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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

OO.4200.8.2014.AK/AS1 Kraków, dnia 09 WRZ. 2016

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. I
pkt I lit. a oraz ust. 6 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze
zm.), a także * 2 ust. I pkt 31 oraz * 3 ust. I pkt. 33, 58, 60, 65, 68, 79 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71),

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15 września 2014 r. znak: L.dz.ZNiOS/040/JW108013/4098/13. złożonego przez
Pana Jakuba Wacławika, działającego ówcześnie w imieniu Inwestora tj. Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej o ostatecznej nazwie: „Budowa drogi ekspresowej NR 852 Bielsko - Biała -

Kęty - Andrychów - Wadowice - Kalwaria — Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna
- BDI) od krn 0+555 „Roboczy” do krn 64+522”

w p O r oz U rn i e n i U
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Katowicach

po uzyskaniu opinii
• Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
• Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

o r z e k a rn

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi
ekspresowej NR 852 Bielsko - Biała - Kęty - Andrychów - Wadowice - Kalwaria —

Glogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna - BDI) od krn 0+555 „Roboczy” do krn
64+522” dla wariantu iii i jednocześnie:

Określarn:

1. Rodzaj i rniejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na budowie nowej drogi 552 Bielsko
Biała - Kęty - Andrychów - Wadowice - Kalwaria - Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej - BDI), o wysokich paramentach technicznych, odciążającej ruch drogowy
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z istniejącego ciasu obecnej DK 52, której ukształtowanie geometryczne wpływa negatywnie na
poziom bezpieczeństwa ruchu. Droga kształtowana przez dziesiątki lat
obecnie nie odpowiada oczekiwaniom użytkowników, jak też jej parametry techniczne nie są
adekwatne do roli w układzie drogowym kraju. Liczne odcinki o znacznych pochyleniach
niwelety powodują dużą dyspersją prędkości pojazdów, złe warunki widoczności, brak miejsc dla
bezpiecznego wykonania manewrów, co przy wzmożonym ruchu powoduje korki i zmniejszenie
przepustowości drogi.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dwóch województw: śląskiego
i małopolskiego. Na terenie województwa śląskiego trasa drogi przebiega po obszarze powiatu
bielskiego i przechodzi przez tereny:

— miasta Bielsko Biała,
— gminy Kozy,
— gminy Porąbka.

Na terenie województwa małopolskiego droga jest zlokalizowana w powiatach:
oświęcimskim, wadowickim, myślenickim oraz krakowskim.

W powiecie oświęcimskim droga przechodzi przez tereny:
— gminy Kąty.

W powiecie wadowickim droga przechodzi przez tereny:
— miasta i gminy Andrychów,
— gminy Wieprz,
— miasta i gminy Wadowice,
— gminy Lanckorona,
— gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W powiecie myślenickim droga przechodzi przez tereny:
— gminy Myślenice,
— gminy Sułkowice.

W powiecie krakowskim droga przebiega przez tereny:
— gminy Skawina.

Przedmiotem analizy były trzy warianty trasy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej:

Wariant „.I” — dł. 60,488 km, rozpoczyna się od około km 0+555 „roboczy” za węzłem
„Suchy Potok” na skrzyżowaniu dróg ekspresowych (S I i S 69) na terenie miasta Bielsko Biała, a
kończy km 61+043 na węźle „Głogoczów” na skrzyżowaniu istniejącej drogi DK 52 z drogą DK
7 w Głogoczowie,

- Wariant „II” — dł. 64.081 krn rozpoczyna się od około km 0+441 „roboczy” za węzłem
„.Suchy Potok” na skrzyżowaniu dróg ekspresowych (S 1 i S 69) na terenie miasta Bielsko Biała, a
kończy krn 64+522 na węźle „Glogoczów” na skrzyżowaniu istniejącej drogi DK 52 z drogą
DK 7 w Głogoczowie,

- Wariant „I1l” kompilacyjny — dł. 60.967 km, z Wariantu „l” (odcinek 0+555 - 44±500) z
Wariantem „lI” (odcinek 47+500 — 64+522). Trasy Wariantu „l” i Wariantu „ll” w rejonie km
44+500 (W „l”) i krn 47+500 (W „ll”) pokrywają się.

Przyjęty w dokumentacji kilometraż i ujęty w nazwie przedsięwzięcia ma charakter roboczy i
zostanie zweryfikowany na etapie projektu budowlanego i ponownej oceny. Poszczególne
kilometraże wskazywane w dokumentacji mają charakter orientacyjny.

Początek trasy rozpoczyna się za węzłem „Suchy Potok” na skrzyżowaniu dróg
ekspresowych (S I i S 69) na terenie miasta Bielsko Biala, w km 0+555, a kończy km 64+522 na
węźle „Głogoczów”; na skrzyżowaniu istniejącej drogi DK 52 z drogąDK 7w Głogoczowie.
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Zakres i parametry planowanego przedsięwzięcia:

Projektowana inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu dwujezdniowej drogi na odcinku
Bielsko Biała (węzeł Suchy Potok) - Głogoczów wraz z węzłami, skrzyżowaniami, drogami
poprzecznymi i drogami dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg.

W zakres analizowanego przedsięwzięcia wchodzi:
— budowa drogi klasy S, dwujezdniowej,
— przebudowa i budowa skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę,
— budowa węzłów bezkolizyjnych na skrzyżowaniu z drogami krajowymi,

wojewódzkimi, powiatowymi,
— budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty),
— budowa MOP-ów (parkingów),
— budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
— budowa urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych, zbiorników

podczyszczających wody, przejść dla zwierząt, stawów kompensacyjnych dla
płazów, ogrodzenia drogi oraz sadzenia zieleni ochronnej),

— przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej,
— wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
— rozbiórka obiektów budowlanych będących w kolizji z trasa drogową.

Wody opadowe z powierzchni jezdni projektowanej drogi ekspresowej S52, zostaną ujęte do
kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez urządzenia podczyszczające odprowadzone do
istniejących odbiorników naturalnych bądź projektowanych zbiorników.

Planowane przedsięwzięcie ma charakter ponadlokalny. Najważniejsze przewidywane
efekty tej inwestycji to:

• wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miejscowości leżących na trasie
istniejącej drogi DK 52,

• zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowości,
• uaktywnienie terenów wzdłuż projektowanej drogi, możliwość pozyskania nowych

miejsc pracy,
• poprawa warunków życia mieszkańców miast i gmin mieszkających w korytarzu

istniejącej drogi DK 52.
Usytuowanie i przebieg przedmiotowej drogi określono w „Załączniku nr 1”, stanowiącym

integralną część niniejszej decyzji.

2. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcie należy realizować zgodnie z wariantem oznaczonym nr III.
2) W rejonie terenów chronionych pod względem oddziaływania akustycznego prace budowlane

należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. 6.00 — 22.00.
3) Zaplecze budowy oraz przebieg prac budowlanych należy zorganizować w sposób

minimalizujący możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo — wodnego, w tym:
a) należy uszczelnić podloże na terenach zapleczy budowy w miejscach postoju i obsługi

sprzętu i pojazdów na odcinkach wrażliwych, gdzie mogłoby dojść do zanieczyszczenia
wód podziemnych, tj. na terenach na których brak jest naturalnej warstwy izolacyjnej
chroniącej wody podziemne i na obszarach GZWP : dla wariantu III — od km 8+640 do
krn 11+890, 19+000 ÷ 20+400, 28+930 ÷ 29+400; 3 1+640 ÷ 32+000132+670 ÷ 34+220,
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b) zaplecze budowy oraz bazy materiałowe należy zlokalizować w odległości ponad

50 m od cieków wodnych, oraz poza terenami stanowiącymi formy ochrony przyrody.

c) w sytuacji wystąpienia awarii, w skutek której grunt zostanie zanieczyszczony, należy

niezwłocznie usunąć zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazać specjalistycznej firmie

posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

4) MOP w km 9—300 po obu stronach drogi należy lokalizować poza międzywalem rzeki Soły.

Drogi i place manewrowe dla ruchu kołowego w ramach MOP urządzić w odległości ponad

50 m od zbiorników wodnych (z uwagi na siedlisko płazów - stawy w Kobiernicach).

5) W trakcie prowadzonych prac budowlanych ograniczyć skutki wtórnego zapylenia poprzez:

a) systematyczne porządkowanie placu budowy,
b) w miejscach wyjazdu sprzętu ciężkiego z placu budowy na drogi publiczne zainstalować

stanowiska mycia kół pojazdów,
c) zraszanie pylących i zanieczyszczonych powierzchni dróg (zwłaszcza w okresie

bezdeszczowym), z wyjątkiem okresu zimowego,
d) na samochodach przewożących materiały pylące lub emitujące gazy (np. gorąca masa

bitumiczna) należy stosować zabezpieczenia (plandeki lub innego typu przykrycia).

6) Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów budowlanych (mieszkalnych, gospodarczych),

które kolidować będą z projektowaną trasą, ekspert ornitolog oraz chiropterolog winni

skontrolować je pod kątem zasiedlania przez ptaki i nietoperze. W przypadku stwierdzenia

siedlisk ptaków i nietoperzy, prace należy wstrzymać, do czasu opuszczenia obiektów przez
ww. zwierzęta.

7) Po zakończeniu budowy drogi BDI należy przystąpić do odbudowy nawierzchni dróg,

zniszczonych w wyniku eksploatacji przez pojazdy budowy.

8) Wszelkie prace zwiazane z realizacją przedsięwzięcia należy wykonywać zgodnie z uwagami,

zaleceniami i pod kierunkiem specjalistów z nadzoru przyrodniczego. Nadzór przyrodniczy

obejmować powinien w szczególności: herpetologa (nadzór stały) oraz ornitologa,
chiropterologa, entomologa, ichtiologa oraz fitosocjologa. Nadzór przyrodniczy w swych

pracach, formułując opinie, zalecenia itp. przestrzega obowiązującego prawodawstwa w

zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
9) Nadzór przyrodniczy powinien dwa razy w roku sporządzać raporty z prowadzonych kontroli

prac. Każdy raport powinien zawierać sprawozdanie z prowadzonych prac z uwzględnieniem

zaistniałych sytuacji w stosunku do środowiska przyrodniczego oraz działań podjętych w celu

ich eliminacji. Raporty należy przekazywać RDOŚ w następnym miesiącu po zakończeniu

każdego półrocza. Raport końcowy dla każdego odcinka, który uzyskał decyzję pozwolenia

na użytkowanie niezwłocznie należy przekazać do RDOŚ. Raport powinien zawierać:

syntetyczny opis wykonanych prac, wskazywać działania, które zdaniem autorów są
najlepszymi, wypracowanymi praktykami, opisywać zagrożenia dla siedlisk i gatunków, które
występowały w trakcie budowy, wskazywać rekomendacje, które należy podjąć w celu

dalszej minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji na etapie jej eksploatacji.

10) W zakresie ochrony roślinności, w tym zadrzewień:

a) Drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w granicach inwestycji należy

zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w
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trakcie prac budowlanych. Wykonawca winien właściwie zabezpieczyć przed
uszkodzeniami części nadziemne i systemy korzeniowe. W sąsiedztwie tych drzew i
krzewów nie wolno składować materiałów do budowy zawierających substancje
szkodliwe dia roś”in. Wykopy sięgające w obręb brył korzeniowych drzew należy
wykonywać ręcznie, odcinając ostrym narzędziem korzenie, które muszą być usunięte
(orientacyjny zasięg bryły korzeniowej to zasięg rzutu korony).

b) Usunięcie drzew o pierśnicy powyżej 50 cm zwłaszcza w układach alejowych należy
prowadzić pod nadzorem entomologa I chiropterologa, którzy przed wycinką dokonają
oględzin drzew pod kątem obecności nietoperzy i chronionych gatunków owadów
(pachnica dębowa, kozioróg dębosz).
W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych (pachnica dębowa,
kozioróg dębosz) w obrębie zadrzewień planowanych do wycięcia ww. specjaliści wskażą
dopuszczalny termin oraz sposób postępowania i prowadzenia wycinki.

c) Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza
okresem od I marca do I września, zaś wycinkę trzcinowisk poza okresem od I marca do
15 września. Dopuszcza się wycinkę drzew, krzewów i tacinowisk w tym okresie, pod
warunkiem, że bezpośrednio przed przystąpieniem do tych prac ornitolog sprawdzi czy w
obrębie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia nie znajdują się gniazda ptaków.
W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptaków podlegających ochronie niezbędne
będzie uzyskanie zgody organu, o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody na
wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków podlegających ochronie.
Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew, krzewów i
trzcinowisk.

d) Szczególną uwagę należy zwrócić na prace prowadzone w sąsiedztwie pomników
przyrody, które należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

e) Ubytki w usuwanych fragmentach lasów i zadrzewień należy zrekompensować poprzez
nasadzenia drzew i krzewów, które zostały zaprojektowane przy drodze — wprowadzając
przewidziane drzewa, krzewy i pnącza. Obiekty zieleni w formie wielorzędowych pasów
(o szerokości 5 - 10 m) przewidziano przede wszystkim w rejonach otwartych terenów
rolniczych.

D Należy wprowadzić zieleń „naprowadzającą i osłonowa:” przede wszystkim w rejonach
przejść dla zwierząt zlokalizowanych na otwartych terenach rolnych, z zastosowaniem
drzew i krzewów gatunków rodzimych, dostosowanych do wymagań siedliskowych.

g) Wprowadzane nasadzenia roślinności zarówno wysokiej jak i niskiej winny być złożone z
gatunków rodzimych, dostosowanych do wymagań siedliskowych, zarówno w rejonach
przejść dla zwierząt, nasadzeń o funkcji krajobrazowej i osłonowej, na skarpach oraz o
funkcji dekoracyjnej.

h) W przypadku kolidujących z drogą gatunków roślin podlegających ochronie: dla
gatunków rzadkich, o małej liczebności na stanowiskach lub na dużych skupiskach roślin
chronionych, planowanych do zniszczenia, należy przenieść je na podobne siedliska w
najbliższe sąsiedztwo (za zgodą właścicieli gruntów) oraz po uzyskaniu zgody organu, o
którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody na wykonanie czynności zakazanych
w stosunku do gatunków podlegających ochronie. Czynności związane z przeniesieniem
roślin chronionych winny być wykonane w odpowiednich terminach fenblogicznych i we
właściwy sposób, pod nadzorem przyrodniczym.
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11) W zakresie ochrony gleb;
a) Należy zdeponować warstwę próchniczną gleby zdjętą z pasa robót, a po zakończeniu

prac wykorzystać jądo humusowania skarp, rekultywacji terenu i urządzenia zieleni.

b) Tereny zajęte pod tymczasowe drogi dojazdowe (technologiczne) na czas budowy oraz

zaplecza drogowe powinny zostać uporządkowane po zakończeniu prac budowlanych.

12) W zakresie ochrony cieków:

a) Prace w korytach cieków należy ograniczyć do niezbędnego minimum oraz prowadzić

tak, aby cieki pozostały” drożne, zachowując ich ciągłość morfologiczną oraz dostępne dla

zwierząt.
b) Przeprowadzenie drogi mostem/estakadą nad rzeką Solą nie może prowadzić do zasypania

w trakcie budowy: szuwarów oraz stawów w Kobiemicach lub zniszczenia fragmentu

grobli. Droga powinna przekraczać całe międzywale rzeki Soły mostem lub estakadą a

żadna z podpór nie może się znajdować w korycie rzeki Soły. Nie dotyczy to technologii

z wykorzystaniem podpór tymczasowych i montażowych.

c) W fazie robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi, budową przepustów

i obiektów mostowych oraz przekładaniem cieków i rowów należy zabezpieczyć wody

powierzchniowe przed zanieczyszczeniem i przedostaniem się do nich zanieczyszczeń

wypłukiwanych z materialów stosowanych do budowy (m.in. mleczko betonowe), jak też

zawiesin, oraz zanieczyszczeń ropopochodnych związanych z pracą sprzętu budowlanego

i środków transportu.
d) Z uwagi na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczenia wody zawiesiną mineralną,

prace w korytach cieków wodnych powodujące zmętnienie wody należy prowadzić poza

okresem rozrodu i inkubacji chronionych i cennych przyrodniczo gatunków ryb . W

dorzeczu Soły dotyczy to: Soły, Pisarzówki i Macochy w okresie marzec - polowa lipca,

Bulówki w okresie marzec - czerwiec i pozostałych cieków w okresie maj - czerwiec. W

dorzeczu Skawy dotyczy to Skawy i Kleczanki w okresie marzec - polowa lipca i

pozostałych cieków w okresie maj - czerwiec, w dorzeczu Skawinki Cedronu w okresie

kwiecień - czerwiec.
e) Prace prowadzone pod osłoną gródz mogą być kontynuowane w okresach wskazanych w

lit „.d”, przy czym rozbiórka gródz powinna mieć miejsce poza wskazanymi okresami.

1) W trakcie prowadzenia prac należy unikać wjeżdżania maszyn do wody płynącej. Nie

dotyczy to technologii związanych z koniecznością wykonania podpór tymczasowych i

montażowych, które winny być realizowane pod nadzorem przyrodniczym.

g) Nowe koryta przekładanych cieków winny posiadać parametry maksymalnie zbliżone do

koryta naturalnego na przekładanych odcinkach, a zasypywanie dotychczasowego koryta

może nastąpić po zrealizowaniu nowego fragmentu koryta i wprowadzeniu do niego

wody.
h) Do przebudowy koryta cieku lub budowy nowego koryta należy w maksymalnym

możliwym stopniu używać materiałów pochodzenia naturalnego (faszyna, drewno,

kamień naturalny).
i) Przy umacnianiu brzegów cieków powinny mieć zastosowanie materiały i technologie

umożliwiające odtworzenie pokrywy roślinnej brzegów.

j) Należy unikać umacniania dna cieku wodnego. Dopuszcza się umacnianie dna cieku

wyłącznie dla ochrony obiektu mostowego i infrastruktury technicznej jemu
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towarzyszącej, a także w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia innych
obiektów budowlanych.

k) Należy odpowiednio głęboko zafundarnentować mosty w celu uniknięcia konieczności
umacniania dna. Jeżeli z obliczeń hydraulicznych wyniknie jednak konieczność
umocnienia dna, to korzystniej jest wzmacniać dno bystrzami o zwiększonej szorstkości
lub gurtami stabilizującymi, o odpowiedniej konstrukcji, sytuowanymi poniżej mostu.
Umocnienia należy tak wyprofilować, aby nie stanowiły przeszkody dla migracji ryb.

