariant 1 Wariant 2 

1 PG-1 1+023,48 prefabrykowana 
belki T ramowa 

żelbetowa 
ramowa 

2 PG-2 1+488,03 żelbetowa 
ramowa - 

3 PG-3 2+153,83 prefabrykowana 
belki T ramowa 

żelbetowa 
ramowa 

4 WD-2 2+584,06 prefabrykowana 
belki T 

żelbetowa 
płytowa 

5 PE-1 2+812,65 sprężona 
płytowo - belkowa zespolona 

6 ED-1 3+535,20 prefabrykowana, 
skrzynkowa 

prefabrykowana, 
podwieszona 
skrzynkowa 

7 M-1 PE2 4+238,21 sprężona 
płytowo - belkowa zespolona 

8 PG-4 5+741,47 prefabrykowana 
 ramowa 

żelbetowa 
ramowa 

9 PG-4a PE4 6+873,87 prefabrykowana 
belki T 

sprężona 
płytowo - belkowa 

10 WK-1 8+243,43 sprężona 
płytowo - belkowa zespolona 

11 PG-4b 9+443,01 żelbetowa 
płytowa 

żelbetowa 
płytow-belkowa 

12 PE-7 10+136,22 prefabrykowana 
belki T ramowa 

żelbetowa 
ramowa 

13 WD-6 12+695,94 sprężona 
płytowo - belkowa zespolona 

14 PE-8 13+032,71 żelbetowa 
 ramowa - 

15 WD-7 13+593,00 prefabrykowana 
belki T 

sprężona 
płytowo - belkowa 

16 PG-5 14+548,27 żelbetowa 
ramowa - 
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8.2. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Zbiorcze zestawienie kosztów, opracowane w ramach części ekonomicznej koncepcji 
programowej sporządzone zostało w 2 wariantach, wg zestawienia podanego w poniższej tabeli: 

 SKRZYŻOWANIA OBIEKTY 
MOSTOWE 

KONSTRUKCJE 
NAWIERZCHNI 

WZMOCNIENIA  
PODŁOŻA I 
KORPUSU 
NASYPÓW 

CAŁKOWITY 
KOSZT 

INWESTYCJI  

ZZK 1 WARIANT 1 WARIANT 1 

preferowany 

WARIANT 1 

preferowany 

WARIANT 2 

 

364 637 840,67 

ZZK 2 WARIANT 2 

preferowany 

WARIANT 1 

preferowany 

354 869 973,72 

 
Porównanie kosztów poszczególnych wariantów konstrukcyjnych obiektów mostowych oraz wariantów 
projektowanych konstrukcji nawierzchni zawarto w wielokryterialnej analizie porównawczej, stanowiącej 
element części ogólnej niniejszej koncepcji programowej. 
 
Pozostałe wskaźniki ekonomiczne zawarte zostały w odrębnym tomie dokumentacji projektowej (Tom 10 
Opracowania ekonomiczno - finansowe). 

8.3. Wybór wariantu preferowanego wraz z uzasadnieniem 

8.3.1 Projektowane konstrukcje nawierzchni 

 Do dalszych etapów dokumentacji projektowej Projektant rekomenduje konstrukcje 
nawierzchni wg WARIANTU 1. 

Zastosowanie konstrukcji ulepszonego podłoża wg wariantu 1, tj. z gruntu stabilizowanego 
spoiwami hydraulicznymi pozwoli na ujednolicenie podłoża, zapewni jednorodne nośne podłoża oraz 
dodatkowo zamknie i zabezpieczy podłoże rodzime przed wpływem przesączających się wód 
opadowych. Zastosowanie równego, zamkniętego podłoża zapewni równomierny spływ wodzie do rowu 
przesączającej się wyżej leżącą warstwą mrozoochronną i nie dopuści do lokalnego gromadzenia się jej 
w podłożu konstrukcji, szczególnie na gruntach spoistych. 

Zastosowanie wariantu 1 pozwoli na ograniczenie o połowę objętości wykopów pod konstrukcję 
nawierzchni, ponieważ wykonuje się je do poziomu góry stabilizacji, która wykonywana jest metodą na 
miejscu. 

8.3.2. Projektowane wzmocnienia podłoża pod nasypami 

 Do dalszych etapów dokumentacji projektowej Projektant rekomenduje wzmocnienia podłoża 
nasypów wg WARIANTU 1. 