1) W korytach cieków istotnych dla ryb nie należy lokalizować barier uniemożliwiających
migracje ryb.

m) Przy przekraczaniu cieków rurociasami zaleca się stosowanie metody bezrozkopowej.
n) Prace ingerujące w koryto Cedronu należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika z

doświadczeniem malakologicznym po wcześniejszym sprawdzeniu miejsc ingerencji pod
kątem występowania skójki gruboskorupowej. Przed bezpośrednim przystąpieniem do
prac związanych z budową mostu nad rzeką Cedron należy powtórnie sprawdzić oba
brzegi potoku (dokładnie w miejscu planowanych prac) pod kątem występowania
osobników Unio crassus, które mogły się przemieścić. W sytuacji, kiedy nie można
odstąpić od działań mających wpływ na populację skójki należy dokonać przeniesienia
zagrożonych osobników w inne bezpieczne miejsce (w obrębie tego samego potoku,
powyżej planowanej inwestycji lub np. na obszar Natura 2000 PLH 120060 Cedron.

o) Prace ingerujące w koryto Cedronu, które miałyby być wykonywane ciężkim sprzętem,
należy prowadzić z brzegu potoku, tak aby maszyny nie wjeżdżały bezpośrednio do
koryta potoku.

p) Należy wybrać odpowiednią lokalizację i zorganizować zaplecze (bazy sprzętowe), poza
bezpośrednim sąsiedztwie cieków, tak aby nie stanowiły one zagrożenia poprzez
zanieczyszczenie środowiska gruntowo — wodnego: odpadami niebezpiecznymi,
wyciekami eksploatacyjnymi lub wyciekami awaryjnymi ze sprzętu budowlanego.
Warunkowo, w razie konieczności dopuszcza się lokalizację pomocniczych zapleczy
budowy (niezbędnych z uwagi na technologie robót budowlanych, obsługujących w
szczególności obiekty punktowe np. drogowe obiekty inżynierskie) na terenach ochrony
wód (wymienionych poniżej). W tym przypadku należy uszczelnić podłoże (np. betonowe
płyty ułożone na geomembranie) w miejscach stacjonowania i obsługi sprzętu i pojazdów,
a także w miejscach składowania odpadów niebezpiecznych. Dotyczy to następujących
odcinków drogi w wariancie III: odcinek od krn 32+440 do 33±880 (trasa przechodzi
przez strefę ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Skawy) i odcinek od km 46+200 do
końca trasy (droga przebiega przez strefę ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki
Skawinki).

q) Prace w korytach cieków wodnych należy prowadzić poza okresami wezbrań
powodziowych.

13) W celu ochrony nietoperzy, na wszystkich oświetlanych odcinkach drogi, dla
zminimalizowania możliwości kolizji nietoperzy z pojazdami, należy:
a) Stosować oświetlenie niewabiące owady, najlepiej niskociśnieniowe lampy sodowe

(SOX).
b) Oświetlenie montować tak, aby nie rozpraszać światła (należy stosować lampy ze

strumieniem światła skierowanym na określoną powierzchnię).
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14) W zakresie ochrony plazów:
a) Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren powinien zostać skontrolowany pod

kątem występowania płazów przez prowadzącego nadzór przyrodniczy herpetologa. Place

budowy w sąsiedztwie siedlisk stanowiących potencjalne miejsca występowania

batrachofauny (takich jak: cieki wodne, zbiorniki wodne, rozlewiska, niewielkie oczka

wodne itp.) oraz miejsca migracji płazów wskazane przez herpetologa należy ogrodzić

metalową siatką (opcjonalnie folią polimerową, geotkaniną lub geowlóknina) o oczkach

nie większych niż 5 x 5 mm, o wysokości min. 40 cit ponad powierzchnię terenu,

zakopaną na głębokość min. 10 cm. Ogrodzenie należy wyposażyć w tzw. przewieszkę, tj.

odgięcie (min. 5 cm) materiału w górnej części na zewnątrz placu robót.

b) Przed niwelacją terenu, likwidacją ewentualnych zastoisk wodnych (również powstałych

w trakcie realizacji inwestycji), likwidacją rowów, herpetolog winien skontrolować te

obiekty pod kątem zasiedlenia przez płazy. Zidentyfikowane osobniki należy przenieść

poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych.

c) W okresie jesiennych migracji plazów (wrzesień, październik), przed rozpoczęciem prac

budowlanych, należy przeprowadzić inwentaryzację siedlisk, pod kątem gatunków, które

mogą jeszcze w tym okresie być obserwowane w środowisku wodnym (żaby zielone -

wody stojące, żaba trawna, salamandra plamista — wody płynące). Jesienna

inwentaryzacja powinna obejmować potencjalne lądowe miejsca zimowania ropuchy

szarej lub traszek. W przypadku gadów inwentaryzacja powinna objąć wszystkie

potencjalne kryjówki tych zwierząt (sterty kamieni, desek, folie, wykroty), a napotkane

zwierzęta powinny być przeniesione z placu budowy poza jego obręb.

d) Teren budowy w trakcie realizacji prac budowlanych powinien być systematycznie

sprawdzany pod kątem występowania płazów. Terminy i częstotliwość przeprowadzanych

kontroli powinny być wyznaczone przez nadzór herpetologiczny.

e) Na etapie realizacji, przy wyznaczaniu miejsc wskazanych do wygrodzenia, nadzór

przyrodniczy winien zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy drogi, ze

względu na ochronę herpetofauny stwierdzonej na przebiegu inwestycji:

i) Przepust drogowy w km 11+985 poprzez wygrodzenia od strony parkingu,

ii) W kit ok. 25+600 — 25+700 węzeł rozjazdowy — poprzez zabezpieczenie
wygrodzeniem w trakcie realizacji inwestycji, jaki po jej zakończeniu,

iii) W km ok. 35+1 00: 40 m na pn. od miejsca realizacji inwestycji 4 stawy (między
Kleczą Dolną, a Wadowicami), a w kit 35+555 planowana estakada — poprzez
stosowanie grodzenia i wzmożony nadzór przyrodniczy,

iy) Teren w km ok. 51+600 — 51+700 poprzez wygrodzenie pasa inwestycji od strony
póJnocnej,

y) Teren w krn 55+800 — 55+900 poprzez wygrodzenie oraz wzmożony nadzór
herpetologiczny,

Vi) Teren w km ok. 57+800 poprzez wygrodzenie w trakcie realizacji inwestycji, jak i po
jej zakończeniu,

Vii) Teren w krn ok. 60+600 (Staw Rzepisko) przeznaczony do częściowego zasypania -

po stronie północnego przebiegu trasy należy zachować możliwie największą jego
część.

O Przy zasypywaniu zbiorników wodnych wszelkie działania należy przeprowadzić w

obecności osoby z nadzoru herpetologicznego.

g) Zasypywanie należy rozpocząć najlepiej we wrześniu, zaczynając od spuszczenia lub

wypompowania części wody, po odczekaniu ok. dwóch dni należy odłowić pozostające w
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zbiorniku płazy, które należy przenieść do najbliższego zbiornika wodnego o podobnym
charakterze. Po tej czynności należy w miarę szybko zasypać zbiornik.

h) W przypadku konieczności zasypania zbiornika w innym terminie należy sposób
postępowania ustalić z nadzorem przyrodniczym, w celu niedopuszczenia do zasypania
płazów i uniemożliwienia im wejścia do zbiornika

i) Należy zabezpieczyć na terenie budowy studzienki, dreny odwadniające i inne urządzenia,
które stanowić mogą pułapki dla płazów, poprzez uniemożliwienie płazom i innym
drobnym zwierzętom dostanie się do nich, tzn.:
1) studzienki powinny wystawać ponad powierzchnię gruntu na wysokość ok. 25 -30 cm
ii) otwory górne oraz wszelkie wloty boczne powinny być szczelnie zamknięte, lub jeśli

to nie jest możliwe, zabezpieczone siatką o oczkach 0,5 x 0,5 cm (lub mniejszych).
Przy wylotach bocznych siatka musi być zamontowana na stałe, bez możliwości
przejścia pod nią małych płazów.

iii) miejsca, które stanowić mogą potencjalne pułapki dla drobnych zwierząt powinny być
systematycznie kontrolowane, a w przypadku stwierdzenia „uwięzienia” płazy i inne
zwierzęta należy niezwłocznie uwolnić.

j) Zbiorniki retencyjne i oczyszczające należy uwzględniając warunki terenowe w
maksymalnym stopniu odsunąć od wylotów obiektów przewidzianych do migracji
zwierząt. Zbiorniki takie należy ogrodzić dodatkowo siatką o oczkach 0,5 x 0,5 cm.
Konstrukcja brzegów powinna zapewnić zwierzętom możliwość wydostania się ze
zbiornika.

k) Przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszyscy pracownicy powinni
zostać przeszkoleni i poinformowani o sposobie postępowania w przypadku
stwierdzenia na terenie budowy płazów i gadów (m.in. o konieczności poinformowania o
tym fakcie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie prac od strony przyrodniczej).

1) Do wykonania zaplanowano następujące stawy kompensacyjne:
i) krn ok. 12+100, po prawej stronie drogi,
ii) km ok. 25+000, po prawej stronie drogi,
iii) km ok. 43+600, po stronie lewej drogi,
Iv) krn ok. 48+800, po stronie prawej drogi jeden zbiornik i po lewej stronie drogi jeden

zbiornik,
y) km ok. 49+250, po stronie prawej drogi jeden zbiornik i po lewej stronie drogi jeden

zbiornik,
yi) km ok. 60+700, po stronie prawej drogi jeden zbiornik i po lewej stronie drogi jeden

zbiornik,
vii) km ok. 62+170, po stronie lewej drogi.

m) Do zasypania zaplanowano następujące zbiorniki:
1) staw (przy gospodarstwie rolnym) w krn ok. 25+100 o pow. ok. 0,95 ara, miejsce

rozrodu i migracji żaby trawnej, ropuchy szarej i żab zielonych,
ii) staw (przy torach kolejowych w Kalwarii Zebrzydowskiej) w krn ok. 48+700 o pow.

ok. II arów” (poza węzłem na pd. przy torach, a na pn przy zadrzewieniu), miejsce
rozrodu, żaby trawnej, ropuchy szarej, kumaka nizinnego, żab „zielonych”, rzekotki
drzewnej i traszki zwyczajnej,

iii) staw (przy drodze w pobliżu klasztoru w Zebrzydowicach w krn ok. 49+000 o pow.
ok. 2,2 ha, miejsce rozrodu i migracji, żaby trawnej, ropuchy szarej, kumaka
nizinnego, żab „zielonych”, rzekotki drzewnej,
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iy) staw (przy zabudowie komercyjnej w Krzywaczce) w km ok. 60+700 O Pow. ok. 23

arów, miejsce rozrodu, żaby trawnej, ropuchy szarej, żab „zielonycht”, rzekotki

drzewnej.
y) Staw (oczko wodne na terenie posesji z zabudową jednorodzina) w krn ok. 62+135 o

pow. ok. 2,2 arów.

15) Miejsca składowania, zaplecze budowy;

a) Masy ziemne, zmagazynowane kruszywo i inne materiały budowlane należy składować w

miejscach najmniej cennych przyrodniczo, np.; w miejscach suchych wzniesień, pól

uprawnych, w obrąbie stref przemysłowych miast oraz w okolicach terenów

zabudowanych, jeśli nie stwierdzono tam siedlisk gatunków chronionych lub szlaków

migracyjnych.

b) Masy ziemne, zmagazynowane kruszywo i inne materiały budowlane powinny być

składowane tak, aby nie zagrażały chronionym gatunkom plazów ani ich siedliskom oraz

miejscom ich występowania i trasom wędrówek, w lokalizacjach zaakceptowanych przez

nadzór przyrodniczy.

c) Składowiska i bazy budowy należy lokalizować poza obszarami podmokłymi czy

torfowiskami, a także w odległości ok. 100 rn od zbiorników wodnych oraz poza

bezpośrednim sąsiedztwem cieków wodnych.

d) Zakazuje się lokalizacji zaplecza budowy w miejscach ważnych z punktu widzenia

migracji zwierząt (w tym dolinach cieków) oraz poza rejonami newralgicznymi z punktu

widzenia ochrony płazów, tj. (dla Wariantu III):

• krn ok. 1+400, 4+600, 9+200, 9-500, 9+800, 10+100 (wg krn wariantu 1)

• krn ok. 6+500 do krn ok. 8+400 (wg krn wariantu 1)
• km ok. od krn I 0-200 do krn 10+800 (wg krn wariantu 1)

• krn ok. 11+700 do km ok. 14+000 (wg kit wariantu 1)
• kit ok. 24+800 do krn ok. 26+800 (wg krn wariantu 1)
• km ok. 32+000 do krn ok. 33+800 (wg krn wariantu 1)
• krn ok. 34+500 do krn ok. 35+900 (wg km wariantu 1)
• km ok. 3 8+900 do krn ok. 40+500 (wg krn wariantu 1)
• krn ok. 4 1+700 do krn ok. 43+000 (wg km wariantu 1)

• krn ok. 43+300 do krn ok. 44+500 (wg krn wariantu 1)
• krn ok. 47±500 do km ok. 47+900 (wg km wariantu II)

• krn ok. 48—500 do krn ok. 50+000 (wg krn wariantu II)

• krn ok. 52+000 do krn ok. 54+000 (wg krn wariantu II)
• km ok. 58+700 do krn ok. 60+300 (wg krn wariantu II)

Powyższe nie dotyczy robót związanych z budową obiektów mostowych.
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16) Należy wykonać ekrany akustyczne o następujących parametrach i w następujących
przybliżonych lokalizacjach:

nr odcinek strona krn początkowy krn końcowy wysokość dtodc. dtodc. dł. ekranu rodzaj
Ekran

u pochłaniające odbające pochł.+odb.

[rn] [rn] [mJ (m]
1 1 prawa 1+095 1÷185 2,0 95 pochłaniający

I 0+555 0+650 6,0 95 pochłaniający
2 2 prawa 0+650 0.744 5.0 95 276 pochłaniający

3 prawa 0+762 0+847 5,5 86 pochłaniający

1 prawa 1+800 1+904 4,5 105
220 pochłaniający

2 prawa 1+897 2+009 2,5 115 pochłaniający

2 lewa 1+931 2+026 5,0 94 149 pochłaniający
lewa 2+043 2+100 5.0 55 pochłaniający

1 lewa 2+875 3.000 4.0 126 pochłaniający
2 lewa 3+000 3+340 6.0 343 odbijający

lewa 3+340 3+458 6,0 119
1025

lewa 3+458 3+506 6.0 48 odbijający
lewa 3+506 3+737 3,0 233 pochłaniający

6 lewa 3+737 3+893 6,0 156 pochłaniający
prawa 2+921 3+150 4,5 180 pochłaniający

2 prawa 3+150 34300 5.5 150 pochłaniający
prawa 3+300 3+506 5,5 204

1079 odbający
prawa 3+506 3+572 5,5 66 pochłaniający
prawa 3+572 3+865 3,5 289 pochłaniający

6 prawa 3+355 4+045 3,0 190 pochłaniający
1 lewa 3+943 4+067 3,0 137 240 pochłaniający
2 lewa 4+067 4+101 6,0 103 pochłaniający

Ta 1 prawa 4+Q34* 3+95? 3,0 165 165 pochłaniający
lb 1 lewa 4+120 4+193 4.0 87 87 odbijający

B i lewa 4+193 4+270 3,0 140
314 pochłaniający

2 lewa 4+270 4+444 5.0 174 pochłaniający

1 lewa 4+668 4+950 1,5 282 318 obalący
2 lewa 4.950 4+986 1,5 36 pochłaniający

1 prawa 4+731 4+950 45 219 odbijający
10 2 prawa 4+950 5+000 45 50 347 pochłaniający

prawa 4.993 5+070 3.0 78 pochłaniający

1 lewa Są-229 5+347 2,0 148 pochłaniający
2 lewa 5+347 5+530 3,0 182 pochłaniający

lewa 5+530 5+770 4,0 236 795 pochłaniający
lewa 5+7 5.870 6.5 100 pochłaniający
lewa 5+861 5+921 5,0 63 pochłaniający

6 lewa 5+933 6+000 5,0 66 pochłaniający

1 prawa 5+248 5+444 6,0 - 197 pochłaniający

12 2 prawa 5+444 5+880 4,5 439 1009 pochłaniający
3 prawa 5+870 5+946 6,5 76 pochłaniający
4 prawa 5÷958 6+186 3,5 228 odbający
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5 prawa 6+180 6+250 7,0 69 pochłaniający

1 lewa 6+050 6+160 4,0 132 odbijający
13

2 lewa 6+173 6+230 6,0 57 pochłaniający

lewa 7+948 9+438 2,5 496 pochłaniający

2 lewa 5+438 8+491 5,5 53 odbijający

14 lewa 8+491 8+700 55 211 1291 pochłaniający

4 lewa 8+700 8+870 30 168 pochłaniający

lewa 8+870 9+232 4,5 363 pochłaniający

prawa 8+270 8+438 5,0 163 przeźroczysty

2 prawa 8+438 8+491 3,D 51
15 598

oi;ający

3 prawa 8+491 8+622 3,5 131 pochłaniający

4 prawa 8+622 8+876 6,0 253 pochłaniający

16 1 prawa 9+100 9+325 4,0 222 222 pochłaniający

1 lewa 9±450 9+563 1,5 112 pochłaniający

2 lewa 9+563 9+740 3,0 176
17 623 pochłaniający

3 lewa 9+740 9+867 4,5 126 odbijający

lewa 9+867 10+076 4,5 209 odbijający

1 prawa 9+575 9+817 6,0 242 pochłaniający

18 2 prawa 9+817 10+200 4,0 384 827 odbijający

3 prawa 10+200 10+400 3,0 201 pochłaniający

prawa 10+900 10+995 2,5 95 pochłaniający

19 2 prawa 10+995 11+055 2,5 60 316 odbijający

prawa 11+055 11+215 3,0 161 pochłaniający

19a 1 prawa 11+037” io+90r 4,5 174 174 pochłaniający

lSD 1 prawa 11+195” 11+074* 3,5 122 122 pochłaniający

1 lewa 10+900 10+996 5,5 96 pochłaniający

2 lewa 10+996 11+057 55 60 odbijający
20 316

lewa 11+057 11+100 s,s 44 pochłaniający

lewa 11+100 11+217 2,0 116 pochłaniający

20a 1 lewa 10+966” 10+998* 3,5 109 109 pochłaniający

2Db 1 lewa 11+014” 11+090* 4,5 107 107 pochłaniający

1 lewa 11+285 11+350 2,0 54 pochłaniający

21 2 lewa 11+350 11+560 2,5 206 411 pochłaniający

lewa 11+560 11+700 1,5 141 odbijający

1 prawa 11+725 11+822 3,0 98 odbijający

22 2 prawa 11+822 12+065 30 265 510 pochłaniający

3 prawa 12+080 12+225 1,5 147 pochłaniający

23 lewa 11+856 12+100 2,0 242 242 pochłaniający

1 prawa 12+264 12+650 2,5 392 pochłaniający

24 2 prawa 12+650 12+729 1,5 79 632 pochłaniający

3 prawa 12+740 12+900 1,5 161 pochłaniający

lewa 12+620 12+746 3,0 127
25 146 pochłaniający

2 lewa 12+759 12+778 3,0 19 pochłaniający

26 1 lewa 12+900 13+022 4,0 124 124 pochłaniający

1 prawa 13+050 13+248 2,5 198
27 283 pochłaniający

2 prawa 13+248 13+334 2,5 85 odbajęcy

28 1 lewa 13+400 13+530 2,5 132 255 odbijający
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2 lewa 13+530 13+651 2.5 123 pochłaniający
29 1 lewa 13+806 13+980 3,5 176 176 pochłaniający
30 prawa 13+863 14+030 2,5 165 165 pochłaniający

1 lewa 15+323 15+500 1.5 lfl pochłaniający
2 lewa 15+492 15+690 4,0 197 pochłaniający

31 lV 15+680 15+898 6,5 212 803 pochłaniający
lewa is+gis 16+050 6,5 132 odbijający
lewa 16+045 16+133 2.5 85 odbający

1 prawa 15+961 16+018 4,0 59 pochłaniający

32 2 prawa 16+018 16+053 5,0 35
230 pochłaniający

3 prawa 16+044 16+134 6,5 91 odbijający
4 prawa 16+134 16+178 6.5 45 pochłaniający

33 1 lewa 16+428 16+576 1,5 146 146 pochłaniający
33a 1 lewa 16+574* 16+531* 3,5 87 87 odbijający
33b 1 lewa 16+542” 16+592* 3,0 65 65 pochłaniający
34 1 lewa 16+657 16+721 2.0 76 76 pochłaniający