 Zastosowanie w podstawie nasypu zarówno materaca separującego jak i stabilizacji pozwoli na 
odcięcie wyżej lezących warstw nasypu od wody gruntowej oraz dodatkowo wzmocni podłoże. W 
przypadku zastosowania separacji geotkaniną wypełnioną warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
niełamanego, możliwe jest jednak dodatkowe odprowadzenie wód gruntowych poza korpus nasypu. 
Charakterystyka materiału na geosyntetyku separującym uniemożliwia podciąganie kapilarne wód 
gruntowych w dolne warstwy nasypu. W przypadku stabilizacji gruntu podłoża, wskutek działania 
obciążenia nasypem i rozpełzania jego podstawy, dochodzi do spękania stabilizacji, co z kolei umożliwia 
przesączanie się wód gruntowych w dolne partie nasypu.  

 W podstawie nasypów > 5m zastosowanie geotkaniny pozwala z kolei na skrócenie czasu 
instalacji geosyntetyków, gdzie w przypadku materaca z geosiatki należy dodatkowo zastosować pasy 
geowłókniny separującej na ich krawędziach oraz w podstawie, uniemożliwiające przenikanie materiału 
wypełniającego przez oczka geosiatki. W przypadku geosiatki zastosowano jako materiał wypełniający 
kruszywo łamane, ze względu na lepsze klinowanie w oczkach geosiatki. W przypadku geotkaniny w 
dolnej części materaca zastosowano mieszankę niezwiazaną z kruszywa niełamanego, pełniącego 
dodatkowo funkcję jak w materacu separującym. 

8.3.3. Projektowane zabezpieczenia skarp nasypów 

 Do dalszych etapów dokumentacji projektowej Projektant rekomenduje zabezpieczenie skarp 
nasypów wg WARIANTU 1. 
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Zastosowanie geosyntetyków do zapewnienia stateczności skarp nasypów powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie i możliwość szybszego wznoszenia nasypów. 

Przy zastosowaniu stabilizacji, warstwy gruntu przestabilizowanego do momentu całkowitego 
związania spoiwa narażone są na większe działanie sił doprowadzających do zachwiania stateczności 
globalnej. Stąd też wznoszenie nasypu z warstwami stabilizacji, stosowanymi jako zabezpieczenie 
stateczności, wymaga wolniejszego tempa, dostosowanego do wiązania spoiwa i osiągnięcia przez grunt 
stabilizowany wymaganych parametrów geotechnicznych. 

8.3.4. Projektowane skrzyżowania 

W przypadku SKRZYŻOWANIA NR 1 w obu wariantach zastosowano rozwiązanie w postaci 
skrzyżowania typu rondo. Większa wartość wskaźnika Wz w przypadku wariantu 2 wynika z zastosowania 
rozwiązania w postaci ronda 5-cio wlotowego wobec ronda 4-ro wlotowego w przypadku wariantu 1, co 
przekłada się ilość punktów kolizji. Skrzyżowanie wg wariantu nr 1 posiada mniejszą powierzchnię 
nawierzchni jezdni - z uwagi na brak konieczności wykonania odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 klasy G 
2/2.W związku z powyższym, do dalszych etapów dokumentacji projektowej Projektant rekomenduje 
skrzyżowanie wg Wariantu 1. Zwraca się jednak uwagę na fakt, iż rozwiązanie wg Wariantu 1 w 
przypadku budowy drogi wojewódzkiej wymagać będzie uzyskania odstępstwa w zakresie wymaganej 
odległości pomiędzy skrzyżowaniami na drodze wojewódzkiej (tj. odległości pomiędzy skrzyżowaniem z 
obwodnicą a skrzyżowaniem z drogą dojazdową do centrum handlowego). Zgodnie z wymaganiami 
zwartymi w Dz.U. nr 43, §9, punkt 1, poz. 4 minimalne odległości pomiędzy skrzyżowaniami na drodze 
klasy G usytuowanej na terenie zabudowy powinny być nie mniejsze niż 400m. Skrzyżowanie 
skanalizowane drogi wojewódzkiej nr 855 z drogą dojazdową obsługującą centrum handlowe zostanie 
zlokalizowane w odległości 300m od ronda, stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej z obwodnicą. 
Powyższe rozwiązanie jest uwarunkowane koniecznością zapewnienia połączenia terenów centrum 
handlowego z drogą publiczną. 

Dla projektowanych SKRZYŻOWAŃ NR 2,3 oraz 4, na podstawie zatwierdzonych Analiz i Prognoz 
Ruchu oraz przeprowadzonych obliczeń należy wskazać Wariant 2 jako bezpieczniejszy w aspekcie 
kolizyjności oraz ciężaru kolizji. Wynika to głównie z mniejszej ilości punktów kolizji oraz braku relacji 
krzyżujących się w przypadku rond. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zastosowanie rozwiązań w 
postaci skrzyżowań typu rondo pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu, a wiąże się to z 
koniecznością redukcji prędkości, brakiem dodatkowych pasów ruchu w obrębie skrzyżowań, co 
przekłada się bezpośrednio na długość przejść dla pieszych. Całkowita powierzchnia nawierzchni jezdni 
jest mniejsza dla skrzyżowań typu  rondo - z uwagi na brak konieczności budowy dodatkowych pasów do 
skrętu w lewo. W związku z powyższym, do dalszych etapów dokumentacji projektowej Projektant 
rekomenduje skrzyżowania wg Wariantu 2. 

 

8.3.5. Projektowane obiekty mostowe  

Konstrukcje prefabrykowane oparte o belki T są elementami tańszymi, łatwiejszymi do wykonania, oraz o 
porównywalnej trwałości do konstrukcji żelbetowych. W przypadku obiektów o konstrukcji monolitycznej, 
obiekty sprężone ujawniają swoją przewagę przede wszystkim w trwałości, prostszej formie geometrii, co 
przekłada się na łatwiejsze utrzymanie konstrukcji, oraz tańszych w budowie od konstrukcji zespolonych. 
Pozwalają także efektywniej kształtować przebieg trasy drogowej (łuki, kąty skosu). Konstrukcja obiektu 
ED-1 w pierwszym wariancie konstrukcyjnym jest tańsza w budowie a także w późniejszym utrzymaniu w 
stosunku do konstrukcji podwieszonej. Obiekty mostowe wg wariantu 1 otrzymały wyższą ocenę w 
wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. 
 W związku z powyższym, do dalszych etapów dokumentacji projektowej Projektant 
rekomenduje obiekty mostowe wg Wariantu 1. 
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9. OPINIE, STANOWISKA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I WARUNKI 

Spis decyzji, uzgodnień i opinii instytucji uzgadniających zestawiono w poniższej tabeli. Kopie 
tych dokumentów załączono do niniejszego opisu. 

L.p. Pismo Instytucja Data 
pisma 

Numer pisma 

1 UZGODNIENIA, OPINIE, POSTANOWIENIA - OGÓLNE 

1.1 Materiały wejściowe do projektowania 

1.1.1 Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach RDOŚ Rzeszów 30-03-2012 WOOŚ.4200.6.2012.AH-81 

1.1.2 
Utrzymanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

GDOŚ 17.04.2013 DOOŚ-OAII.4200.23.2012.aj.8 

1.1.3 Protokół KOPI nr 48/2009 
GDDKiA KOPI 
Warszawa 17-11-2009 48/2009 

2. BRANŻA DROGOWA 
2.1 GDDKiA Oddział w Rzeszowie (ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów) 

2.1.1 
Akceptacja budowy przejazdu 
gospodarczego w ciągu ul. 
Kościuszki 

GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie 

11-03-2014 GDDKiA-O/RZ-I-1-js-4100-91_9/30/2014 

2.1.2 Zmiana parametrów 
projektowanej obwodnicy 

GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie 

25-04-2014 GDDKiA-O/RZ-I-1-js-4100-91_9/50/2014 

2.1.3 

Decyzja w sprawie 
skomunikowania obwodnicy z 
drogami publicznymi 
(odpowiedź na pismo poz. 
2.1.26) 

GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie 16-06-2014 GDDKiA-O/RZ-I-1-js-4100-91_9/50.6/2014 

2.1.4 
Zatwierdzenie obliczeń 
projektowanej konstrukcji 
nawierzchni. 

GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie 2-09-2014 GDDKiA-O/RZ-I-1-js-4100-91_9/60.7/2014 

2.2 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów) 

2.2.1 Odpowiedź - określenie 
prędkości projektowej 

PZDW 02.01.2014 PZDW-WDT/6011/855-5/24/14 

2.2.2 Opinia pozytywna dla wariantu 
z rondem 5 wlotowym PZDW 25-11-2025 PZDW-WDT/6011/855-5/1544/14 

2.3 Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli (ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola) 

2.3.1 
Opinia negatywna odnośnie 
proponowanych rozwiązań ZDP Stalowa Wola 20-02-2014 ZDP.410.1.2014 

2.3.2 

Odniesienie się do wniosku 
ZDP w Stalowej Woli odnośnie 
budowy węzła z ul. 
Czarnieckiego 