1 prawa 16+460 16+604 5,5 145 odbijający
2 prawa 16+620 16+706 5,5 85 pochłaniający
3 prawa 16+706 18+830 4,0 126 pochłaniający

35a 1 prawa 16+608* 16+679* 4,0 158 odbijający
3Gb 1 lewa 16+683* 16+792* 4,0 132 132 odbijający
36 1 lewa 16+765 16+900 4,0 140 140

36a 1 lewa 16+687” 16+770” 3,5 123 123 odbający
1 lewa 19+428 19+654 4,5 246

430
pochłaniający

2 lewa 19+654 19+838 3,0 184 odbijający
38 lewa 19+580” 19+721” 3.0 147 147 pochłaniający

38a 1 lewa 19+760” 19+745” 3,0 78 78 pochłaniający
39 1 prawa 19÷654 19+847 3,5 193 193 odbijający
39a 1 prawa 19+677” 194677” 3;o 52 52 pochłaniający

1 20.080 20+400 1,5 320 odbijający
40 2 lewa 20+400 20+547 2,0 146 pochłaniający

lewa 20+547 20+656 2,0 109 odbijający
41 1 prawa 20+175 20+350 1,5 174 174 odbijający

prawa 20+455 20+540 4,0 85 pochłaniający
2 prawa 20+540 20+682 4.0 141 odbijający

42
prawa 20+682 20+725 4.0 43

744 pochłaniający
4 prawa 20+725 20+954 2,5 229 pochłaniający

prawa 20+954 21+116 2,5 162 odbijający
6 pmwa 21+116 21+200 2,5 84 pochłaniający

43 lewa 21+925 22+100 1,5 175 175 pochłaniający
prawa 22+000 22+170 1,5 171 171 pochłaniający

1 lewa 22+154 22+232 1,5 78 133 pochłaniający

2 lewa 22+258 22+312 1,5 55 pochłaniający

1 prawa 23+400 23+583 2,0 184 pochłaniający
46 2 prawa 23+583 23+667 2,0 84 450 odbijający

3 prawa 23+667 23+848 1,5 182 pochłaniający

47
lewa 24+045 24+177 2.5 132 434 pochłaniający

2 lewa 24+177 24+483 5,0 302 pochlłaniający

13



1 prawa 24+450 24+535 5,5 88 pochłaniający

2 prawa 24+559 24+600 5,5 40 404
pochłaniający

48
3 prawa 24+600 24+737 7,5 137 pochłaniający

prawa 24+724 24+863 6,0 139 pochłaniający

lewa 24+900 25+039 4,0 140 odbijaiący
49 262

2 lewa 25+039 25+159 4,0 122 pochłaniający

1 prawa 25+100 25+234 5,5 129
50 294 pochłaniający

2 prawa 25+227 25+400 3,0 165 pochłaniający

1 lewa 25+500 25+598 2,0 98
51 154 pochłaniający

2 lewa 25+634 25+692 2,0 56 pochłaniający

1 lewa 28+875 28+075 3,0 204 odbijający

2 lewa 29+075 29+344 1,5 274
52 800 odbijający

lewa 29+344 29+485 2,5 141 odbijający

lewa 29+485 29÷666 4,5 181 odbijający

52a 1 lewa 29+430* 29+632* 6,5 269 269 pochłaniający

prawa 28+977 29+160 3,0 179
53 659 odbijający

2 prawa 29+160 29+667 1,5 480 odbający

53a 1 prawa 29+353* 29+562 3,0 256 256 pochłaniający

1 lewa 30225 30.468 4,0 244 pochłaniający

2 lewa 30+468 30+811 35 343 odbijający

3 lewa 30+811 31+085 2,5 270 pochłaniający

lewa 31+085 31+500 4,0 411
54 1749 pochłaniający

lewa 31+500 31+578 6,5 78 pochłaniający

6 lewa 31+578 31+775 6,5 197 odbijający

7 lewa 31+775 31+884 4,5 109 odbijający

lewa 31+884 31+982 2,0 97 odbijający

1 prawa 30+475 30+611 6,5 194 odbający
55 334

2 prawa 30+811 30+950 3,5 140 pochłaniający

1 prawa 31+350 31+578 6,0 229 pochłaniający

2 prawa 31÷578 31+575 6,0 97 odbający

3 prawa 31+675 31+834 4,0 158
56 989 odbający

4 prawa 31+834 32+034 6,0 220 odbijający

5 prawa 32+034 32+176 7,0 122 pochłaniający

6 prawa 32+167 32+304 6,0 163 pochłaniający

1 lewa 32+034 32+145 3,0 91 pochłaniający

2 lewa 32+131 32+171 3,0 39 pochłaniający

57 lewa 32+165 32+378 3,0 233 852 pochłaniajacy

4 lewa 32+378 32+573 4,5 190 odbijający

lewa 32+573 32+875 3,0 299 odbijający

57a 1 lewa 32+373* 32+448* 6,0 148 148 odbijający

1 lewa 33+825 33+978 2,0 153 153 pochłaniający

1 lewa 34+050 34+150 2,0 100 121 odbijający

2 lewa 34+150 34+171 2,0 21 pochłaniający

59a 1 lewa 34Q34* 34+143* 4,5 148 148 pochłaniający

60 1 prawa 34+161 34+325 3,0 163 163 pochłaniający

1 lewa 34+850 34+950 2,0 102
61 139 pochłaniający

2 lewa 34+950 34+985 2,0 37 odbijający

62 1 prawa 34+953 35+126 2,0 156 odbijający
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83 1 pra 36+066 36+161 1,5 95 95 odbajpcy

1 lewa 38+850 35+682 4,054 32 181 odbijający
2 lewa 38+682 35+830 4,0 149 pochłanialący

1 prawa 38+743 38+830 2.0 8765 290 pochłaniający
2 prawa 38+830 39+033 2,0 203 odbijający

1 lewa 39,457 2,0 8066 162 pochłanialący
2 lewa 39+448 39+530 3,0 82 pochłaniający

1 prawa 39+973 40+050 3,0 77 pochłaniający
67 2 prawa 40-050 40.087 3,5 36 183 pochłaniający

prawa 40+078 40+150 3,0 70 pochłaniający

1 lewa 40+500 40.527 2,5 27 odbijający
68 2 lewa 40+527 40+609 2,5 83 212 pochłaniający

lewa 40+600 40+700 2,0 102 pochłaniający

1 prawa 40+825 40.936 3.0 110 pochłanialący
69 2 prawa 40+927 41+028 3,5 100 307 pochłaniający

prawa 41+028 41+125 1,5 97 odbajacy
10 1 lewa 42.650 42.775 4,0 126 126 odbijający

1 P 42+768 42+851 2.5 83 odbijający
2 prawa 42+851 42+910 2,5 59 224 pochłaniający

prawa 42+900 43+075 1,5 82 pochłaniający
1 lewa 44+305 44.400 2,0 89 pochłaniający72 189
2 lewa 44+400 44+500 4.0 100 pochlłaniający

1 pra 47.424 47+520 4,5 97 pochłaniający
86 2 prawa 47.520 47+541 4,5 21 234 pochłaniający

prawa 47+541 47.662 2,5 116 pochłaniający

1 47+770 47+789 2,5 18 pochłaniający
2 prawa 47+789 47+809 2,587 20 192 odbijający
3 prawa 47+809 47+857 2,5 49 pochłaniający

prawa 47+845 47+950 1,6 105 pochłaniający
prawa 46+175 48+323 4,0 14768 307 pochiłaniający

2 prawa 48+323 48+483 2,0 160 pochłaniający
89 1 IeW 49.035 49+205 7,5 173 173 pochłaniający
90 1 prawa 49+050 49+241 6.0 191 191 odbijający

90a prawa 49+O6” 49+101* 3.0 89 89 pochłaniający

1 prawa 49.500 49+608 1.5 108 odbijający
2 prawa 49+608 49+756 4.0 14891 496 pochłaniający
3 prawa 49+756 49+815 3,0 59 pochłaniający

prawa 49+815 50+000 3,0 181 odbijający

1 lewa 49+525 49.575 45 49 odbiiający
2 lewa 49+575 49+640 45 65 odbijający

92 lewa 49.540 49+773 6,5 133 375 odbijający
4 lewa 49+773 49+815 2,5 42 pochłaniający

lewa 49+615 49+900 2,5 86 odbijający
prawa 56+700 56+816 2,5 118 odbijający

2 prawa 56+816 57+060 1,5 246 „ odbijający
93 prawa 57+060 57+133 2,5 73 587 pochłaniający

4 prawa 57+118 57+200 5,5 83 pochłaniający
5 prawa 57+208 57+345 2,5 67 pochłaniający
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94 1 lewa 56+392 57+035 1,5 122 122 pochłaniający

lewa 57+325 57+392 1,5 68 pochłaniający

2 lewa 57+372 57+464 6,0 92 331
odbijający

95
3 lewa 57+464 57+580 2,5 118 odbijający

4 lewa 57+571 57+625 2,5 53 odbijający

1 lewa 57+746 57+946 15 200 200 odbijający

1 lewa 58+258 58+483 2,0 222 222 odbijający

98 1 prawa 58+600 56+792 2,0 195 19y Odbijający

1 prawa 58+884 59+000 4,0 115 236 odbijający

2 prawa 59+000 59+120 3,0 121 odbijający

1 prawa 59+200 59+240 4,0 40
100 228 odbijający

2 prawa 59+240 59+429 4,0 188 pochłaniający

i prawa 59+906 60+036 2,0 131 pochłaniający

101 2 prawa 60+036 60+051 2,0 16 281 odbijający

3 prawa 60+051 60+184 2,0 134 pochłaniający

1 lewa 61+425 61+550 6,5 128
102 299 pochłaniający

2 lewa 61+550 61+756 4,5 171 pochłaniający

1 prawa 61+885 62+946 5,0 63
103 222 pochłaniający

2 prawa 62+938 62+100 5,0 159 pochłaniający

103a 1 prawa 61+824* 51+869 3,5 96 96 pochłaniający

1 lewa 61+975 62+008 6,5 34 pochłaniający

2 lewa 62+000 62+085 6,5 86
104 276 odbijający

3 lewa 62+073 82+175 7,0 102 odbijający

4 lewa 62+175 52+228 7,0 54 pochłaniający

105 lewa 62+575 52+725 1,5 156 156 pochłaniający

1 prawa 62+775 62+815 2,5 41 pochłaniający

2 prawa 62+815 62+837 2,5 21 odbający

3 prawa 62+837 62+914 2,5 78 pochłaniający

106 4 prawa 62+914 63+041 4,5 126 448 pochłaniający

prawa 53+041 63+068 4,5 25 odbijający

6 prawa 63+068 63+103 4,5 35 pochłaniający

7 prawa 63+103 63+225 6,0 121 pochłaniający

1 lewa 62+807 62+821 6,0 14 pochłaniający

2 lewa 62+821 62+843 6,0 22 Odbijający

3 lewa 62+843 62+906 6,0 63 pochłaniający

107 lewa 62+895 52+985 5,5 91 372 pochłaniający

5 lewa 62+980 53+041 5,5 61 pochłaniający

s lewa 63+041 53+06.5 30 26 odbijający

7 lewa 63+068 63+161 3,0 95 pochłaniający

108 prawa 63+484 63+600 6,0 117 117 pochłaniający

1 lewa 63+484 63+651 6,0 165 pochłaniający

109 2 lewa 63+651 63+672 5,5 21 286 odbijający

3 lewa 63+672 63+772 5,5 100 pochłaniający

1 lewa 64+315 64+410 6,5 110 pochłaniający

2 lewa 64+410 553+720 7,5 254 pochłaniający
110 743

lewa 683+720 683+500 6,0 220 pochłaniający

lewa 683+500 683+330 7,5 159 pochłaniający

11 1 prawa 64+315 64+455 4,0 129 484 pochlaniający
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2 prawa 64+455 684+310 7,5 355 pochłaniający

1 prawa 683+310 683+340 6,5 30 pochłaniający
112 2 prawa 683+340 663.390 6,5 50 110 przeźroczysty

3 prawa 683+390 683÷420 6.5 30 pochlaniający
113 lewa 683+185 683+275 6,0 90 90 pochłaniający

SUMA 26545 11652 38207
* ekrany przy drogach bocznych i na łącznicach węzłów — kilometraż odniesiony do drogi
głównej

I 7) Ekrany akustyczne wykonane w miejscach pełniących dodatkowo funkcję ogrodzenia dla
płazów należy na tyle szczelnie połączyć z gruntem, aby uniemożliwić przedostanie się
płazów na jezdnię.

18) Ekrany akustyczne przeźroczyste winny być widoczne dla ptaków poprzez wtopione w taflę
ekranu pionowe pasy o szerokości 2 cm o czarnej barwie, rozmieszczone co 10 cm, na całej
ich wysokości.

l9)Należy wykonać ekrany w celu ochrony przed kolizjami z ptakami i nietoperzami w
następującym zakresie:
a) Ze względu na ochronę nietoperzy ekrany winny mieć wys. min. 4 m, można stosować

ekrany z siatki w całości (wielkość oczka 5 x5 cm) lub jako uzupełnienie zaplanowanych
wcześniej ekranów antyolśnieniowych i akustycznych.

b) Ekrany konieczne dla ochrony nietoperzy należy zlokalizować na następujących
odcinkach drogi:
i) kompleks leśny rozciągający się pomiędzy Bujakowem I Harszówkami: ekran od

6±550 krn (strona poludniowa) I 6+600 krn (strona północna) do 8+350 krn (po obu
stronach drogi),

Ii) estakada/most n. rz. Sołą/ - ekran od 10+150 krn do 10+860 krn (po obu stronach
drogi)

iii) estakada nad rzeką Wieprzówką: ekran od 19±900 km do 20+100 krn (po obu
stronach drogi)

iy) estakada nad rzeką Skawą: ekran od 32+800 krn do 33+250 km (po obu stronach
drogi)

y) most w nad rz, Cedron: ekran od 49+100 km do 49+700 km (po obu stronach drogi).

c) Ekrany antyolśnieniowe należy zamontować w następujących lokalizacjach:
i) Obiekt w km 7+575:

Strona lewa w krn 7+300 - 7+850,
Strona prawa w krn 7+300 - 7±850,

ii) Estakada na Sołą w krn 10+292:
strona lewa w krn 10+076 - 10+900
strona prawa w krn 10+400 - 10+900,

iii) Estakada nad rzeką Skawąw km 32+965:
strona lewa w krn 32+875 - 33+347
strona prawa w krn 32+378 - 3+347,

iy) Estakada nad rzeką Kleczanką w km 32+555:
strona lewa w krn 34+985 - 36+211
stronaprawawkrn34+9l9—34±963orazwkrn35±126-36±O6Oiwkrn36+16l -

36+211.
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y) Estakada w krn 42+485:
strona lewa w krn 42+070 - 42+650 I w krn 42+775 -42+901

strona prawa w krn 42+070 — 42+768,
yi) Estakada nad rzeką Cedron w krn 49+429:

strona lewa w krn 49+205 - 49+575
strona prawa w krn 49+241 —49+500,

vii) Estakada w krn 53+152:
strona lewa w krn 52+976 - 53+328
strona prawa w krn 52+976 — 53+328,

viii) Estakada w krn 54+064:
strona lewa w krn 53+944 - 54+195
strona lewa w krn 53+944 — 54+195,

d) Przejścia dla zwierząt:
1) zaprojektować zieleń naprowadzającą/osłonową stanowiącą odpowiednie

zagospodarowanie terenu w rejonie przejścia oraz powiązanie go z obszarami
przyległymi,

ii) umacnianie stoków skarp oporowych i stromych nasypów należy prowadzić z
możliwie najszerszym wykorzystaniem geosyntetyków i docelowym pokryciem
roślinnością zielną,

iii) w dolnych przejściach dla zwierząt oraz w promieniu 50 m od przejścia, skarpy
umocnień cieku powinny mieć lagodny spadek, nie większy niż 1:1.5. Do
umacniania brzegów w tych miejscach nie należy stosować koszy siatkowo
kamiennych,

iy) w obrębie przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt oraz w 50 m strefie
najścia na przejście, należy unikać lokalizacji ogrodzeń, schodów, kładek, balustrad
oraz innych obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej mogących utrudniać
migrację zwierząt, o ile pozwalają na to rozwiązania projektowe,

y) na obiektach stanowiących przejścia dla zwierząt dużych i średnich oraz w ich
pobliżu, tj. 50 m od przejścia, należy unikać stosowania oświetlenia,

yi) zaprojektowane przepusty ze wskazaną funkcją przejść dla małych zwierząt,
powinny mieć wymiary min. 2,5 x 2,5 m, a przepusty na cieku należy wyposażyć w
półki. W uzasadnionych przypadkach związanych z uwarunkowaniami terenu
można projektować przepusty o wymiarach I „5 x 2,5 m (z najmniejszą wysokością
1,5 m).

vii) półki mogą być wykonane z betonu, ale na ich powierzchni stale powinna się
znajdować co najmniej 5 cm warstwa gleby mineralnej,

viii) najścia na przepusty lub półki w przepustach powinny być łagodne o pochyleniu
1:3 o podlożu naturalnym. Podobnie na półkach, jeśli zostaną zastosowane
betonowe winny być wypełnione gliną lub warstwą Ziemi,

ix) ogrodzenia ochronne muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem dolnych przejść
dla zwierząt. W miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt, a także
cieków wodnych, ogrodzenia muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem
przepustu lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem przepustu,

x) w miejscach lokalizacji przejść dla małych zwierząt, wykorzystywanych również
przez płazy, należy zamontować dodatkowe zabezpieczenia w postaci penych płyt
lub siatek o średnicy oczek S 0,5 cm lub innego równoważnego rozwiązania, o
wysokości minimum 40 cm (nad powierzchnią gruntu). Płyty lub siatka lub inne
równoważne rozwiązanie muszą posiadać krawędź o szerokości co najmniej 5 cm
(najlepiej 10cm), odchylonąw kierunku „na zewnątrz” drogi. Płyty, siatka lub inne
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równoważne rozwiązanie muszą być umieszczone w dolnej części ogrodzenia i
zagłębione pod powierzchnię Ziemi na głębokość co najmniej IQ cm.

xi) w miejscach rozrodu płazów (+ ok. 200 m w obie strony należy zastosować
wygrodzenie herpetologiczne), które należy wykonać przed oddaniem drogi do
użytkowania lub zastosować tymczasowe grodzenia w okresie migracji plazów,

xii) wolne końce ogrodzeń ochronno - naprowadzających należy zakończyć U lub C —

kształtnymi zawrotkami,
xiii) w separatorach wskazane jest umieszczenie pływających elementów (platform dla

zwierząt),
xiv) w miejscach krzyżowania się rowów odwodniających z wygrodzeniami

herpetologicznymi, rowy należy zabezpieczyć poprzez sztywne przegrody
perforowane,

xy) w zastosowanych urządzeniach odwadniających zlokalizowanych w sąsiedztwie
terenów o wzmożonej migracji płazów należy zabezpieczyć możliwość swobodnego
wydostania się płazów (zwłaszcza ze studni wypadowych), poprzez montowanie rur
ucieczkowych.

e) Na terenie dużych i średnich przejść dolnych należy unikać:
i) zawężania i ograniczanie światła obiektów i możliwości dostępu zwierząt, które

skutkować mogą zmniejszeniu wymiarów minimalnych obiektów,
ii) lokalizowania na powierzchni przejść i w ich bezpośrednim sąsiedztwie widocznych

na powierzchni gruntu elementów odwodnienia i infrastruktury towarzyszącej,
Iii) otwartych przestrzeni na terenie najść (należy wprowadzać zieleń osłonową o

zróżnicowanych strukturach naprowadzającą zwierzęta do przejścia),
iy) wykorzystywania gruntów pochodzących z wykopów zamiast gleby urodzajnej

(obniżenie skuteczności wysiewów i nasadzeń roślin, częste zanieczyszczenie
odpadami budowlanymi (np. gruz).