TRAKT 27-02-2014 662/13-078/MW-ZD4 

2.3.3 

Podtrzymanie negatywnej 
opinii odnośnie 
skomunikowania ul. 
Czarnieckiego 

ZDP Stalowa Wola 31-03-2014 ZDP.410.1.4.2014 

2.3.4 
Prośba o uzgodnienie 
proponowanych rozwiązań TRAKT 20-10-2014 662/13-168/AT-ZD4 

2.3.5 

Podtrzymanie negatywnej 
opinii odnośnie 
skomunikowania ul. 
Czarnieckiego 

ZDP Stalowa Wola 29-10-2014 ZDP.410.1.5.2014 

2.4 Urząd Miasta Stalowej Woli (ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola) 

2.4.1 Uwagi do przedłożonej KP Gmina Stalowa Wola 21-11-2014 GK.VI.2.155.7.3.B.2014 

2.4.2 Odniesienie do uwag TRAKT 12-12-2014 662/13-230/AP-ZD4 

2.5 Urząd Gminy Pysznica (ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica) 

2.5.1 
Uzgodnienie proponowanych 
rozwiązań UG Pysznica 7-11-2014 RI.I7211.5.2014 

2.6 Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku (ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, Racławice) 
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L.p. Pismo Instytucja 
Data 

pisma 
Numer pisma 

2.6.1 

Uchwała nr 564/2014 z dnia 
12.02.2014 – wstępne 
zaopiniowanie 
proponowanych rozwiązań 

ZDP Nisko 14-02-2014 ZDP.AP.022.7.2014 

2.7 Urząd Gminy i Miasta w Nisku (Plac Wolności 14, 37-400 Nisko) 

2.7.1 
Opinia w sprawie 
proponowanych rozwiązań 
projektowych 

UG Nisko 27-10-2014 PPB.7211.8.2014 

2.7.2 
Pozytywna opinia 2 wariantu 
skrzyżowań UG Nisko 4-11-2014 PPB.7211.9.2014 

2.8 Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem) 

2.8.1 Brak zastrzeżeń do 
projektowanych rozwiązań 

UG i M Rudnik nad 
Sanem 18-11-2014 DR.7012.4.1.2014 

2.9 Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie (ul. Armii Krajowej 3, 38-402 Krosno) 

2.9.1 
Informacja odnośnie 
istniejących terenów 
górniczych 

OUG Krosno 22-04-2014 KRO.5140.94.2014.GW 

2.10 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa) 

2.10.1 

Brak zgody na odstąpienie od 
wymogu likwidacji istniejącego 
przejazdu kolejowego w km 
63,712 linii kolejowej nr 66 

PKP PLK S.A 4-07-2014 ILK 2d-5003-90-1/14 

2.11 Podkarpacki Inspektorat Transportu Drogowego (ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów) 

2.11.1 

stanowisko ITD odnośnie 
proponowanych miejsc do 
kontroli ruchu i transportu 
drogowego 

PITD 19-08-2014 WI.8140.9.14.2014.IX0322 

3. BRANŻA MOSTOWA 

3.1 opinia pozytywna dla 
projektowanego obiektu WK-1  PKP PLK Lublin 3-11-2014 IZDKd-505-41/2014 

4. BRANŻA INSTALACYJNA 

4.1 Warunki techniczne 
przebudowy sieci wod-kan 

Miejski Zakład 
Komunalny 
 Sp.z o.o Stalowa 
Wola 

05.03.2014 WiK/72/03/2014/MZK 
 

4.2 Uzgodnienie proponowanych 
tras przebudów sieci wod-kan 

Miejski Zakład 
Komunalny Sp.z o.o 
Stalowa Wola 

24.11.2014 
WiK/97/11/2014/MZK 
 

4.3 Warunki techniczne 
przebudowy sieci wod-kan 

Miejski Zakład 
Komunalny p. z o.o. 
Nisko 

27.01.2014 
79/2014 
 

4.4 Uzgodnienie proponowanych 
tras przebudów sieci wod-kan 

Miejski Zakład 
Komunalny p. z o.o. 
Nisko 

17.11.2014 583/2014 

4.5 
Warunki techniczne 
przebudowy sieci gazowej 
średniego ciśn. 

Polska Spółka 
Gazownicza 
 Zakład Gazowniczy 
Sandomierz 

29.01.2014 800/E/WrTP/14/14 
 

4.6 
Uzgodnienie propozycji tras 
przebudowy sieci gazowej  
średniego ciśn. 

Polska Spółka 
Gazownicza Zakład 
Gazowniczy 
Sandomierz 

01.12.2014 KSGVIII/ZTI/68m/639/01/14 

4.7 
Warunki techniczne 
przebudowy sieci gazowej 
wysokiego ciśn. 

Gaz-System Tarnów 04.03.2014 
OT-DL.420.433.2014/3 
 

4.8 
Opinia dot. propozycji tras 
przebudowy sieci gazowej  
wysokiego ciśn. 

Gaz-System Tarnów 08.12.2014 OT-DL.420.433.2014/10 
 

4.9 
Warunki techniczne 
przebudowy sieci kanalizacji 
deszczowej 

Urząd Miasta Stalowa 
Wola 03.02.2014 GK.IV.2.1511.7.3.2014 

 

4.10 
Brak zgody na zrzut 
projektowanej kd do istniejącej 
kanalizacji 

Urząd Miasta Stalowa 
Wola 10.10.2014 GK.IV.2.1511.7.3.A.2014 

 

4.11 
Brak akceptacji 
proponowanych rozwiązań kd 
w rejonie ul. Chopina 

Urząd Miasta Stalowa 
Wola 
 

21.11.2014 GK.IV.2.1511.7.3.C.2014 
 



Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,6 km) z drogą łącznikową pomiędzy węzłem „Solidarność”  
a DK77 w Stalowej Woli (dł. ok. 1,0 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. 