O Na terenie małych przeiść dolnych i przejść dla płazów należy:
i) wykonać płynne połączenia powierzchni przejścia z otoczeniem zapewniając

swobodny dostęp zwierzętom,
ii) unikać lokalizowania iy bezpośrednim sąsiedztwie przejść zbiorników i innych

elementów odwodnienia.

g) Wzdłuż drogi należy wykonać obustronne, szczelne ogrodzenie z siatki metalowej.
Wysokości ogrodzenia (części nadziemnej) winny wynosić:
-dla obszarów leśnych i okolic przejść dla dużych zwierząt—240 cm
-dla obszarów pozostałych — 200 cm.
Funkcję ogrodzenia pełnią także ekrany akustyczne.

h) Funkcję przejść dla dzikich zwierząt pełnić będą obiekty wg poniższego wykazu:

-

—

-r

Lp. Lokalizacja a Typ pnejscia
p rzecznego

5+493 przepust drogowy z półkami dla małych
2,5m x 2,5mzwierząt

___

2 5+831 przepust drogowy z półkami dla małych
3,Om x 2,Omzwierząt
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przepust drogowy z pólkami dla malych
zwierząt

przepust drogowy z pólkami dla małych
zwierząt

estakada/most n. rz. Solą przejście doJem

przepust drogowy z pólkami dla malych
zwierząt

przepust drogowy z pólkami dla małych
zwierząt i płazów

estakada nad dolinąi stawami

przepust drogowy z pólkami dla małych
zwierząt

estakada nad rzeką Skawą
z funkcją przejścia dla zwierząt

estakada nad rzeką Kleczanką
z funkcją przejścia dla zwierząt

przepust i przejście dla małych zwierząt

most nad ciekiem bez nazwy z funkcją
przejścia dla zwierząt

most nad ciekiem bez nazwy

Przepust drogowy z pólkami dla małych
zwierząt

Lp. Lokalizacja

7+ 150
przepust drogowy
plazów

6 7+575

dla małych zwierząt i

7

most - przejście dołem

2,5mx2,5m

9+365

8 9+600

powyżej minimalnych
parametrów
(15,Omx3,5m)

3,0 mx 2,0 m

3,0 mx 2,0 m

9 10+292

P
10 11+985

II 12+317

12 13+389

13 14+222

powyżej minimalnych
parametrów
(15,Omx3,5 m)

3,0 m x 2,0 m

5,0 m x 3,0 m

Powyżej minimalnych
parametrów

9,Omx4,Om

32+965
powyżej minimalnych

I 4 parametrów

_________ ______________ __________

(15,Omx3,5 m)
powyżej minimalnych

15 35+555 parametrów

_____ ____

(15,Omx3,Sm)
-t . - .._ .. .

powyzej minimalnych
16 42—485

estakada z funkcją przejscia dla zwierząt- parametrów
przejscie dolem (15.0 mx 3,: m)

17 44+100 2,5mx2,5rn

Powyżej minimalnych
18 44+266 parametrów

Poniżej minimalnych
I 9 47+53 1 parametrów

20 48+600 3,3 mx3,5m
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estakada z funkcją

23 54+064 estakada z funkcją przejścia dla zwierząt

24 56+902 estakada z funkcją

25 60+750 przepust drogowy dta małych zwierząt

most nad ciekiem bez nazwy przejście dołem Powyżej minimalnych
dla małych zwierząt parametrów

i) Dodatkowo należy:
— w krn ok. 57+500 (na drodze dojazdowej do węzła na płd. od przebiegu trasy)

zaprojektować przejścia w korpusie drogi w postaci korytek z kratkami,
— w krn ok. 60+800 — 60+850 zaprojektować przepust z pólkami,

j) Drogowe obiekty inżynierskie dodatkowo umożliwiające miEracie płazów znajdują się w
następujących lokalizacjach:

— przepust drogowy w km ok. 0+895
— przepust drogowy w km ok. 1+845
— estakada w krn ok. 4+780
— przepust drogowy w krn ok. 5+493
— przepust drogowy w km ok. 8+020
— przepust drogowy w km ok. 8+779
— przepust drogowy w krn ok. 8±930
— przepust drogowy ramowy w krn ok. 16+267
— przepust drogowy w km ok. 16+934
— przepust drogowy w km ok. 19+100
— estakada w krn ok. 20+027
— wiadukt w krn ok. 21+035
— przepust drogowy w krn ok. 21+559
— wiadukt w krn ok. 23+625
— wiadukt w krn ok. 24+95 8
— wiadukt w km ok. 26+895
— most w krn ok. 38+553
— most w krn ok. 3 8+932
— wiadukt w krn ok. 39+595
— rnostwkrnok.40+317

Lokalizacja

P
21 49+429

22 53±152

estakada z

r—r—

Wyiaryę.Typ przejscia r pojneyznego ppw1 )

funkcją przejścia dla zwierząt

przejścia dla zwierząt

powyżej minimalnych
parametrów
(15,0 mx 3,5 m)
powyżej minimalnych
parametrów
(15.Om x3.5m)
powyżej minimalnych
parametrów

- (15,Omx3,5 rn)
Powyżej minimalnych
parametrówprzejścia dla zwierząt

I
-±

26 62±176

2,5 mx 2,5 rn
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— most w krn ok. 47+799

— przepust drogowy w krn ok. 48±342

— estakada w krn ok. 51+1 00

— węzel z estakadąw

— estakada w krn ok.

— estakada w krn ok.

— wiadukt w krn ok.

— most w krn ok. 60+046

— most w krn ok. 60+308
— przepust drogowy w krn ok. 60+920

— mostwkmok.61±200
— mostwkrnok.61+614

— most w krn ok. 62+829

— most w krn ok. 63+050

k) W celu wzrnocnienia drożności dodatkowo przystosowane zostaną następujące przepusty
na .„staryrn” odc. drogi DK52 do migracji małych zwierząt:

— przepust w krn ok. 59±227

— przepust w krn ok. 59+585

— przepust w krn ok. 60+046

1) Drogowe obiekty inżynierskie umożliwiające miracię nietoperzy znajdują się w
następujących lokalizacjach:

— przepust drogowy w krn ok. 0+895

— przepust drogowy w krn ok. 1+845

— przepust drogowy w krn ok. 3+207

— przepust drogowy w krn ok. 3+409

— estakada w krn ok. 4+780

— przepust drogowy w krn ok. 5+493

— przepust drogowy w krn ok. 5±831

— przepust drogowy w krn ok. 6+750

— przepust drogowy w krn ok. 6+850

— przepust drogowy w krn ok. 6+950

— przepust drogowy w krn ok. 7+050

— przepust drogowy w krn ok. 7+ 150

— most/estakada w krn ok. 7+575

— przepust drogowy w krn ok. 8+020

— przepust drogowy w krn ok. 8+779

— przepust drogowy w krn ok. 8+930

— przepust drogowy ramowy w krn ok. 9—600

— estakada/most w krn ok. 10±292

— przepust drogowy rarnowy w krn ok. 11±985

— przepust drogowy w krn ok. 12+517

— estakada w krn ok. 13+389

krn ok. 52+517 oraz przepust drogowy na lącznicach węzla

54+064

54+9 19

58 ±200
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— przepust drogowy w krn ok. 14+222
— przepust drogowy w krn ok. 14+611
— przepust drogowy w krn ok. 15+635
— most w krn ok. 16+095
— przepust drogowy ramowy w krn ok. 16+267
— przepust drogowy w krn ok. 16+934
— przepust drogowy w krn ok. 19+100
— estakada w krn ok. 20+027
— wiadukt w krn ok. 20+6 14
— wiadukt w krn ok. 21+035
— przepust drogowy w krn ok. 2 I +559
— wiadukt w krn ok. 23+625
— przepust drogowy w krn ok. 24±269
— wiadukt w krn ok. 24+958
— przepust gospodarczy w krn ok. 26+498
— wiadukt w krn ok. 26+895
— estakada w krn ok. 29+327
— wiadukt w krn ok. 30+640
— wiaduktwkrn ok. 31+832
— estakada w krn ok. 32+965
— estakada w krn 35+555
— przepust drogowy w krn ok. 37+045
— rnost w krn ok. 37+525
— przepust drogowy w krn ok. 38+029
— most w krn ok. 3 8+553
— most w krn ok. 38+932
— wiadukt w krn ok. 39+595
— rnostwkrnok.40+317

— most w krn ok. 41±266
— estakada w krn ok. 42+485
— dodatkowo przepust drogowy w krn ok. 44+100
— przepust drogowy w krn ok. 44+200
— rnost w krn ok. 44+266
— most w krn ok. 47+531
— rnost w krn ok. 47+799
— przepust drogowy w krn ok. 48+342
— przepust drogowy w krn ok. 48+600
— estakada w krn ok. 49+429
— estakada w krn ok. 49+907
— estakada w krn ok. 5 1+000
— estakada w krn ok. 53+152
— estakada w krn ok. 54±064
— estakada w krn ok. 54+9 I 9
— estakada w krn ok. 56 + 902
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— wiaduktwkmok.58+200

— most w krn ok. 59+227

— most w km ok. 59+585

— most w km ok. 59+722

— most w krn ok. 60+046

— most w km ok. 60+308

— przepust drogowy w krn ok. 60+750

— most w km ok. 61+200

— mostwkmok.61+614
— itost w krn ok. 62+176

— most w km ok. 62+475

— most w krn ok. 62+829

— most w km ok. 63+050

— most w krn ok. 63+661

20)Na odcinkach, gdzie projektowany pas drogowy przecina starą linię zabudowy wsi i miasto
średniowiecznych korzeniach należy wykonać wykopy sondażowe w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

21) Programem wyprzedzających badań ratowniczych należy objąć wszystkie stanowiska
pozostające w kolizji z przyjętym do realizacji wariantem drogi - III. Całość prac ziemnych
należy objąć nadzorem archeologicznym na zasadach uzgodnionych z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

22) Estakadę przekraczającą aleję dojazdową do zabytkowego założenia dworskiego w Czańcu
zaprojektować z zastosowaniem elementów o stylizacji wpisującej obiekt w układ
architektoniczny istniejącego dworu.

23) W zakresie ochrony krajobrazu:
a) Należy ograniczyć negatywny wpływ zaprojektowanych ekranów akustycznych na

krajobraz poprzez obsadzenie ich pnączami. Na etapie ponownej oceny należy
doszczegółowić lokalizację obsadzeń ekranów pnączami.

b) W otoczeniu drogi, na odcinkach wskazanych na etapie ponownej oceny oddziaływania
na środowisko ze względów krajobrazowych, należy wprowadzić ciągi zadrzewień
pasowych, dodatkowo w projekcie budowlanym zaprojektować dodatkową zieleń
wprowadzonąw innych miejscach i w różnych formach (np. grupowych) w dostępnej dla
drzew i krzewów przestrzeni w pasie drogowym.

c) Na odcinku krn 44,19 — krn 44.7500, w celu przyslonięcia widoku drogi z ciągu
widokowego, należy wprowadzić zadrzewienia w bezpośrednim otoczeniu drogi,
przynajmniej po północnej stronie (minimalna docelowa wysokość zadrzewienia wyniesie
ok. 15 m.

d) Na odcinkach km 47,500 — krn 47,90 i kit 48,05 — krn 48,30 w celu przysionięcia widoku
drogi z odcinka widokowego należy wprowadzić zadrzewienia w bezpośrednim otoczeniu

drogi. Minimalna docelowa wysokość zadrzewienia to 10 m.
e) Na odcinku km 48,83 — krn 49,60 położonym w dolinie Cedronu należy wprowadzić

zadrzewienia maskujące widok z tarasu kościoła w Zebrzydowicach. Dla przysionięcia
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ekranów akustycznych należy zaprojektować z najwyższą starannością drzewa o
wysokości docelowej ok. 10 m, posadzone wzdłuż drogi od strony północnej. Drzewa te
nie mogą być wyższe niż 20 m, tak, aby nie stanowiły przeszkody w ekspozycji wzgórza
kalwaryjskiego.

O Na odcinkach krn 49,60 — krn 50,56 i krn 50,73 — krn 50,90, położonych ponad zabudową
Zebrzydowic należy ekrany akustyczne zastąpić wałami ziemnymi. Dodatkowo proponuje
się obsadzenie wałów zielenią pełniącą rolę maskującą.

g) Na odcinku krn 51,00 — krn 51,77, w celu zachowania ekspozycji na najwłaściwszy
fragment dla prezentacji widoku na wzgórze kalwaryjskie, należy chronić przedpole
widokowe w pasie o szerokości wahającej się między 50, a 100 m. Na obszarze tym
zadrzewienie i zabudowa nie mogą przekroczyć odpowiednio wysokości 10 m oraz 20 m.

24) Wody opadowe i roztopowe zjezdni projektowanej drogi S52, w tym z obiektów mostowych,
należy ująć w szczelny system kanalizacji deszczowej.

25) Wody opadowe z przedmiotowej drogi przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych
należy oczyszczać w osadnikach zawiesin, a na terenach wrażliwych, takich jak: tereny
GZWP, odcinki na których nie występuje naturalna warstwa izolująca wody podziemne oraz
strefy ochronne ujęć wód, również w separatorze substancji ropopochodnych.

26) Wyloty kanalizacji deszczowej oraz rowów do cieków powierzchniowych należy wyposażyć
w zamknięcia umożliwiające zatrzymanie zanieczyszczeń w przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnych. Dodatkowo przydrożne rowy, którymi odprowadzane będą wody ze skarp na
odcinku 20 merów powyżej wylotu należy zaizolować przez płyty betonowe, geomembranę
lub grUnt nieprzepuszczalny.

27) W celu regulacji odpływu wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi należy
zaprojektować zbiorniki retencyjne do ich czasowego przetrzymania, których pojemność
zagwarantuje zachowanie reżimu hydrologicznego poszczególnych odbiorników.

28) Planowane zbiorniki retencyjne należy wykonać jako szczelne, w celu zabezpieczenie
środowiska gruntowo wodnego i wód podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem,

29) Parametry obiektów mostowych winny zapewniać swobodne przeprowadzenie wód
powodziowych.

30) Na przekładanych odcinkach cieków winna zostać zapewniona ciągłość morfologiczna.
31) Materiał wykorzystany do zasypania koryt cieków nie może zawierać substancji

powodujących zanieczyszczenie wód w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego.

32) Do stabilizacji koryt cieków należy, w miarę możliwości, zastosować umocnienia wykonane
z materiałów naturalnych, umożliwiających zasiedlenie brzegowej strefy koryta przez florę i
faunę.

33) Należy zapewnić nowe źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców korzystających
dotychczas ze studni, które zostaną zlikwidowane w związku z kolizjąz planowaną drogą.

34) Należy prowadzić okresowe kontrole drożności i sprawności systemów odwodnienia (tj.
kanalizacji, zbiorników urządzeń oczyszczających wody opadowe i rowów) oraz prawidłowo
eksploatować rowy odwadniające przez wycinkę roślinności i bieżące naprawy skarp oraz 2
razy w roku usuwać zdeponowane w rowach osady.

35) Podczas kontroli odwodnienia należy sprawdzać także obecność płazów (zwłaszcza w
separatorach), zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

36) Plac budowy należy wyposażyć w środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń
ropopochodnych i innych substancji, tak by w przypadku awaryjnego wycieku olejów z
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maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogły być zebrane I

wywiezione do unieszkodliwienia.
37) Teren zaplecza należy wyposażyć w tymczasowe, przenośne urządzenia sanitarne.

38)Na etapie prowadzenia prac związanych z realizacją odcinka w krn ok 32+440 — 32+880, tj.

na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia

wody z rzeki Skawy w m. Gorzeń Dolny zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenem

ochrony pośredniej i bezpośredniej przedmiotowego ujęcia.
39) Elementy konstrukcyjne estakady wraz z podporami należy zlokalizować poza terenem strefy

ochrony bezpośredniej ujęcia wody z rzeki Skawy.
40) Roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszą

emisję substancji do powietrza, w szczególności poprzez:
a) Prawidłowe utwardzenie dróg dojazdowych do frontu robót ora2 terenu zapleczy.
b) Utrzymywanie w czystości miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac (które

narażone będą na zanieczyszczenia powstające w wyniku ich prowadzenia) oraz
czyszczenie, w tym także na mokro w okresach suchych, powierzchni dróg wyjazdowych
z miejsca rozbióreklbudowy.

c) Czyszczenie kół pojazdów opuszczających teren budowy.
d) Zraszanie podłoża wodą w przypadku wystąpienia zagrożenia wtórnym pyleniem (tj.

wietrznych warunków pogodowych przy znacznym przesuszeniu podloża).
e) Zastosowanie środków ograniczających pylenie ze środków transportu przewożących

materiały pylące (np. poprzez stosowanie plandek ochronnych).

O Zakrywanie składowanych materiałów pylistych plandekami lub przechowywanie
materiałów w szczelnych pojemnikach i zbiornikach.

41) Powstające odpady w trakcie realizacji inwestycji powinny być segregowane i składowane w

wydzielonych miejscach tak, aby nie zagrażały siedliskom, zbiorowiskom roślinnym i
zwierzętom oraz zbiornikom i ciekom wodnym.

11. Monitoring

I. Przez okres 3 lat od daty uzyskania ostatniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi
(jeżeli taka decyzja będzie posiadała warunki - to od terminu wypełnienia warunków
wynikających z decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy prowadzić monitoring
użytkowania przejść dla zwierząt. Szczegółowy zakres monitoringu powinien być uzgodniony
z RDOS w Krakowie nie później niż pół roku przed jego rozpoczęciem. Monitoring powinien
wykonywać specjalista z zakresu zoologii zwierząt kręgowych.

2. Zakres monitoringu winien obejmować kontrolę przejść dla zwierząt pod kątem ich stanu
technicznego, docelowej ilości nasadzeń drzew i krzewów oraz ich stanu zdrowotnego,
pozostawionych odpadów, obecności ludzi i innych barier utrudniających zwierzętom
swobodną migrację przez przejście. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń obiektu, uszkodzeń
drzew i krzewów, występowania odpadów, śladów obecności ludzi i innych barier
utrudniających zwierzętom swobodną migracje należy niezwłocznie podjąć działania
zmierzające do usunięcia ww. przeszkód.

3. Przez okres 3 łat licząc od tenninu założenia zadrzewień należy utrzymywać i pielęgnować
wprowadzoną roślinność, zaś w przypadku stwierdzenia wypadnięcia nasadzonych drzew i
krzewów dosadzić nową roślinność.

4. Przez okres 3 lat od momentu oddania drogi do użytkowania należy prowadzić monitoring
herpetologiczny polegający m. in. na: określeniu śmiertelności plazów w wyniku kolizji z
pojazdami oraz w wyniku uwięzienia w urządzeniach odwodnieniowych drogi lub innych
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tego typu obiektach (np. zbiornikach retencyjnych i infiltracyjnych), kontroli wygrodzeń
zabezpieczających przed wtargnięciem płazów na jezdnię, naprowadzających na przepust na
całym odcinku trasy po obu jej stronach (przeprowadzaną przed oraz w czasie okresu migracji
przynajmniej raz w tygodniu), ocenie funkcjonowania oraz skuteczności poszczególnych
elementów systemu zabezpieczeń tj.: płotków naprowadzających, ogrodzeń, półek, a także
ocenie zastosowanych działań minimalizujących i kompensujących.