ODCINEK 1 - od ul. Chopina km 0+000 do DK77 w m. Wolina, km 15+643  
(z węzłami Chopina, Solidarności, Podsanie i Waldekówka) dł. ok. 15,6km 

67 
Tom 1/1 Koncepcja Programowa część ogólna, opis techniczny 

L.p. Pismo Instytucja 
Data 

pisma 
Numer pisma 

4.12 
Pismo w sprawie uzgodnienia 
przebudowy z MZK Stalowa 
Wola 

Urząd Miasta Stalowa 
Wola 
 

05.01.2014 GK.IV.2.1511.7.3.E.2014 

4.13 Wstępne wytyczne 
przebudowy sieci kd 

Zarząd Dróg 
Powiatowych Stalowa 
Wola 

17.03.2014 ZDP.410.1.3.2014 
 

4.14 
Negatywna opinia dot. 
przebudowy sieci kd – ul. 
Czarnieckiego 

Zarząd Dróg 
Powiatowych Stalowa 
Wola 

14.11.2014 ZDP.410.1.6.2014 
  

4.15 Informacja nt. istniejącego 
uzbrojenia terenu ROD 

Polski Związek 
Działkowców Hutnik I 24.03.2014 - 

4.16 
Odpowiedź na propozycję 
rozwiązania kolizji istn.sieci z 
układem drogowym 

Polski Związek 
Działkowców  Hutnik I 08.11.2014 - 

4.17 Pismo wyrażające sprzeciw 
wobec budowy obwodnicy 

Polski Związek 
Działkowców  Hutnik I 30.11.2014 - 

4.18 Informacja dot. zakresu 
przebudów sieci GDDKiA Rzeszów 23.10.2014 GDDKiA-O/RZ-I-1-js-4100-91_10/85.2/2014 

 

4.19 

Informacja o braku kolizji 
układu drogowego z 
projektowanym blokiem 
gazowym 

Elektrociepłownia 
Stalowa Wola S.A. 
 

18.11.2014 DT/3890/2014 
 

4.20 Informacja dot. zbiorników 
wodnych  w rejonie elektrowni 

Elektrociepłownia 
Stalowa Wola S.A. 

28.10.2014 DT/3555/2014 
 

4.21 Informacja dot.kanału 
zrzutowego 

Elektrociepłownia 
Stalowa Wola S.A. 30.10.2014 DT/3585/2014 

4. 

4.22 
Brak uwag nt. propozycji 
przebudów sieci wod-kan-gaz 
w rejonie elektrowni 

Elektrociepłownia 
Stalowa Wola S.A. 08.12.2014 

DT/4238/2014 
 

4.23 Warunki techniczne 
przebudowy sieci  

HSW-Wodociągi Sp.z 
o o 
 

12.11.2014 ZW/720/14 
 

4.24 Odpowiedź dotycząca 
przesłanego monitu 

HSW-Wodociągi Sp.z 
o o 12.12.2014 ZW/799/14 

4.25 
Brak zgody na zrzut ścieków 
opadowych do zbiornika 
wodnego 

Tauron Wytwarzanie 
S.A. Oddział 
Elektrownia Stalowa 
Wola 
 

05.11.2014 WW/5537/2014 
 

4.26 

Wyciąg z protokołu 
posiedzenia Komisji Oceny 
Dokumentacji Technicznej 
 

Tauron Wytwarzanie 
S.A. Oddział 
Elektrownia Stalowa 
Wola 

18.11.2014 MPSw/907/5776/14 
 

4.27 

Wyciąg z protokołu 
posiedzenia Komisji Oceny 
Dokumentacji Technicznej – 
brak uwag dot. przebudów 
sieci 

Tauron Wytwarzanie 
S.A. Oddział 
Elektrownia Stalowa 
Wola 

10.12.2014 35/MPSw/2014 
 

4.28 
Brak zgody na zrzut wód 
opadowych do Kanału 
Elektrociepłowni 

Tauron Wytwarzanie 
S.A. Oddział 
Elektrownia Stalowa 
Wola 

02.02.2015 
DPP/PPO/STW/006/499/2015 
 

4.29 
Brak zgody na zrzut wód 
opadowych (estakada) do 
zbiornika 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Krakowie 