5. Przez okres 3 lat prowadzić monitoring chiropterologiczny, i ornitologiczny którego celem
będzie zweryfikowanie zastosowanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ drogi,
ocena poziomu śmiertelności nietoperzy oraz określenie oddziaływania infrastruktury
towarzyszącej drodze, takiej jak mosty i wiadukty, ekrany dźwiękochłonne oraz
antyoiśnieniowe. Monitoring przelotów nietoperzy prowadzony winien być w okresie
migracji wiosennych (początek kwietnia, 4-godzinne kontrole raz w tygodniu) i jesiennych (2
połowa września, 4-godzinne kontrole raz w tygodniu i 1 kontrola całonocna) oraz w okresie
rozrodu (czerwiec — sierpień, 4-godzinne kontrole raz w tygodniu). Monitoring należy
przeprowadzić w rejonie miejsc newralgicznych dla populacji nietoperzy wskazanych na
etapie ponownej oceny. Monitoring ornitologiczny winien odbywać się co najmniej raz w
tygodniu, przez okres co najmniej 4 miesięcy w roku, obejmując różne okresy fenologiczne: 2
miesiące w okresie wiosennym IV i V miesiąc w okresie letnim - VI, miesiąc w okresie
jesiennych przelotów - IX.

6. Po upływie każdego roku prowadzenia badań monitoringowych oraz po zakończeniu tych
badań należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie raport
z przeprowadzonych w danym roku badań oraz raport końcowy zawierający analizę wyników
i podsumowanie (analizę badań i wnioski). Wnioski z przeprowadzonego monitoringu
powinny być wdrożone przez Zarządcę Drogi.

HI. Przedsięwzięcie wymaga nałożenia w decyzji, o których mowa w art 72 ust. 1
pkt 1 i 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej, w zakresie oceny skuteczności
zastosowanych rozwiązań mających na celu dotrzymanie standardów jakości
środowiska, dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem, po upływie
jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie
18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania do organu ochrony środowiska
właściwego do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, a także organu
właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

ły. Przedsięwzięcie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których może być utworzony
obszar ograniczonego użytkowania. Na obecnym etapie nie shyierdza się konieczności
utworzenia takiego obszaru. Ewentualny obszar ograniczonego użytkowania utworzyć
należy w przypadku, gdy analiza porealizacyjna wykaże takę konieczność.

V. Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których istnieje konieczność weryfikacji
zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w myśl art. 80 ust
2 ustawy ooś.

VI. Niniejszą decyzją naklada się obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w
art. 72 ust. 1 ustawy ooś.
W rapbrcie do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy
zweryfikować i doprecyzować zagadnienia ustalone w decyzji środowiskowej w zakresie
rozwiązań i działań ograniczających oddziaływanie przedmiotowej drogi w zakresie:
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1. doprecyzowania lokalizacji, typu przejść oraz parametrów technicznych przepustów
i przejść dla zwierząt, z określeniem sposobu zagospodarowania tych przejść,

2. typu i lokalizacji systemu naprowadzającego do przejść dla zwierząt, z określeniem
lokalizacji zieleni naprowadzającej i osłonowej przy przejściach, lokalizacji
zadrzewień koniecznych do wprowadzenia ze względów krajobrazowych,

3. zaznaczenia na mapach miejsc wygrodzeń herpetologicznych dla płazów,
4. uściślenia miejsc planowanego monitoringu,
5. przedstawienia szczegółowych informacji na temat zakresu i sposobu prowadzenia

prac w korytach cieków (w tym w szczególności zakres i przewidywany do
zastosowania rodzaj umocnień cieków oraz opis prac związanych z przełożeniem
cieków i parametry nowych odcinków koryt).

6. określenia wielkości zbiorników retencyjnych pod kątem bezpiecznego działania
systemu odwodnienia, w związku z tym, iż zlewnie przynależne poszczególnym
odbiornikom ostatecznie ustalone zostaną na etapie projektu budowanego i dopiero
wtedy możliwe będzie oszacowanie ilości wód opadowych kierowanych do
poszczególnych odbiorników.

Ponadto w raporcie do ponownej oceny należy przedstawić aktualizację inwentaryzacji
przyrodniczej.

Vii. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:

Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr I do niniejszej decyzji.

VIII. Orientacyjny przebieg Beskidzkiej Drogi Integracyjnej pokazano na zalączniku
graficznym Nr 2.

iX. Wykaz działek, na których inwestor zamierza prowadzić prace przygotowawcze
wyszczególnione zostaly w Załączniku Nr 3.

UZASADNIENIE

Pan Jakub Wacławikz firmy SWECO Sp. z o.o. z siedzibąw Krakowie przy ul. Mogilskiej
25, działając w imieniu Inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Kraków, wystąpił z wnioskiem z dnia 15 września 2014 r. znak:
Ldz.ZNiOS/040/JW./08013/4098/13, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi krajowej klasy GP NR 52 Bielsko - Biala -

Kęty - Andrychów - Wadowicc - Kalwaria — Glogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna
- BDI) od krn 0+555 „Roboczy” do krn 64+522”.

W zwiku z włączeniem przedmiotowej drogi do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
poprzez wprowadzenie zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci aulos/rad i
dróg ekspresowych (Dz. U. 2016 poz. 784), nastąpiła zmiana klasy drogi z OP na S.
Nie wprowadza to zmian w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie nastąpiła
zmiana przyjętych rozwiązań technologicznych zakresie głównego zadania oraz zadań
towarzyszących. Zmianie uległa natomiast nazwa przedsięwzięcia, stąd pełnomocnik Inwestora
(od dnia 2.02.20ł6 r. zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem — pan Tomasz Strojny) wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z informacją o zmianie nazwy
przedsięwzięcia z dotychczasowej na:
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„Budowa drogi ekspresowej NR S52 Bielsko - Biała - Kęty - Andrychów - Wadowice -

Kalwaria — Glogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna - BDI) od krn 0+555 „Roboczy”
do krn 64+522”.

Do wniosku z dn. 15.09.2014 r. dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, wraz z załącznikami obejmującymi: inwentaryzacje przyrodnicze (w tym
ichtiologiczna, chiropterologiczna, herpetologiczna oraz odrębna dla obszaru Natura 2000 -

Cedron), studium krajobrazowo — konserwatorskie, środowisko kulturowe, plany
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin oraz część rysunkow% poświadczoną
przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej i ypisy z ewidencji gruntów obejmujące
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, upoważnienie z dnia 12 września 2014 r. znak:
GDDKiA O/KRIDI/l-lImś/0157/91/20l4 Dyrektora Oddziału Krakowskiego GDDKiA dla Pana
Jakuba Wactawika — przedstawiciela Firmy SWECO z siedzibą w Krakowie do reprezentowania
GDDKiA Oddział Kraków w postępowaniu administracyjnym, dot. uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 31 („autostrady i drogi
ekspresowe „) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla którego
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne. Ponadto
zakres prac ymaga przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej w postaci sieci
elektroenergetycznych: wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych: wysokoprężnych, średnioprężnych i
niskoprężnych, urządzeń melioracyjnych, które znajdują się w kolizji z drogą. Na trasie
projektowanych wariantów drogi występuje linia kolejowa jednotorowa relacji Kalwaria
Zebrzydowska - Bielsko Biała - w miejscach kolizji z projektowaną drogą przewiduje się
przebudowę urządzeń kolejowych. Powyższe kwalifikuje inwestycję także w zakresie
przedsięwzięć z lI grupy, zgodnie z 3 ust. I pkt 33 („instalacje do przesyłu gazu inne niż
wymienione w „„ 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z
wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłąc_y do budynków”) oraz
pkt 58 („ linie kolejowe i urządzenia do przeładunku w transporcie intermodalnym, inne niż
wymienione w „ 2 ust. 1 pkt 29, oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dróg kolejowyck
a ponadto bocznice z co najmniej jednym torem kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 krn „)„
pkt 60 („drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż
wymienione iy 2 ust. I p/d. 31 i 32 oraz obieidy mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z
wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. I pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”) pkt 65 („budowłe przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów
przeciwpowodziowych polegającej na doszczełnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu
ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wódpowodziowych, a
także regulacja wód lub ich kanałizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające
ich wykorzystanie do celów żegługowych”), pkt. 68 („rurociągi wodociągowe magistralne do
przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistrałne doprowadzające wodę od stacji
uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą
benyykopowq”), pkt. 79 („sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej
niż 1 krn, z wyłączeniem ich przebudowy metodą benyykopową sieci kanalizacji deszczowej
złokałizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”) ww.
rozporządzenia.

Przedmiotowa droga jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, stąd zgodnie z art. 75 ust. I pkt I lit. a oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października

29



2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa
w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353
ze zm.) - dalej ustawa OOS, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Mając na uwadze powyższe Regionalny Dyrektor zawiadomieniem z dnia 10.10.2014 r.
znak: DO.4200.8.2014.AK poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz
o wystąpieniu:

- z dn. 10.10.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o
określenie środowiskowych uwarunkowań dla części przedsięwzięcia z terenu województwa
śląskiego, (z kt6rym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RDDS w Krakowie wydaje w
porozumieniu zgodnie z art. 75 ust 6 ustawy ODS),

- z dn. 10.10.2016 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej PWIS)
w Krakowie i Katowicach o wydanie opinii (art. 77.1.2 ustawy 008).

Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z delegacją art.
art. 74 ust. 3 ustawy 008, zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zawiadamiając strony poprzez obwieszczenie.

Zawiadomienia zostały wywieszone na, tablicy ogłoszeń RDOŚ w Krakowie i jej stronie
internetowej (BIP). na tablicy ogłoszeń RDOS w Katowicach oraz w 12 Urzędach następujących
gmin:

• Miasta i Gminy Myślenice,
• Miasta Sułkowice,
• Miasta i Gminy Skawina,
• Gminy Lanckorona,
• Miasta Kalwaria Zebrzydowska
• Miasta Wadowice,
• Miasta Andrychów,
• Gminy Wieprz,
• Gminy Kęty,
• Gminy Porąbka,
• Urząd Gminy Kozy,
• Miasta Bielsko-Biała.

Regionalny Dyrektor w Krakowie ponownie poinformował wszystkie strony o wszczęciu
postępowania zawiadomieniem z dn. 20,11.2014 r., oraz skierował wystąpienie do Regionalnego
Dyrektora w Katowicach (20.11.2014 r.) oraz do PWIS w Krakowie i Katowicach (5.11.2014 r.) o
zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, korygując wniosek z dnia 10.10.20 14 r., w którym
omyłkowo zastosował art. 64.1.2 zamiast art. 77.1.2 ustawy Dos.

Małopolski PWIS w Krakowie pismem znak: NS.9022.4.2014 z dn. 12.12.2014 r. oraz Śląski
PWIS w Katowicach pismem znak: NS-NZ.7040.28.2014 z dn. 22.12.2014 r. wydali opinie
pozytywne w zakresie sanitarno — higienicznym wskazując warunki, które uwzględniono w
mniejszej decyzji.

RDOŚ wKatowicach pismem znak: WOOŚ.4242.139.2014.AM.5 z dnia 7.01.2015 r. przekazal
do RDOS w Krakowie oraz do pełnomocnika Inwestora zakres uzupełnienia do raportu. Dnia
26.02.2015 r. pismem znak: 0O.4200.8.2014.AK RDOS w Krakowie także wystąpi) do
Pelnomocnika z wnioskiem o uzupełnienie raportu.

Pełnomocnik przy piśmie znak: L.dz.ZNiOŚ/046/JWO8OI 3/221 8/15 z dnia 19.06,2016 r przekazał
do Regionalnych Dyrekcji uzupełnienie do raportu, stąd RDOS w Krakowie ponownie zwrócil się
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do RDOŚ w Katowicach oraz PWIS w Krakowie i Katowicach o zajęcie stanowiska w
przedmiotowej sprawie (pismo znak: OO.4200.8.2014.AK z dn. 26.08.2015 r.).

Zgodnie z art. 33 ust. I. na podstawie art. 36, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ - w
celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz na podstawie art. 74
ust.3 ustaw)” 005, w związku z art. 49 Kpa — w celu poinformowania stron, na tablicy ogłoszeń i
na stronie internetowej RDOS w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń RDOS w Katowicach, a także
na tablicach ogłoszeń wszystkich 12 Urzędów Miast i Gmin wywieszono Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora znak: OO.4200.8.2014.AK z dnia 25.08.2015 r., informujące o
możliwości zapoznania się z raportem ooś, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, o organie właściwym do wydania decyzji (w porozumieniu z
Regionalnym Dyrektorem z Katowic), o organach PWIS z Krakowa i Katowic, właściwych do
wydania opinii w sprawie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21
dni.

Obwieszczeniem tym poinformowano także o terminie rozprawy administracyjnej otwartej
dla społeczeństwa, którą zaplanowano w dn. 30.09.2015 r. w siedzibie RDOS w Krakowie na
wniosek Stowarzyszenia „lnicjatywa Wolne Wadowice” z dn. 16.10.2014. Informacja
o rozprawie administracyjnej (miejscu, terminie i temacie spotkania umieszczona została także w
prasie — 4.09.2015 r. w „Dzienniku Zachodnim Bielsko-Biała” oraz 7.09.2016 r w „Gazecie
Krakowskiej”.

Małopolski PWIS w Krakowie pismem znak: NS.9022.10.189.2015 i Śląski PWIS w Katowicach
pismem znak: NS-NZ.7040.2l.2015 z dn. 7.09.2015 r. podtrzymali poprzednie opinie w zakresie
sanitarno — higienicznym dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

RDOŚ wKatowicach pismem znak: WOOŚ.4242.139.2014.AM.10 zdnia 12.11.2015 r. przekazał
do RDOS w Krakowie oraz do pełnomocnika Inwestora kolejne uzupełnienie do raportu. Dnia
30.11.2015 r. pismem znak: OO.4200.8.2014.AK RDOS w Krakowie wystąpił do Pełnomocnika
z wnioskiem o uzupełnienie raportu oraz załączył kserokopię pism stron postępowania z prośbą o
odniesienie się do ich treści w sporządzanym uzupełnieniu do Raportu.

Kolejne uzupełnienie dokumentacji przekazane zostało do RDOŚ w Krakowie w dniu 31.03.20! 6,
wraz z nowym pełnomocnictwem dla Pana Tomasza Strojny (pracownika firmy SWECO Polska
Sp. z o.o.), który od dnia 2.03.20 16 r występuje w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
Oddział w Krakowie przed organami i instytucjami administracyjnymi.

W związku z otrzymanym uzupełnieniem RDOŚ w Krakowie ponowił wystąpienie pismem z dn.
28.04.2016 r znak: OO.4200.8.AK/ASł do RDOS w Katowicach oraz do organów Inspekcji
Sanitarnej. Ponowiono także udział społeczny poprzez Obwieszczenie z dnia 6.05.2016 r.
Obwieszczenie wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń RDOS w Krakowie i Katowicach oraz
w 12 Urzędach Miast i Gmin (Miasta i Gminy Myślenice, Miasta Sułkowice, Miasta i Gminy
Skawina, Gminy Lanckorona, Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Miasta Wadowice, Miasta
Andrychów, Gminy Wieprz, Gminy Kęty, Gminy Porąbka, Urząd Gminy Kozy, Miasta Bielsko-
Biała) wypełniając 21 dniowy okres wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Ponadto obwieszczenie
zamieszczono na Bip RDOS w Krakowie.

Małopolski PWIS w Krakowie pismem znak: NS.9022.10.80.2016 z dnia 31.05.2016 i Śląski
PWIS w Katowicach pismem znak: NS-NZ.7040.15.2016 z dn. 12.05.2016 r. podtrzymali
stanowisko zawarte w opiniach z grudnia 2014r..

RDOŚ w Katowicach postanowieniem znak; WOOŚ.4242.139.2014.AM.12 z dnia 29.04.2016 r.
określ ił środowiskowe uwarunkowania dla części przedmiotowego przedsięwzięcia
zlokalizowanego w na terenie województwa śląskiego. Warunki ujęte w ww. postanowieniu
odnoszące się do części przedsięwzięcia zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego zostały
uwzględnione w niniejszej decyzji. RDQS w Katowicach w dniu 17.05.2016 r. wydał
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postanowienie znak: WOOŚ.4242. 139.201 4.AM. 14 prostujące oczywistą omyłką doprecyzowując
potrzebę i zakres przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Rozprawa administracyjna z ramienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
odbyła się w dniu 30.09.2015 r. Na rozprawie przedstawiono cel jej przeprowadzenia oraz
poinformowano o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie wszystkim
zgromadzonym. Nadmieniono, iż informację o przeprowadzeniu niniejszej rozprawy
administracyjnej podano do publicznej wiadomości w obwieszczeniu z dnia 25.08.20 15 r. oraz w
prasie. Wskazano, iż zawiadomienie o rozprawie administracyjnej zostało przeprowadzone
w sposób właściwy. Przedstawiony został przebieg dotychczasowego postępowania.
Autorzy raportu przedstawili zakres przedsięwzięcia drogowego skupiając się w głównej mierze
na omówieniu wariantu preferowanego. Zaprezentowana została trasa projektowanej drogi na
terenach poszczególnych gmin. Przedstawione zostały parametry projektowanej drogi, zgodnie z
informacjami szczegółowo omówionymi w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Wśród obecnych nie pojawiły się osoby oraz organizacje zgłaszające zastrzeżenia co do przebiegu
BDI, zebrani przychylni inwestycji pytali o termin realizacji drogi i oddania jej do użytkowania.
Pracownik Organu wydającego przedmiotową decyzję protokołował przebieg rozprawy, a do
protokołu dołączono listę osób obecnych na rozprawie.

LOKALIZACJA

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analizowano trzy warianty
planowanej inwestycji:

— Wariant I — o długości trasy 60,488 km; rozpoczyna się od około krn 0+555 „roboczy” za
węzłem „Suchy Potok” na skrzyżowaniu dróg ekspresowych (S I i S 69) na terenie miasta
Bielsko Biała, a kończy km 61+043 na wężle „Glogoczów” na skrzyżowaniu istniejącej
drogi DK 52 z drogą DK 7 w Głogoczowie,

— Wariant II—o długości trasy 64.081 km rozpoczyna się od około km 0+441 „roboczy” za
węzłem .„Suchy Potok” na skrzyżowaniu dróg ekspresowych (S I i S 69) na terenie miasta
Bielsko Biała, a kończy km 64+522 na węźle „Glogoczów” na skrzyżowaniu istniejącej
drogi DK 52 z drogą DK 7 w Głogoczowie,

— Wariant III—o długości trasy 60.967 km, wskazany w raporcie jako wariant preferowany.

Trasa Wariantu III powstała w wyniku kompilacji trasy Wariantu I z Wariantem II poprzez
włączenie Wariantu I w km 44+500 (na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska) do trasy
Wariantu II (w km 47+500). O kompilacji wariantów przesądziła opinia mieszkańców Kalwarii
Zebrzydowskiej na etapie wstępnych konsultacji prowadzonych przez Zespół opracowujący
koncepcję drogi. Mieszkańcy uznali, że trasa BDI na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
powinna przebiegać w korytarzu zarezerwowanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). Ze względu na duże walory architektoniczno — kulturowe miasta,
wpisane na światową listę UNESCO wniosek został uwzględniony i do realizacji Inwestor
określił przebieg w wariancie III.