19.12.2014 NZP-as-464-3-133/14 
 

4.30 

Zgoda na zasypanie 
zagłębienia dz.2712/5 dla 
potrzeb gazociągu wysokiego 
ciśnienia 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Krakowie 

22.12.2014 
NZP-as-464-3-134/14 
 

5. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

5.1 
Inwentaryzacja istniejących 
sieci elektroenergetycznych 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów  20.03.2014 RZ/PM/RE5/2/2852/W/2014/3/1372/2014 

5.2 Uzupełnienie inwentaryzacji 
sieci elektroenergetycznych 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów   25.04.2014 RZ/PM/RE5/3/3088/W/2014/4/1715 

5.3 

Oświadczenie o zapewnieniu 
dostaw energii elektrycznej 
oraz warunkach przyłączenia 
obiektu budowlanego do sieci 
dystrybucyjnej 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów  10.12.2014 RE5/RP/1372/11-366/A/XVIII/2014 

5.4 
Plan sytuacyjny z 
naniesionymi obiektami i 
urządzeniami 

Elektrociepłownia 
Stalowa Wola S.A. 

10.04.2014 DT/1117/2014 
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L.p. Pismo Instytucja 
Data 

pisma 
Numer pisma 

5.5 
Inwentaryzacja istniejących 
sieci i urządzeń wod.-kan. 
Oraz elektroenergetycznych 

TAURON 
Wytwarzanie S.A 
Oddział Elektrownia 
Stalowa Wola 

14.03.2014 MPSw/183/1293/14 

5.6 Uwagi do Koncepcji 
Programowej 

TAURON 
Wytwarzanie S.A 
Oddział Elektrownia 
Stalowa Wola 

05.16.2014 WE/21/6148/2014 

5.7 Warunki usunięcia kolizji 
 

PSE Wschód S.A. 03.04.2014 876-SE-562-1-KJ/2014 

5.8 
Informacja odnośnie 
istniejącego oświetlenia 

Urząd Gminy w 
Pysznicy 07.05.2014 RI.I.7211.1.2014 

5.9 Warunki techniczne 
przebudowy oświetlenia Gmina Stalowa Wola 28.04.2014 GK.7021.01.10.2014.IV/3 

5.10 
Warunki techniczne 
przebudowy oświetlenia 

Burmistrz Gminy i 
Miasta Nisko 28.04.2014 RG.2512.06.15.2014 PM 

5.11 
Inwentaryzacja i warunki 
usunięcia kolizji istniejących 
sieci elektroenergetycznych 

PKP Energetyka S.A. 
Lubelski Rejon 
Dystrybucji 

12.05.2014 ED-RD5d-5501/59/14 

5.12 
Wydanie warunków 
technicznych zabezpieczenia 
sieci energetycznych 

Enesta Sp. z o.o. 01.08.2014 ES/NC/103/2014 

5.13 Uzgodnienie Koncepcji 
Programowej 

Enesta Sp. z o.o. 05.12.2014 NS/NE/144/14 

5.14 
Opinia do Koncepcji 
Programowej  (dla przebudowy 
sieci WN) 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów  

18.12.2014 RS-8/P-12-294/053/1339/2014 
W/2014/12/1584 

5.15 Warunki przebudowy sieci SN 
PKP Energetyka S.A. 
Lubelski Rejon 
Dystrybucji 

04.02.2015 ED-RD5d-5501/009/15 

6. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
6.1 Warunki techniczne Orange o. Rzeszów 06.03.2014 TODDKKU/1513/81/WP/2014 

6.2 Uzgodnienie przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

PGE Dystrybucja o. 
Rzeszów 19.11.2014 SŁ/73/W/2014/11/1259/2014 

6.3 Informacja o braku sieci Multimedia Polska 11.02.2014 l.dz. 518/2014 
6.4 Uzgodnienie KP Orange o. Rzeszów 16.12.2014 TODDKKU/73384/773/WP/2014 
6.5 Uzgodnienie KP TK Telekom 16.12.2014 LBPS3S-508-0900/14 