Na terenie miasta Bielsko Biała Wariant II] nie wpisuje się w korytarz ustalony w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej. Po wykonaniu
korekty przebiegu trasy, BDI wychodzi z korytarza uchwalonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w zakresie budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul.
Witosa.

Wariant III rozpoczyna się na obszarze projektowanego węzła „Suchy Potok” (nieobjętego
niniejszym opracowaniem), znajdującego się na skrzyżowaniu projektowanych dróg
ekspresowych:
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• S I Pyrzowice — Dąbrowa Górnicza — Bielsko Biała — Cieszyn — granica państwa (Brno),

• S 69 Bielsko Biała — Żywiec — Zwardoń — granica państwa (Bratysława).

Od węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej droga biegnie w kierunku wschodnim, przecina
ul. Saską, a następnie kieruje się na północ do granic miasta Bielsko Biała i gminy Kozy. W tym
miejscu przewidziany jest wiadukt nad ul. Krzemionki.

Następnie droga wchodzi na teren gminy Kozy, biegnie w terenie niezabudowanym przez
pola i zmierza w kierunku północno - wschodnim. Przekracza potok Pisarzówkę i Kozówkę oraz
ul. Nadrzeczną. Wg zapisów MPZP gminy Kozy w miejscu krzyżowania z ul. Nadrzeczną
przewidywano przerwanie ciągłości tej ulicy, jednak uwarunkowania terenowe w tym miejscu
pozwalają na przekroczenie jej górą, a zatem nie powoduje przerwania jej ciągłości. Trasa
biegnąc dalej przecina ul. Przeczni na przecięciu, z którą został zaprojektowany węzeł drogowy
„.Kozy”. Dalej droga zmierza w kierunku wschodnim. przecinając dolinę potoku Czerwonki i
innych cieków bez nazwy, i zbliża się do granicy gminy Kozy i Kęty.

Po wkroczeniu na teren gminy Kęty omawiana trasa BOI przecina linię kolejową nr 117
relacji Bielsko Biała — Lanckorona — Kalwaria Zebrzydowska i dalej biegnie śladem ul.
Żeromskiego (DP 1818K) przez tereny kompleksu leśnego.

Kolejny odcinek drogi łagodnym łukiem skręca na tereny gminy Porąbka, przechodzi po
północnej stronie stawów hodowlanych w Kobiemicach, przecina zabudowę mieszkaniową przy
ul. Centralnej i Sportowej, przekracza rzekę i tereny zalewowe położone wzdłuż Soły. Następnie
Wariant III przekracza ul. Kościuszki (ciąg istniejącej DK 52 i DW 948). W tym miejscu
przewidywana jest budowa węzła drogowego „Kęty”. Dalej droga biegnie na pograniczu gmin
Kęty I Porąbka w kierunku wschodnim, przecina aleję prowadząca do dworu w Czańcu wpisaną
do rejestru zabytków. Działki wpisane do rejestru zabytków są w zarządzie gminy Kęty i Porąbka.
Trasa w rejonie dworu w Czańcu jest oddalona od niego o około 70 w kierunku północnym (w
MPZP gminy Kęty drogę wrysowano w odległości tylko 25 m od dworu). Przekroczenie Alei
Wojska Polskiego odbywa się na odcinku braku starodrzewia. Działki w rejonie przekroczenia
alei są w zarządzie gminy Kęty. Trasa omija zakłady zlokalizowane w pobliżu dworu od strony
północnej i poprzez pola uprawne podąża po południowych obrzeżach zabudowy mieszkaniowej
wsi Bulowice Dolne, ingerując w niewielką część gospodarstw. Przebieg trasy BOI w rejonie
dworu w Czańcu uzyskał akceptację Konserwatora Zabytków Krakowie i Katowicach.
Projektowany obiekt drogowy krzyżujący się z istniejącą Aleją Wojska Polskiego, prowadzącą do
dworu, nawiązuje wykończeniem do elementów architektury dworu. Następnie trasa przekracza
potok Bulówka, i linie kolejową nr 117 oraz istniejącą DK 52. Na skrzyżowaniu BOI z istniejącą
DK 52 przewiduje się budowę węzła dwupoziomowego „Bulowice”. Po skrzyżowaniu z drogą
krajową trasa wariantu III przecina potok Olszyński i łagodnym łukiem skręca w kierunku gminy
Andrychów.

Na terenie gminy Andrythów w początkowym odcinku trasa biegnie przez pola uprawne w
kierunku południowym, przecina DP 1743 K Andrychów - Nidek (ul. Biała Droga). Przechodzi
po południowej stronie wysypiska odpadów komunalnych nie wchodząc w kolizje z jego
obszarem. Następnie biegnie na wschód ku drodze wojewódzkiej DW 781 Zywiec - Wieprz (ul.
Stefana Batorego), na której przewiduje się budowę połączenia krzyżujących się dróg za pomocą
węzłu drogowego „Andrychów”.

Tuż za węzłem wariant III przecina rzekę Wieprzówkę i wchodzi odcinkiem prostym na
teren gminy Wieprz, przecinając drogę powiatową DP 1737 K (ul. Staromiejska), następnie
wchodzi na tereny pól uprawnych i łagodnie odchyla się na północ, by po przekroczeniu ul.
Granicznej opuścić teren gminy Wieprz i wejść ponownie na teren gminy Andrychów. Od ul.
Granicznej projektowana trasa przebiega przez tereny pól uprawnych, lekko odchylając się w
kierunku północnym, po północnej stronie miejscowości lnwałd, przecinając szereg dróg
lokalnych i gospodarczych. Na skrzyżowaniu BOI z istniejącą drogą powiatową DP 1736K w
pobliżu osiedla Zalas przewidziana jest budowa węzła drogowego „lnwałd”. Lokalizacja węzła
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jest w połowie drogi pomiędzy Andrychowem i Wadowicami. Będzie on stanowił polączenie BDI

z istniejącą DK 52.

Po przekroczeniu rzeczki Potok oraz uł. Drapówka trasa opuszcza teren gminy Andrychów i

wchodzi na teren gminy Wadowice w bliskim sąsiedztwie osiedla Pod Baranciakiem.

Trasa na terenie gminy Bielsko, Kozy, Porąbka, Wieprz, Andrychów biegnie w korytarzu
MPZP gmin z małą korektą w rejonie dworu w Czańcu na terenie gminy Kęty w celu odsunięcia

się od dworu. Po przekroczeniu granicy gmin Andrychów i Wadowice wariant ten przebiega dalej
przez pola uprawne na terenie gminy Wadowice w kierunku północno - wschodnim, po północnej
stronie miejscowości Chocznia i istniejącego wysypiska odpadów komunalnych nie wchodząc w
kolizje zjego obszarem. Dalej trasa po przebiegu około 2 km w kierunku północno - wschodnim
skręca ostrym łukiem na południowy - wschód. Przedmiotowa droga przecina linię kolejową nr
117 relacji Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko Biała, gęstą zabudowę mieszkaniową i
gospodarstwa pomiędzy wsią Chocznia a wsią Zawale, następnie kieruje się ku rzece Choczence
oraz do istniejącej drogi krajowej DK 52 (ul. T. Kościuszki). Na skrzyżowaniu BDJ z istniejącą
drogą DK 52 przewiduje się budowę węzła drogowego „Chocznia” „ dalej, na terenie Choczni
Dolnej trasa drogowa biegnie z dała od zabudowy doliną cieku bez nazwy w kierunku
południowo - wschodnim, stanowiąc tym samym zachodnią obwodnicę miasta Wadowic.
Przecina ul. Góralską, drogę powiatową DR 735 K (ul. Niwy), wchodząc w rozproszoną
zabudowę przecina uł. Szkolną i Leśną, dochodząc do drogi krajowej DK 28 Zator - Wadowice -

Sucha Beskidzka (ul. E. Zegadlowicza). Na skrzyżowaniu BDI z istniejąca drogą DK28
przewiduje się budowę węzła drogowego „Wadowice”. Projektowany węzeł Wadowice został
zaprojektowany tak, aby można podlączyć do niego wschodnią obwodnicę Wadowic realizowaną
w ramach inwestycji miasta. Po przekroczeniu drogi krajowej DK 28, przechodzi w bliskim
sąsiedztwie Miejskich Zakładów Wodociągowych miasta Wadowice po ich pólnocnej stronie, w
śladzie korytarza przeznaczonego pod tę inwestycję w MPZP. Po przekroczeniu DK 28 trasa
skręca na północny - wschód ku dolinie rzeki Skawa i zmierza ostro w kierunku północnym do
drogi DK 52 omijając osiedle Pod Białą na terenie Jaroszowic od strony zachodniej. Na wschód
od ułicy Wenecja do DK 52 trasa biegnie przez poła uprawne i łąki po zachodniej stronie
istniejącego klasztoru Palotynów, który jest zlokalizowany przy DK 52. Na skrzyżowaniu BDI z
istniejącą drogą DK 52 przewiduje się budowę węzła drogowego „Jaroszowice”. Po
przekroczeniu istniejącej DK 52 trasa pokonuje niewielkie wzniesienie z polarni uprawnymi, z
dala od zabudow Małopołskiego Centrum Biotechniki. Następnie trasa po przekroczeniu kolejny
raz linii PKP nr J 17 zmienia kierunek przebiegu na południowo - wschodni i biegnie doliną rzeki
Kłeczanki w pobliżu linii PKP na długości około 0,5 krn w Kleczy Dolnej.

W początkowym odcinku na terenie Kleczy Dolnej trasa biegnie doliną rzeki Kleczanki, by
na wysokości wsi Rogatka skręcić w kierunku wschodnim, przecinając dwie drogi lokalne wsi
Rogatka. Po opuszczeniu wsi Rogatka około km 37+100 trasa zmienia swój przebieg na północny
- wschód do przecięcia z drogą lokaln na której zgodnie z propozycją lokalnej społeczności
możliwa jest, ale w perspektywie budowa węzła drogowego „Barwałd”, obsługującego
przyszłościowo planowane tereny przemysłowe. Za węzłem rasa biegnie dałej na północny -

wschód, przecinając tereny pól uprawnych, ląk, niewielkie obszary leśne i cieki bez nazwy. We
wsi Barwałd Dolny trasa nie przebiega po terenie zabudowanym, a jedynie w jego bliskim
sąsiedztwie. Tuż za granicą gmin Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska trasa BW łagodnie skręca
na poludnie pokonując teren, na którym znajduje się ciek Radysianka, pomiędzy wsią
Krupniówką, a wsią Barwałd Sredni. Na kolejnym odcinku wariant ten przecina drogę lokalną
we wsi Maskalówka i zmierza w kierunku zabudowy we wsi Stanisaw Dołny. Pomiędzy
przysiółkiem Czerna a Stanisławem Dolnym wariant III przecina się zjednym z ważniejszych w
rozpatrywanym terenie korytarzy ekologicznych, jaki stanowi dopływ rzeki Kłeczanki. Następnie
trasa Iagodnym łukiem skręca w obszar brzozowo - sosnowego lasu na terenie Kalwarii
Zebrzydowskiej.
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Trasa na terenie gminy Wadowice biegnie w większości w korytarzu MPZP z małymi
korektami w rejonie ulic Niwy, Goralska celem odsunięcia od osiedla Parkowa w Wadowicach.
Na odcinku od km 37+ 000 do granic gminy Kalwaria MPZP Wadowic nie przewidywał
przebiegu drogi klasy S po nowym śladzie w kierunku Kalwarii, tylko podłączenie do istniejącej
DK 52.

Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wariant III około krn 44 ± 500, na małym
odcinku zbliża się do korytarza rezerwowanego w MPZP dla planowanej trasy i przechodzi z
korytarza wariantu I w korytarz wariantu II w jego 47 ± 500 kilometrze. Następnie trasa BDI
łukiem o R = 700 m zostaje naprowadzona na korytarz przewidziany w MPZP. W tym rejonie
droga przecina istniejący ciek, płynący na skraju obszaru leśnego. Na przecięciu się
projektowanej drogi z drogą powiatową 1782K nie przewiduje się budowy węzła, a jedynie
przejazd umożliwiający bezkolizyjne krzyżowanie się obu dróg. Dojazd do Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej od strony drogi powiatowej możliwy będzie na pobliskim węźle „Kalwaria Północ”
z drogą wojewódzką nr 953 poprzez istniejący łącznik (droga gminna) pomiędzy drogą
powiatową i drogą wojewódzką.

We wsi Zebrzydowice korytarz wariantu III wyznaczony w MPZP przebiega poprzez
istniejące stawy, pomiędzy oczyszczalnią ścieków a terenem objętym ochroną ścisłą
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tereny związane historycznie i funkcjonalnie z
zespołem kościoła i klasztoru OO Bonifratrów oraz kościoła parafialnego św. Michała
Archanioła), następnie trasa drogi zbliża się do leżącego po północnej stronie obszaru cmentarza i
jego strefy sanitarnej. a także terenów ochrony ścisłej (strefa B wg MPZP). Ochronie
konserwatorskiej podlega kaplica cmentarna na cmentarzu konwenckim OO Bonifratrów w
Zebrzydowicach wraz z otoczeniem w granicach ogrodzenia cmentarnego (wpisane do rejestru
zabytków nieruchomych województwa małopolskiego). Ochrona ta dotyczy działek o numerach
1689 i 2637 należących do Konwentu Ojców Bonifratrów. Trasa BDI zbliża się do tego obszaru,
ale nie wchodzi na powyższe działki. Obszar wsi Zebrzydowice to strefa krzyżowania się
projektowanej drogi z linią kolejową nr 117 relacji Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, drogą
wojewódzką nr 953 oraz potokiem Cedron (wraz z jego terenami zalewowymi). Z uwagi na
istniejący przebieg drogi wojewódzkiej nr 953 węzeł zaprojektowano na odcinku poprzedzającym
skrzyżowanie trasy z linią kolejową. Wymaga to budowy dodatkowego łącznika węzła z drogą
wojewódzką gwarantuje jednak sprawny i bezpieczny dojazd do węzła bez konieczności
poruszania się po nienormatywnych łukach istniejącej drogi wojewódzkiej oraz bez konieczności
przekraczania linii kolejowej. Dodatkowo nowa lokalizacja węzła nie wymaga wyburzeń, co
miałoby miejsce w przypadku budowy węzła na istniejącym ciągu DW 953. Istniejąca trasa DW
953 zostanie zachowana w formie bezkolizyjnego przejazdu nad BDI około km 49 + 036.
Podniesienie niwelety DW 953 wymaga przebudowy zjazdów do przyległych posesji. Z uwagi na
wysoki nasyp i brak możliwości zapewnienia odpowiednich spadków podłużnych przewiduje się
zamknięcie dotychczasowego skrzyżowania drogi zlokalizowanej w ciągu działki nr 4001 z DW
953. Ruch skierowany byłby w kierunku skrzyżowania z DP K 1798, z którego można dojechać
do DW 953, przekraczając po drodze linię kolejową.

Całość trasy wariantu III na odcinku miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz wsi
Zebrzydowice przebiega w zagłębieniu terenu, w obszarze dolinki lewobrzeżnego dopływu
potoku Cedron.

W obszarze wsi Brody, po przekroczeniu drogi gminnej, trasa zmienia kierunek ze
wschodniego na południowo - wschodni i poprzez tereny rolne zmierza w kierunku istniejącej
drogi krajowej nr 52 na początku obszaru wsi Brody. Na tym odcinku, poza obszarem przecięcia z
drogą gminną, trasa projektowanej drogi nie wymaga ingerencji w istniejącą zabudowę. Na
końcowym odcinku we wsi Brody (Jak i Gminy Kalwaria Zebrzydowska) trasa BDI została
poprowadzona równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 52 w odległości około 100 m.
Pozostawienie istniejącej drogi krajowej umożliwia utrzymanie dotychczasowego sposobu
..obsługi” terenów przyległych, a także daje możliwość prowadzenia robót w trakcie budowy
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drogi bez jakichkolwiek zakłóceń w ruchu na istniejącej drodze krajowej. W zakresie obszaru wsi
Brody projektowana trasa krzyżuje się z istniejącą drogą powiatową K 1785. Na skrzyżowaniu z
drogą powiatową planuje się budowę węzła „Kalwaria Wschód”, który zapewniłby poprzez
istniejącą drogę krajową dojazd do wschodnich dzielnic Kalwarii Zebrzydowskiej, lzdebnika oraz
Lanckorony. Po przecięciu drogi powiatowej K 1785 droga wkracza w obszar gminy Lanckorona.
W początkowym fragmencie trasy droga znajduje się w obszarze strefy buforowej zabytku kultury
wpisanego na Listę Swiatowego Dziedzictwa oraz w obszarze granic zespołu przyrodniczo -

krajobrazowego „.Lanckorona”. BW omija izdebnik poludniowo - wschodnimi stokami wzgórza,
rozciągającymi się nad miejscowością. Trasa nawiązuje do istniejącego przebiegu drogi gminnej
nieutwardzonej, tzw. „Krakówki”. W konsekwencji, pomiędzy projektowanym węzlem z drogą
powiatową K 1785, a najwyższym miejscem nad Izdebnikiem, droga pokonuje okolo 60 m w
pionie. Powoduje to konieczność wykonania dość znacznych robót ziemnych (wykopy nawet do
20 m) oraz odcinkowo dodatkowych estakad w miejscach przecięcia się z gwałtownymi,
lokalnymi obniżeniami terenu. Tuż za węzłem z drogą powiatową K 1785, projektowana droga
dość istotnie ingeruje w istniejący las. Większe ominięcie lasu nie jest możliwe z uwagi na
niekorzystne ukształtowanie wysokościowe terenu. Dalej, nad Izdebnikiem, BDI została
poprowadzona grzbietem po obszarze użytków rolnych oraz przez tereny zieleni wysokiej.
Zbliżając się do wsi Biertowice, na terenie gminy Sułkowice, projektowana BDI gwałtownie
opada do doliny rzeki Harbutówki i na odcinku około 500 in od krn 58 + 000 przebiega na granicy
gminy Lanckorona i Sułkowice. W obszarze przysiółka Migówka w Biertowicach BDI przecina
tereny zamieszkane lub przeznaczone w MPZP pod zabudowę mieszkaniową. W tym rejonie
należy się spodziewać konieczności kilkunastu wyburzeń. Dalej projektowana droga została
poprowadzona wzdłuż koryta rzeki Harbutówki omijając od północy zabudowania Biertowic.
BDI w dolinie Harbutówki znajduje się w obszarze zalewowym rzeki, jak również wewnętrznej
strefy ochronnej ujęcia wody w Skawinie. W obszarze wsi Biertowice przewiduje się budowę
węzla drogowego „.Sulkowice” typu WB z drogą wojewódzką nr 956. Budowa węzla w miejscu
połączenia projektowanej i istniejącej drogi wiązałaby się z koniecznością realizacji węzla o
skomplikowanym układzie łącznic, a obszar węzła będzie ingerował w koryto rzeki Harbutówki.
Zaprojektowano, więc węzeł w obszarze przysiółka Migówka na terenach niezabudowanych.
Miejsce węzia dobrano na przedłużeniu przewidzianej w MPZP obwodnicy miasta Sułkowice.
Lokalizacja węzla poza istniejącą DK 52 wymaga budowy lącznika. Z uwagi na tereny zalewowe,
na odcinku od około ka, 57 + 400 do około km 59 + 000 zaprojektowano estakadę oraz
wprowadzono dodatkowe przepusty w nasypach przy węźle. W wyniku budowy estakady
zachowany zostanie także dotychczasowy dojazd do istniejącej DK 52 około km 58 + 770,
wykorzystujący most na rzece Harbutówka. Dzięki temu uzyskano dodatkowe połączenie drogi
serwisowej zlokalizowanej po północnej stronie BW z istniejącym układem DK 52 po jej
południowej stronie.

Omijając zabudowania Biertowic droga przybliża się istotnie do koryta rzeki Harbutówki, a
następnie wiącza się do istniejącego korytarza drogi krajowej nr 52. Drogę poprowadzono wzdłuż
północnej krawędzi istniejącej DK 52, dzięki czemu istniejący układ drogowy może nadal
zapewniać dojazd do przyległych posesji. Zbliżając się do terenów wsi Krzywaczka droga skręca
na północny wschód, aby jednym łukiem okrążyć skrajne zabudowania miejscowości, a następnie
powrócić do istniejącego przebiegu drogi krajowej. Kształtując obwodnicę Krzywaczki
kierowano się głównie istniejącą dostępnością terenu oraz ukształtowaniem terenu. Niestety
zaprojektowana trasa w konsekwencji przecina najpierw tereny magazynowe firmy budowlanej, a
następnie wkracza w obszar strefy konserwatorskiej wyznaczonej w MPZP dla ochrony
zabytkowego dworu w Krzywaczce. Działki objęte ochroną konserwatorską należą m.in. do
prywatnych właścicieli. Dodatkowo droga przecina teren boiska gminnego, a na dalszym odcinku
teren przeznaczony w MPZP pod zabudowę mieszkaniową oraz pod oczyszczalnię ścieków.
Według aktualnego Studium dla Gminy Sułkowice wspomniana powyżej strefa konserwatorska
została zawężona i obecnie wariant III nie ingeruje w jej obszar. Na odcinku obwodnicy
Krzywaczki projektowana droga przecina także drogi powiatowe K 1939 i K 1940. Miejsce
przecięcia BDI z drogami powiatowymi zostało wybrane tak, by zminimalizować ingerencję
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planowanej dragi w zabudowę. W miejscu przecięcia się z drogami powiatowymi proponuje się
budowę węzła drogowego „Skawina” typu WB. Na odcinku poprzedzającym skrzyżowanie z
drogą powiatową K 1939 trasa BDI ingeruje w obszar inwestycji firmy deweloperskiej PERNAL
I PARTNERZY S.K., która posiada pozwolenie na budowę osiedla domów jednorodzinnych.

Następnie już na terenie gminy Myślenice trasę wariantu III poprowadzono z początku poza
istniejącym pasem drogowym, po terenach rolniczych, dzięki czemu uniknięto iyburzeń na
początkowym odcinku drogi. Następnie droga powraca do śladu istniejącej DK 52 (BDI
poprowadzono wzdłuż istniejącej drogi po stronie południowej) i poprzez nowy układ łącznic
włącza się do DK 7.

W wariancie III (tak jak w II) zaproponowano korektę geometryczną węzła Głogoczów
uwzględniającą budowę nowego obiektu nad DK7, budowę pasów włączania do DK 7 oraz
poprawę parametrów geometrycznych łącznic. W celu usprawnienia komunikacji lokalnej,
podobnie jak w wariancie I. w obrębie węzła Głogoczów zaprojektowano dwa dodatkowe
przejazdy. Jeden przejazd zlokalizowano pod BDI w około krn 64 ± 160, łączący drogi serwisowe
po obu stronach BLN. natomiast drugi przejazd zaprojektowano pod DK 7 „Zakopianką”,
umożiiwiający dojazd w kierunku centrum Głogoczowa.

Na trasie wariantu III przewiduje się budowę 3 par parkingów (MOPy) w następujących
miejscach:

- około krn 9+300 w miejscowości Kobiernice,
- około km 27+600, w sąsiedztwie Starego Gościńca w Choczni,
- około 500 rn przed węzłem „Kalwaria Wschód” w krn ok. 5 1+000.

W zakresie oddziaływania na dobra materialne przewiduje się rozbiórkę budynków
mieszkalnych i innych, które kolidować będą z projektowanymi trasami drogi. W zależności od
przyjętych wariantów węzłów drogowych w wariancie III konieczne będzie wyburzenie około
254-265 budynków mieszkalnych i około 280-292 budynków gospodarczych.

Planowana droga ekspresowa S52 Bielsko Biała-Głogoczów będzie objęta Transeuropejską
Siecią Transportow% co oznacza, że droga będzie miała charakter międzynarodowego traktatu
komunikacyjnego. Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie. Połączenia drogi BDI z istniejącą siecią drogową będą
realizowane poprzez budowę bezkolizyjnych węzłów drogowych na skrzyżowaniu trasy BDI z
drogami poprzecznymi obsługującymi tereny przyległe. Budowa węzłów drogowych oraz drogi
BDI o wysokich parametrach technicznych zgodnych z w/w rozporządzeniem wpływa korzystnie
na ruch drogowy poprzez:

• skrócenie czasy przejazdu drogą,
• płynny ruch pojazdów,
• zwiększenie przepustowości drogi,
• bezkolizyjne połączenia z lokalnym układem drogowym,
• zmniejszenie kosztów transportu,
• zmniejszona uciążliwość dla środowiska.

MORFOLOGIA TERENU

Projektowana droga znajduje się w obrębie następujących jednostek geomorfologicznych:

— podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregion: Pogórze
Zachodniobeskidzkie (mezoregion: Pogórze Sląskie, Pogórze Wielickie), Beskidy
Zachodnie (mezoregion: Beskid Mały), .-- -

— podprowincja: Północne Podkarpacie, makroregion: Kotlina Oświęcimska (mezoregion:
Podgórze Wilamowickie).
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Rzeźba badanego terenu jest urozmaicona. Wyraźnie zaznacza się jej schodowy charakter.
Od południa łagodnie przechodzi ona z górskiej (Beskid Mały) do wyżynno-pagórkowatej
(Pogórze Sląskie i Pogórze Wielickie). W północnej części badanego terenu rzeźba staje się
bardziej łagodna, (spadki odS do 10°) z pagórkami i wzgórzami (Podgórze Wilamowickie).

Beskid Mały jest pod względem geologicznym przedłużeniem Beskidu Śląskiego, od
którego dzieli go niska Brama Wilkowicka. Zbudowany jest głównie z grubolawicowego
piaskowca godulskiego.

Pogórze Śląskie jest zbudowane z mało odpornych na denudację serii fliszowych
wkiadkami wapieni i cieszynitów. Dosyć złożona struktura podłoża geologicznego jest ścięta
przez powierzchnię denudacyjna,, obniżającą się od 400 - 450 m u podnóża progu Beskidu
Sfąskiego i Małego do 280 - 300 m na granicy Kotliny Oświęcimskiej.

Pogórze Wielickie rozcia,ga się od Andrychowa i doliny Wieprzówki po dolinę Raby
między Myślenicami a Dobczycami i Gdowem w linii prostej 50-55 km, przy szerokości 10 - 15
km, zajmując powierzchnię około 600 km2. Ku północy opada wyraźnym progiem wysokości 50 -

100 m na skraju nasuniętych na osady morskie miocenu płaszczowin śląskich. Granica z
Beskidem Małym między dolinami Wieprzówki i Skawy jest bardzo wyraźna.

Pogórze Wilamowickie jest częścią Kotliny Oświęcimskiej. położone między doliną Wisły
a brzegiem nasunięć karpackich Pogórza Siąskiego, przy czym granica między nimi nie zaznacza
się wyraźnie. Wzniesione o 30 do 70 m ponad dna dolin doplywów Wisły wysoczyzny mają w
podłożu utwory mioceńskie, na których zalegają płaty moreny lub bruk pomorenowy, przykryte
lessem lub podobnym do lessu materialem pylastym. Region zajmuje powierzchnię około 270
krn2 i składa się z kilku członów, rozdzielonych dolinami Soły, Wieprzówki i Skawy.

GLEBY

Wariant lii projektowanej drogi przebiega przez tereny, w których największy udzial mają: gleby
bielicowe - ponad 36 % terenów wzdłuż trasy drogi. Znaczny jest też udział gleb brunatnych -

ponad 31% (wyługowane i kwaśne - ponad 25%, a brunatne blisko 6%) oraz mad — blisko 31 %.
Ponadto występują lokalnie rędziny i gleby glejowe.

Według klasyfikacji przydatności rolniczej gleb w użytkach rolnych przeważa kompleks pszenny
górski (gleby o bonitacji II-III), zajmujący blisko 37 % terenów przyległych do drogi, na glebach
bielicowych i w mniejszej części na glebach brunatnych oraz na madach, W użytkach zielonych
największy udział mają użytki zielone średnie, które zajmują ponad 12 % terenów przez które
przechodzi wariant III, występujące zwykle w dolinach cieków na madach i miejscami także na
glebach brunatnych. Użytki zielone dobre zajmują ponad 1% terenu, a użytki zielone siabe
zajmują blisko 3 % terenu.

W użytkowaniu terenów przecinanych przez wariant III lasy stanowią ponad II %.

Trasy planowanych wariantów (1, li, III) nie przebiegają przez tereny i obszary górnicze.

ARCHEOLOGIA I ZABYTKI

W trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych jesienią 2010 i wiosną 2011 r.
obejmujących obszar w rejonie projektowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej od Bielska-Białej
po Głogoczów odkryto 24 nowe stanowiska archeologiczne i poszerzono zasięgi 8 stanowisk
znanych z poprzednich badań, (natomiast zespół badawczy nie uzyskał nowych danych w
przypadku pozostałych 50 stanowisk).

Przyczyną słabych wyników prac rozpoznawczych było w znacznym stopniu ograniczenie
dostępności terenu do badań powierzchniowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząca część
pól przestała być uprawiana i nastąpił rozwój budownictwa indywidualnego, a część uprawianych
pól była niedostępna do badań powierzchniowych.
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Uzyskany obraz stosunkowo słabo zasiedlanych w przeszłości obszarów znajduje swoje
uzasadnienie w obiektywnych uwarunkowaniach terenowych. Są to obszary pokryte ciężkimi
ulebami, cechujące się znacznymi deniwelacjami, z ciekami w głębokich, wąskich dolinach o
stromych zboczach, powodując że były to tereny mało sprzyjające powstawaniu gęstej sieci
dużych osad.

OBIEKTY ZABYTKOWE

W wariancie „0” zostało sklasyfikowanych 59 obiektów sakralnych: założeń klasztornych,
kościołów, zespołów przykościelnych, cmentarzy kapliczek i krzyży przydrożnych oraz 395
obiektów architektury świeckiej: pomników, założeń pałacowych, dworskich, budynków
mieszkalnych, gospodarczych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ich obecny
stan techniczny jest odzwierciedleniem ich „.przydatności”

Wariant I - liczba obiektów zabytkowych, znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji
wynosi 126.

Wariant II - przebiega poprzez obszary o niewielkiej liczbie obiektów zabytkowych (ogółem 82)
jednak problemem konserwatorskim o wyjątkowym znaczeniu jest ingerencja w zespół klasztorny
O. O. Bonifratrów w Brodach.

Wariant III - na całej trasie zlokalizowano 103 obiekty o charakterze zabytkowym.

Układy urbanistyczne: Kalwarii Zebrzydowskiej, Andrychowa i Kęt, podobnie jak zespoły
dworsko parkowe, najbardziej narażone byłyby w przypadku przebudowy istniejącej drogi.

Ze względu na fakt wpisania do Rejestru Zabytków tych układów każda ingerencja musi uzyskać
akceptację właściwego konserwatora zabytków. Podobnie, pojedyncze obiekty secesyjne w
Kozach, Kętach czy Kalwarii Zebrzydowskiej, nie są odrębnie wpisane do Rejestru Zabytków. ale
znajdują się w ewidencji konserwatorskiej, a więc są chronione z mocy ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Na uwagę zasługuje także zachowany fragmentarycznie
pierwotny układ ruralistyczny we wsi Bulowice, gdzie pozostało kilka zagród z domami
ustawionymi szczytowo w stosunku do drogi.

Kolejnym zagadnieniem są przydrożne kapliczki słupowe znajdujące się głównie w rejonie
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic związane z funkcjonowaniem sanktuarium w Kalwarii i
ruchem pielgrzymkowym w tamtym regionie. Większość kapliczek słupowych usytuowana jest w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi DK 52. Są one ważnym elementem krajobrazu
kulturowego głęboko zakorzenionym w miejscowej tradycji.

Obszar UNESCO w Kalwarii Zebrzydowskiej:

Planowana inwestycja, na odcinku pomiędzy km 45 a krn 50 trasy, przebiegać będzie w pobliżu
Manierystycznego Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanego wraz z
klasztorem i kościołem O.O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej do rejestru zabytków nr
A-739, decyzją z 23.11.1999 r. Uznanie tego obiektu za Pomnik Historii nastąpiło na podstawie
Rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 30.10.2000 r. (Dz. U. nr 98 z 2000, poz. 1062), a wpis na
Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO miał miejsce podczas 23 sesji Word Heritage
Committee w Marakeszu, w 1999 r. W dokumentacji wnioskowej wskazano również strefę
buforową (ochronna) dla miejsca Swiatowego Dziedzictwa. Zarówno granice miejsca, jak i strel”
buforowej, po przyjęciu przez Komitet Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, stały się obszarem
wymagającym ochrony według standardów UNESCO.

Beskidzka Droga Integracyjna wkracza w strefę otulinową obiektu UNESCO i będzie przebiegać
w odległości nie mniejszej niż 1,61 km od granicy chronionego miejsca Swiatowego Dziedzictwa.

Ze względu na szczególne walory krajobrazowe i historyczne tego miejst”niol
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, zostało opracowane studium krajobrazowo
- konserwatorskie dla przeprowadzenia BDI w rejonie stref ochronnych obszaru UNESCO w
Kalwarii Zebrzydowskiej (Zespół Autorski pod kierunkiem dr inż. arch. Urszuli Forczek —
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Brataniec). Przedmiotem studium były dwa warianty przebiegu trasy BDI - I I II oraz wariant
kompilacyjny— III.

Wyniki przeprowadzonych analiz wpływu widokowego pozwalają stwierdzić, że:

• odsunięcie trasy od granic obiektu wpisanego na listę UNESCO, północnej części otuliny
powoduje, że krajobrazowo nie zostaną zaburzone najliczniejsze ujęcia zespołu
kalwaryjskiego od strony południowo - wschodniej i najistotniejsza relacja widokowa z
Górą Zamkową,

• wszystkie warianty wywierają znikomy wpływ na widok klasztoru i kościoła z terenu
otuliny

• wpływ na ekspozycję lokalną w postaci przekształceń krajobrazu przejawi się w skali
mikro.

W wariancie I najistotniejsza jest ingerencja w otoczenie kościoła i cmentarza w Zebrzydowicach
a wariantu II przecięcie stawów folwarcznych i wpływ na oś widokową kościół w
Zebrzydowicach — kościół klasztorny w Kalwarii, - możliwości ekspozycyjne klasztoru z tras obu
wariantów są znacznie ograniczone ukształtowaniem terenu i zabudową wraz z zadrzewieniem,
jednak wariant II jest pod tym względem korzystniejszy.
Reasumując, rozpatrywane warianty drogi BDI ze względów wizualnych nie zagrażają degradacją
krajobrazu Miejsca Swiatowego Dziedzictwa, natomiast wyprowadzenie ruchu pojazdów poza
centrum Kalwarii będzie miało istotne, korzystne przełożenie na klimat kulturowy i ogólny odbiór
sensoryczny obszaru UNESCO.

ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA KULTURY

W przypadku wariantu 1, II, III liczba obiektów wpisanych do ewidencji konserwatorskiej lub
rejestru zabytków jest stosunkowo niewielka z uwagi na to, że trasy prowadzone sąw większości
odcinków w oddaleniu od historycznych szlaków komunikacyjnych i poza zabytkowymi centrami
miejscowości. Wobec tego nowa trasa nie koliduje w ewidentny sposób z dużą liczbą budynków
oraz z innymi obiektami np. kapliczkami znajdującymi się w ewidencji konserwatorskiej. Trasa
wariantu I wchodzi w kolizję z 62-69 obiektami zabytkowymi (w zależności od rozwiązań
projektowych węzłów), trasa wariantu Ił z 42 obiektami zabytkowymi, a w wariancie Ił] kolizja z
trasą drogi dotyczy 54-57 obiektów zabytkowych.

Warianty I i III przecinają drogę z zabytkową aleją drzew, stanowiącą integralną część
zabytkowego założenia dworskiego w Czańcu (składającego się z dworu obronnego i alei
dojazdowej), wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-182/77 (iii. Długa w Czańcu I AI. Wojska
Polskiego w Kętach). W celu maksymalnej ochrony tego założenia, planuje się przekroczyć aleję
dojazdową do dworu estakadą o stylizacji elementów obiektu w nawiązaniu do istniejącego
dworu, co zminimalizuje kontrasty nowego elementu w otoczeniu obiektu zabytkowego. Przebieg
wariantu I uzyskał akceptację Delegatury w Bielsku - Białej Sląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Ponadto
przekroczenie zabytkowej alei w tym miejscu uzyskało akceptację zarówno Burmistrza Kęt jak i
wójta gminy Porąbka. W tym wypadku uwzględniając opinię WUOZ w Krakowie do dalszej
realizacji przyjęty został do realizacji węzeł Kęty typu „caro”, który zajmuje mniejszy obszar niż
zakładany pierwotnie, zmniejszając zajętość terenu na działkach wpisanych do rejestru zabytków,
oraz nie ingerując w zabytkową aleję dębową przy Al. Wojska Polskiego

W Zebrzydowicach, wariant I przecina aleję pomiędzy kościołem św. Michała Archanioła,
a kaplicą cmentarną (teren stref” ścisłej ochrony konserwatorskiej). Natomiast Wariant II i III
ingeruje w układ dawnego folwarku klasztornego Bonifratrów w Brodach, gdzie zasypaniu ulegną
historyczne stawy.

Z formalnego punktu widzenia najmniejsze zagrożenie dla stanowisk archeologicznych stanowi
Wariant III, gdyż ze znanych stanowisk zagrożonych zniszczeniem obejmie najmniejszą
powierzchnię i tylko 3 stanowiska są zagrożone.
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W okresie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zrealizowanej inwestycji
na obiekty zabytkowe. W bezpośredniej bliskości tras drogi nie występują chronione prawnie
obiekty zabytkowe, które mogłyby być narażone na ewentualne niekorzystne oddziaływanie.
Nawierzchnia drogi przystosowana jest do przenoszenia ruchu ciężkiego, stąd drgania emitowane
przez ruch drogowy nie powinny być przenoszone poza pas drogowy.

KRAJOBRAZ

Wybudowana droga trwale zmniejszy powierzchnie naturalnych form pokrycia terenu i
wprowadzi na ich miejsce konstrukcje sztuczna, z wyróżniającymi się elementami w postaci
nawierzchni asfaltowej oraz obiektami inżynieryjnymi, elementami ochrony środowiska. W
przebiegu drogi wyeksponowane będą przede wszystkim wysokie nasypy i duże obiekty
budowlane w formie estakad i wiaduktów, jak też usytuowane przy drodze ciągi ekranów
akustycznych.

W terenach leśnych drzewostany otaczające drogę ograniczają zasięgi widokowe z drogi, ale
droga prowadzona po stokach wzniesień może być miejscami dobrze widoczna, jako negatywny
element zalesionych wzgórz. W obszarach rolniczych droga jest z reguły bardziej eksponowana w
krajobrazie, ale dotyczy to przede wszystkim odcinków w nasypach (droga w wykopie jest
niewidoczna, a biegnąca po terenie nie stanowi istotnego dysonansu w tym typie krajobrazu).