7. BRANŻA HYDROLOGICZNA 

7.1 Wywiad RZGW Kraków 18.03.2014 
 

OKI-mg-74-51/14 
 

7.2 
Opinia do analizy 
hydrauliczno-hydrologicznej 
(strefa zalewowa) 

RZGW Kraków 
25.04.2014 

 
ZP-rr-773-2-5/14 
 

7.3 Wywiad RZGW Kraków 30.10.2014 ZI-kk-514-2/123-1/14 

7.4 
Opinia dotycząca zrzutów do 
rzeki San. Uzgodnienie/opinia 
KP 

RZGW Kraków 22.12.2014 NZP-as-464-3-134/14 

7.5 Warunki techniczne 
PZMiUW w 
Rzeszowie 
 

13.02.2014 
 

EM.504.3.12.2014 
 

7.6 Uzgodnienie/opinia KP 
PZMiUW w 
Rzeszowie 19.12.2014 EM.506.6.143.2014 

7.7 Warunki techniczne UM Stalowej Woli 4.03.2014 
 

GK.7021.27.2014.II 
 

7.8 Uzgodnienie/opinia KP UM Stalowej Woli 3.02.2015 GK.IV.2.1511.7.3F.2015 

8. BRANŻA INŻYNIERII RUCHU 
8.1 Zatwierdzenie prognozy ruchu GDDKiA DPI 1-08-2014 GDDKiA-DPI-WAR/4083/093/Ik/14 

9. BRANŻA OCHRONA ŚRODOWISKA 

9.1 Informacja o udostępnieniu 
danych 

Burmistrz Gminy 
i Miasta Nisko 

10.12.2013  PPB.7211.6.2013 

9.2 Informacja o udostępnieniu 
danych 

Nadleśnictwo 
Rozwadów 10.12.2013  ZG-73-92/13 

9.3 
Informacja o udostępnieniu 
danych 

Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego 

11.12.2013  GRW-412/13 

9.4 
Informacja o udostępnieniu 
danych 

WUOZ w Przemyślu 
Delegatura w 
Tarnobrzegu 

11.12.2013  UOZ.T.4.5135.56.2013 

9.5 
Informacja o udostępnieniu 
danych 

Urząd Gminy 
Pysznica 11.12.2013  RI.II.271.1.1.2013 

9.6 Informacja o udostępnieniu 
danych Nadleśnictwo Rudnik 11.12.2013  ZG-21-2/2013 
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L.p. Pismo Instytucja 
Data 

pisma 
Numer pisma 

9.7 
Informacja o udostępnieniu 
danych RDOŚ w Rzeszowie 18.12.2013  WSI.403.117.2013.RW 

9.8 Informacja o udostępnieniu 
danych 

Urząd Gminy i Miasta 
Rudnik nad Sanem 02.01.2014  BI.6724.1.2014 

9.9 Informacja o udostępnieniu 
danych 

WUOZ w Przemyślu 
Delegatura w 
Tarnobrzegu 

03.01.2014  UOZ.T.4.5135.1.14 

9.10 
Informacja o udostępnieniu 
danych 

Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku 
Łowieckiego w 
Tarnobrzegu 
 

07.01.2014  1/TG/14 

9.11 Informacja o udostępnieniu 
danych 

Urząd Miasta Stalowa 
Wola Wydział 
Planowania 
Przestrzennego i 
Gospodarki 
Nieruchomościami 

28.01.2014  PGN.III.670.2.2014 

Komentarze i wyjaśnienia do otrzymanych negatywnych opinii: 

I. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli 

Negatywna opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli wynika z nieuwzględnienia w 
opracowywanej dokumentacji połączenia obwodnicy z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarneckiego). 
Wykonanie wnioskowanego połączenia spowodowało by niezgodność dokumentacji z zapisami 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.1999, nr 43, poz. 430 z 
późn. zm.) w zakresie dopuszczalnych odstępów między węzłami lub skrzyżowaniami: 

- odległości wnioskowanego połączenia od skrzyżowania z drogą Łącznikową, wynoszącej 810m 
- minimalna odległość pomiędzy skrzyżowaniami dla drogi klasy GP wynosić powinna 1000m; 

- odległości pomiędzy skrzyżowaniami w ciągu ul. Czarnieckiego - odległość skrzyżowania z 
planowaną obwodnicą od istniejącego skrzyżowania typu rondo z ulicami Józefa Poniatowskiego oraz 
Żwirki i Wigury wynosi 370m (minimalna odległość pomiędzy skrzyżowaniami dla drogi klasy G wynosić 
powinna 400m). 

W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Zamawiającego, zawartą w piśmie nr GDDKiA-
O/RZ-I-1-js-4100-91_9/50.6/2014 z dnia 16.06.2014r, skrzyżowanie planowanej obwodnicy z ul. 
Czarnieckiego nie zostało uwzględnione w niniejszej dokumentacji. 

Należy zauważyć, iż ul. Czarnieckiego posiada połączenie z istniejącą drogą krajową nr 77 o 
przekroju dwujezdniowym (Aleje Jana Pawła II w Stalowej Woli). Połączenie istniejącej DK-77 oraz ul. 
Czarnieckiego z planowaną obwodnicą umożliwiać będzie skrzyżowanie obwodnicy z ul. Chopina (DW 
855) (wylot w kierunku Sandomierza) oraz skrzyżowanie z projektowaną drogą łącznikową DP06 (wylot w 
kierunku Przemyśla). Projektowany układ dróg w połączeniu z istniejącą siecią drogową miasta Stalowa 
Wola zapewnia w pełni funkcjonalne połączenia oraz dogodne skomunikowanie terenów przyległych. 

II. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

W odniesieniu do uwag zawartych w piśmie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko: 

ad 1. Drogi serwisowe służą zapewnieniu dojazdu do działek, które w skutek budowy obwodnicy 
utracą dostęp do dróg publicznych. Z uwagi na charakter gruntów, istniejące zagospodarowanie oraz 
nawierzchnie istniejacych dróg gminnych nie ma uzasadnienia dla wykonania dróg serwisowych jako 
dróg o nawierzchni bitumicznej 

ad 2. Drogę dojazdową DR23 na odcinku od ul. Kościuszki do drogi na Oczyszczalnie na wniosek 
gminy zaprojektowano jako drogę o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5.5m (wnioskowana szerokość 
6.0 jest niezgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(DZ.U.1999, nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

ad 3. Zgodnie z decyzją Zamawiającego nie ma możliwości zrealizowania wnioskowanego przez 
samorząd obiektu w ciągu ul. Zielonej i/lub Nadjeziorze. Obecnie opracowywana koncepcja projektowa 
realizowana jest na podstawie wcześniejszych stadiów dokumentacji projektowej (Studium Techniczno - 
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Ekonomiczno - Środowiskowe, zatwierdzone protokołem KOPI nr 48/2009 z dnia 17.11.2009r.). 
Powyższe dokumenty nie przewidywały budowy przejazdów drogowych we wnioskowanych lokalizacjach. 

Budowa przejazdu gospodarczego w ciągu ul. Zielonej lub Nadjeziorze spowodowałaby ponadto 
niezgodność z obowiązującą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja nr 
WOOŚ.4200.6.2012.AH-81 z dnia 30.03.2012 r), w której wskazane zostały linie zakresu planowanej 
inwestycji. 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż w ramach projektu zapewniono ciągłość komunikacyjną ulicy 
Zielonej i Nadjeziorze poprzez: 

- budowę wiaduktu w ciągu planowanej obwodnicy nad istniejącą drogą krajową nr 77  (obiekt 
WD-6 w km 12+700); 

- budowę odcinka drogi równoległej (DR27) - klasy L1/2 o szerokości jezdni 5,0m, łączącej ulicę 
Nadjeziorze  z istniejącą DK-77. Ulica Zielona została włączona do drogi DR-27. 

III. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

W związku ze stanowiskiem PKP PLK S.A. konieczna jest likwidacja przejazdu kolejowego 
kategorii "D" zlokalizowanego w km 63,712 linii kolejowej nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe. 
Przejazd ten zlokalizowany jest w ciągu dróg gminnych wewnętrznych. Projektowany w ramach budowy 
obwodnicy układ dróg serwisowych oraz istniejąca sieć dróg gminnych zapewniają w przypadku 
zamknięcia przejazdu możliwość dojazdu do posesji zlokalizowanych po obu stronach linii kolejowej w 
związku z tym likwidacja przejazdu nie wiąże się z koniecznością budowy dodatkowych odcinków dróg. 

IV. UM Stalowa Wola - brak akceptacji rozwiązania kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina (pismo, 
znak: GK.IV.2.1511.7.3.C.2014 z 21.11.2014) 

Do stanowiska UM Stalowa Wola odniesiono się w piśmie znak:  662/13-230/AP-ZD4 z dnia 12.12.2014. 
Wskazano w nim, iż zaprojektowane kanały stanowią jedynie przebudowy już istniejącego systemu 
odwodnienia w tym rejonie, w związku z czym są zgodne z wytycznymi Urzędu. 

V. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli brak akceptacji rozwiązania kanalizacji deszczowej  
w ul. Czarnieckiego (pismo, znak: ZDP.410.1.6.2014 z dnia 14.11.2014r.) 

Odmowa uzgodnienia z uwagi na brak postulowanego przez ZDP skomunikowania ul. Czarnieckiego z 
obwodnicą (patrz komentarz, punkt I).  

VI. TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola uwag do koncepcji przebudowy sieci 
SN i nN (pismo, znak WE/21/6145/2014 z dnia 05.12.2014r) 

Zawarte w przesłanym piśmie uwagi zostały wprowadzone 

VII. ENESTA Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, dot. koncepcji programowej budowy obwodnicy Stalowej 
Woli i Niska w ciągu DK 77 – łącznik drogowy od węzła „Solidarność” do drogi DK 77 (pismo, znak 
NS/NE/144/14 z dnia 04.12.2014r) 

Zawarte w piśmie sprostowanie dotyczące kolizji SN_23 zostało wprowadzone 

 

 

 

 

 