Na terenach zabudowy wiejskiej i podmiejskiej droga wtapia się w istniejące
zagospodarowanie, które jednocześnie odgradza ją widokowo od terenów sąsiadujących.

Zaprojektowana zieleń przydrożna wpłynie na złagodzenie niekorzystnych przemian
spowodowanych wprowadzeniem w istniejący krajobraz drogi BDI. Zwłaszcza dotyczyć to
będzie terenów otwartych o charakterze rolniczym i w rejonu cennego krajobrazu kulturowego
(okolice Kalwarii Zebrzydowskiej), gdzie istotną rolę krajobrazową spełnią planowane
zadrzewienia pasmowe.

Natomiast dla użytkowników drogi przejazd na odcinkach poprowadzonych po stokach
i wierzchowinach wzniesień stworzy nowe możliwości oglądania rozległych panoram okolic
o dużych walorach krajobrazowych.

POWIETRZE

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w rejonie analizowanego
przedsięwzięcia są; zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej tj. Południowy
Koncern Energetyczny S.A. Zespół Elektrociepłowni Bielsko-giała, Elektrownia Skawina S.A.,
komunikacja i transport, kotłownie lokalne i paleniska indywidualne. W zakresie, jakości
powietrza główny problem stanowią ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM
2.5 w powietrzu, którego poziom jest szczególnie wysoki w większych miastach powiatowych.
Niekorzystna, oparta na węglu struktura zużycia paliw stanowi podstawową przyczynę tzw.
niskiej emisji, występującej w sezonie grzewczym. Także emisja komunikacyjna, z uwagi na stale
rosnącą ilość pojazdów, w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń,
szczególnie w dużych miastach o wysokiej, zwartej zabudowie uniemożliwiającej szybkie ich
rozprzestrzenianie się.

Dane do raportu OOŚ odnośnie stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Bielsko-
Biała uzyskano z Woj. Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach, Delegatura w Bielsko-
Biała (pismo nr DBM.70 16.44.201 3.MD z 21.06.2013 r. - tło na terenie gmin Bielsko-Biała, Kozy
i Porąbka)

Wartości dyspozycyjne, po uwzględnieniu tła, obliczone dla poszczególnych substancji na
terenie Bielska- Białej wyniosły:

• Dwutlenek azotu — 17 j.tglm3;
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• Pył zawieszony PM 10 - Przekroczenie wartości dyspozycyjnej;
• Pyl zawieszony PM 2.5 - Przekroczenie wartości dyspozycyjnej;
• Benzen - 1,2 1g!m3
• 016w - 0,47 j.tgirn3.

W związku z brakiem danych dla pozostalych gmin na terenie województwa śląskiego, do
obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza uwzględniono wartości uzyskane na podstawie
modelowania (opracowanie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
.„Aktualizacja dla lat 2005-200 7 oceny zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w
oparciu o modelowanie malematyczne ze szczególnym uwzględnieniem źróde/ różnych emisji I
zastosowanych parametrów do obliczeń dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu1 pyłu zawieszonego
PM]O, benzenu, olowiu i tlenku węgla oraz arsenu, kadmu, niklu i benzo(”a,Jpirenu za rok 2007”.

Wartości dyspozycyjne określone dla gmin Kozy i Porąbka:

• Dwutlenek azotu—23 ig/m3
• pyl zawieszony PM 10—13 w/m3
• Pył zawieszony PNI25 - 3 .tg!m3 (po roku 2020 nastąpi przekroczenie wartości

dyspozycyjnej)
• Benzen - 1,3 1g/m3
• Ołów - 0,45 pg/m3

Dane odnośnie stanu zanieczyszczeiiia powietrza na terenie województwa małopolskiego
uzyskano od Woj. Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie (pismo WM.7016.1 11.2013 z
25 czerwca 2013 r.). Przy uwzględnieniu tła otrzymano następujące wartości dyspozycyjne w
gminach Kęty, Wieprz, Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona,
Sulkowice, Skawina i Myśienice:

• Dwutlenek azotu — 19 g/m3
• Pył zawieszony PM —4 pg/ m3
• Pył zawieszony PNI25 - 3 tgm3 (po roku 2020 nastąpi przekroczenie wartości

dyspozycyjnej)
• Benzen - 1,3 j.tg! m3
• Ołów - 0,47 1g/ m3.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie będzie źródłem niezorganizowanej emisji substancji do
powietrza powstającej w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po
drodze oraz między innymi w wyniku ścierania się opon i unoszenia się zanieczyszczeń z
powierzchni jezdni.

Do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów
zastosowano wskaźniki motoryzacyjne zawarte w ekspertyzie naukowej opracowanej na zlecenie
Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. przez Prof. nzw. dr hab.
inż. Zdzisława Chłopka. Wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń zostały przedstawione dla
następujących substancji:

• tlenek węgla — CO,
• węglowodory i ich pochodne — HC: lańcuchowe — HCaI i pierścieniowe — HCar,
• tlenki azotu (tlenek i dwutlenek azotu) w przeliczeniu na dwutlenek azotu —NOx,
• cząstkisla)e—PM,
• tlenki siarki (tlenek, dwutlenek i trójtlenek siarki) w przeliczeniu na dwutlenek

siarki — SOx.
W raporcie 005 nie prowadzono obliczeń odrębnych dla benzenu, ujęty został on w grupie
węglowodorów. Wśród związków organicznych zawartych w spalinach szczególne miejsce
zajmuje benzen i jego alikopochodne, (tj. toluen, m,p,o-ksylen, etylobenzen, izopropylobenzen,
1,2,4- i I .3,5-trimetylobenzen).
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Jak wynika z przedłożonych dokumentów, do modelowania poziomów substancji w powietrzu
wykorzystano program komputerowy AERO 2010 służący do prognozowania stanu
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku emisji zanieczyszczeń ze źródeł
istniejących i projektowanych. W programie zastosowano model matematyczno — fizyczny
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oparty o obowiązujące Rozporządzenie
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Jak wynika z raportu, analizę wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza wykonano w oparciu o
prognozę ruchu dla Beskidzkiej Drogi Integracyjnej wykonanej przez Departament Studiów,
Wydział Studiów GDDKiA Oddział w Krakowie.

Prognozę wykonano dla następujących horyzontów czasowych: roku 2018 (jako roku oddania do
użytku Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) oraz roku 2033 (jako 15 roku eksploatacji nowej
inwestycji).

Obliczenia stężeń zanieczyszczeń w roku 2018 jaki 2033 wykazały, że nie nastąpi przekroczenie
dopuszczalnych wartości dla tlenku azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) dla wszystkich
analizowanych wariantów drogi poza liniami rozgraniczającymi. Dla pozostałych zanieczyszczeń
tj. tlenku węgla, dwutlenku siarki, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych obliczania
potwierdziły, że zarówno w roku 2018 jak i 2033 nie nastąpią przekroczenia ich wartości
dopuszczalnych zarówno poza liniami rozgraniczającymi jak iw pasie drogi.

Należy również zaznaczyć, że prognozowane stężenia zanieczyszczeń dla 2033 roku wykazują, że
związki dwutlenku azotu na przeważającej większości odcinków mają tendencje malejące. W
miejscach gdzie tendencja jest odwrotna przekroczenia zamkną się w liniach rozgraniczających
inwestycji.

Przedstawione w raporcie teoretyczne obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w
powietrzu, wykazały, że przedsięwzięcie spełniać będzie, za wyjątkiem dopuszczalnego
średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM2,5, standardy jakości powietrza.
określone w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz wartości odniesienia zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87). Niedotnymywanie standardów
jakości powietrza w zakresie dopuszczalnych średniorocznych stężeń pyłu zawieszonego PM I 0 i
PM2,5 wynika ze złej jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie
zlokalizowana jest inwestycja.

Niemniej jednak analiza komputerowa wykazała, że stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego
PM2,5, wynikające z użytkowania drogi, wynoszą maksymalnie 0,365 j.tgtm3, co stanowi ok. 1,46
% wartości dopuszczalnej (25 igJm3), natomiast stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM 10
wynoszą maksymalnie 0,557 j.tg/m3, co stanowi jedynie ok. 1,39 % wartości dopuszczalnej (40
gg/m3).

W związku z powyższym stwierdzono, iż eksploatacja projektowanej drogi będzie mało
znaczącym źródłem emisji PM2,5 oraz PM1O.

W wyniku wezwania do uzupełnienia raportu, dla terenu województwa śLąskiego uzupełnione
zostały obliczenia emisji zanieczyszczeń odrębnie dla benzenu, ze względu na występujące na
terenie województwa śląskiego przekroczenia wartości dopuszczalnych. Do obliczeń
wykorzystano program komputerowy „Operat FB” wersja 6.7.2. spełniający wymagania
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). W skład pakietu „Operat FB”
użytego do obliczeń wchodzi m.in. moduł „Samochody” do obliczania emisji zanieczyszczeń ze
środków transportu drogowego wg metodyki EMEP/Corinair Group 7: Road transport,
opublikowanej w 2007 r. i wykorzystanej m.in. w programie COPERT IV, stosowanym obecnie
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do prognozowania emisji zanieczyszczeń z pojazdów, przez pojazdy poruszające się po drogach.
Model i program komputerowy COPERT IV (I wcześniej COPERT III) powstał pod patronatem
Europejskiej Agencji Ochrony Srodowiska, na podstawie badań wykonanych w krajach Unii
Europejskiej. Stężenia pochodzące z emitorów liniowych, będące drogami, po których poruszają
się samochody obliczono algorytmem CALINE3. Model CALINE3 (California Line Source
Dispersion Model) uwzględnia takie parametry, jak: typ drogi, wysokość drogi, szerokość
warstwy mieszania, natężenie ruchu pojazdów, wysokość warstwy mieszania.

W województwie małopolskim problem ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń dotyczy
benzo)piranu, więc autorzy raportu ograniczyli zakres symulacji do terenu województw
śląskiego, natomiast w uzupełnieniu raportu 005 z dn. 3 1.03.2016 r odnieśli się do problemu
benzo(a)pirenu.

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się benzenu w powietrzu na terenie województwa
śląskiego wykazały, że nie będą miały miejsca przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń
jednogodzinnych, stężeń średniorocznych oraz wartości dyspozycyjnej dla tej substancji.
Najwyższe z obliczonych wartości poza pasem drogowym kształtują się na poziomie ok. 0,44 %
wartości dopuszczalnych w przypadku stężeń średniorocznych oraz ok. 1,47 % dla stężeń
jednogodzinnych. Obliczenia wykonano na obszarze województwa śląskiego, gdzie natężenie
ruchu drogowego sięga nawet 33630 p/d. Jest to najwyższe natężenie występuje na całej trasie
projektowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Na odcinku trasy przebiegającej przez
województwo małopolskie odnotowano największą liczbę pojazdów rzędu 27000 (na odcinku
25+660 - 29+384). Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, iż wartości dopuszczalne w
przypadku benzenu nie zostaną przekroczone na całej trasie projektowanej drogi BDI gdzie
prognozowany ruch jest na tym samym lub niższy poziomie. Ponadto w Raporcie o stanie
środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku, opracowanym przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie roczne stężenia benzenu osiągnęły wartości poniżej
poziomu dopuszczalnego (5 .tg/rn3), co pozwoliło na zakwalifikowanie wszystkich stref na terenie
województwa do klasy A. Przy tak niskich wyliczonych stężeniach benzenu oraz braku
przekroczeń wartości normatywnej na terenie województwa małopolskiego nie istnieje ryzyko nie
dotrzymania wartości dyspozycyjnej w wyniku eksploatacji projektowanej trasy BDI.

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku benzo(a)piranu na terenie
województwa małopolskiego. Ocena jakości powietrza w 2014 roku (WIOS Kraków, kwiecień
2015r.) wykazała na wszystkich stanowiskach pomiarowych bardzo wysokie stężenia
benzo(a)pirenu, które przekraczały poziom docelowy (1 ng/m3). Wysoki poziom tego
zanieczyszczenia zadecydował o zakwalifikowaniu obszaru całego województwa małopolskiego
do klasy C. Jak wskazano w Programie Ochrony Srodowiska Małopolskiego stężenie
benzo(a)pirenu wykazuje dużą sezonowość i zależność od zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania domów. Najwyższe stężenia odnotowywane są w miesiącach zimowych, co wskazuje
spalanie paliw do celów grzewczych, jako główną przyczynę wzrosw stężenia tego
zanieczyszczenia w powietrzu. Stężenie tej substancji jest istotnym problemem dla regionu,
jednak nie jest on związany z ruchem pojazdów i budowa drogi nie wpłynie na zmianę tej
sytuacji, stąd benzo(a)piren pominięto w obliczeniach.

W trakcie postępowania, w dokumentacji uzupełniającej raport ooś, autorzy wyjaśnili, że tła
obliczone z danych z 2012 r. są akceptowalne. Na podstawie danych z lat 2012 - 2014 można
zauważyć tendencje spadkową średniorocznych stężeń dla PM10, PM25, NO2 czy benzenu w
stosunku do danych z roku 2012 na terenie Bielska Białej, które przyjęto do obliczeń. W związku
z powyższym należy stwierdzić, iż w przeprowadzonej analizie zawartej w raporcie ooś przyjęto
„gorszy scenariusz” a mimo to nie wykazano przekroczeń stężeń substancji poza pasem
drogowym. Dlatego pomimo utrzymującego się złego stanu powietrza, ze względu na nieistotną
emisję z nowoprojekrnwanej drogi, oraz biorąc pod uwagę fakt, że nowa droga wyprowadzi ruch
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Z centrów miast i wsi, koncentrując strumień ruchu pojazdów w oddaleniu od zwartej zabudowy,
uznano, że nie ma potrzeby powtarzać obliczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki obliczeń oraz cele planowanej inwestycji tj.:
• wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miejscowości leżących na trasie istniejącej

drogi krajowej DK52.
• zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,

uznano, że inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze jej realizacji,
szczególnie w otoczeniu istniejącej drogi DK52.

KLIMAT AKUSTYCZNY

W celu oceny stopnia uciążliwości ruchu drogowego na istniejącej drodze krajowej nr 52
wykonane zostały pomiary akustyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Srodowiska Dz.U.
Nr 140 poz.824 z dnia 16 czerwca 201 Ir. Wyniki pomiarów wskazują na znaczne przekroczenia
wartości dopuszczanych na terenach chronionych akustycznie przyLegłych do drogi. Znaczna
bliskość zabudowy w niektórych miejscach (nawet poniżej 10 m od krawędzi drogi) przesądza o
tym. że przekroczenia wartości dopuszczalnych sięgają nawet 10 dB zarówno w porze dziennej
jak i nocnej. W konsekwencji zakres negatywnego oddziaływania drogi sięga ok. 220 m od
krawędzi jezdni, co jednoznacznie wskazuje na znaczącą ilość terenów, na których niespełnione
są wymagane prawnie warunki w odniesieniu do klimatu akustycznego.

Budowa nowej drogi nie daje gwarancji poprowadzenia trasy przez obszar wolny od
zabudowy mieszkaniowej, dlatego wybrany do budowy Wariant III na określonych odcinkach
wymaga konieczności zastosowania rozwiązań eliminujących ponadnormatywne oddziaływanie
akustyczne. W decyzji wskazano, w których lokalizacjach jest konieczność wykonania ekranów
akustycznych. Wskazano parametry” jakie muszą spełniać ekrany. Nałożono jednak na inwestora
konieczność weryfikacji zarówno ich długości, wysokości jak i położenia w projekcie
budowlanym, gdyż dopiero na kolejnym etapie jest możliwość weryfikacji dokładnych niwelet
drogi, wysokości nasypów itp. Ekrany są rozmieszczone po obu stronach drogi, w miejscach
wymagających ochrony akustycznej.

Podstawą oszacowania ruchu dla Beskidzkiej Drogi Integracyjnej jest prognoza wykonana
przez Departament Studiów, Wydział Studiów GDDKiA oddział w Krakowie w sierpniu 2010
roku, będąca zaktualizowaniem studium ruchowego przebudowy DK 52 w oparciu o robocze
wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010, przeprowadzane na terenie Małopolski. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora, prognozę wykonano dla następujących horyzontów czasowych:

2018 — planowany rok oddania do użytku Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

2033 — 15 rok eksploatacji nowej inwestycji (rok, dla którego dokonuje się sprawdzenia
przepustowości drogowych rozwiązań geometrycznych oraz wymiaruje urządzenia towarzyszące
nowej trasie).

Uwzględniając natężenie ruchu na różnych odcinkach drogi stwierdzono, że miejscem o
największym natężeniu ruchu będzie odcinek znajdujący się w rejonie Bielska Białej, mający
tranzytowe połączenie z Katowicami.

Do oceny prognozowanego klimatu akustycznego w otoczeniu projektowanych wariantów”
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej wykorzystano program LimA - Analysis oś” Sound Propagation
wykorzystujący trójwymiarowy model projektowanej drogi i otaczającego terenu, do tworzenia
map rozkładu hałasu. W programie przeprowadzono obliczenia hałasu dla pory dnia i nocy z
uwzględnieniem istniejącej zabudowy oraz jej charakterem na podstawie rzeczywistego
użytkowania obiektów oraz według zapisów obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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Na całej długości drogi po jej lewej i prawej stronie wskazano odcinki, na których
konieczne będzie zastosowanie ekranów akustycznych (zestawienie ujęte w warunkach do
niniejszej decyzji) określając długość, wysokość oraz typy ekranów. Wszystkie ekrany
zaprojektowano dla prognozowanego natężenia ruchu na rok 2033 r.

Łącznie wzdłuż przedmiotowych wariantów BDI zaprojektowano następujące ilości
ekranów akustycznych:

• wariant I (wariant węzłów A) — wysokość od 1,5 -7,5 m, długość 39,068 krn,
• wariant) (wariant węzłów B) — wysokość od ) „5 -7,5 rn, długość 40,) 17 krn,
• wariant II (wariant węzłów A) — wysokość od 1,5 -7,5 m, długość 43,791 krn,
• wariant II (wariant węzłów B)—wysokość od 1,5 -7,5 m, długość 43,488 krn,
• wariant III (wariant węzłów A) — wysokość od 1,5 -7,5 m, długość 38,207 krn,
• wariant III (wariant węzłów B) — wysokość od 1,5 -7,5 m, długość 38,887 krn.

Ponadto ze względów ochrony krajobrazu w strefie zabytkowego „zespolu kalwaryjskiego” w
wariancie li (i III) BDI w krn 50+000 — 50±784 po prawej stronie drogi zaprojektowano wały
ziemne o wys. ok. 4 m (wały zostaną obsadzone zielenią). -

Pomimo zastosowania ekranów akustycznych, ze względu na przyjęte duże natężenie ruchu
uzyskany w programie obraz rozkładu izofon nie daje jednoznacznej gwarancji dotrzymania norm
na terenach chronionych akustycznie. Stąd po oddaniu drogi do użytkowania konieczne będzie
wykonanie analizy porealizacyjnej na zasadach określonych w sentencji niniejszej decyzji,
pozwalającej potwierdzić dotrzymanie standardów akustycznych na terenach zabudowy.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości związane z emisją hałasu
przez pojazdy i urządzenia budowlane. Praktycznie nie ma możliwości zastosowania
zabezpieczeń, które całkowicie ograniczą negatywne oddziaływanie w fazie budowy.
Zastosowane będą natomiast środki zaradcze (m.in. ograniczenie pracy ciężkiego sprzętu w
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej tylko do pory dziennej). Jest to jednak uciążliwość
chwilowa, przemijająca po zakończeniu etapu budowy.

WODY

Wody opadowe z powierzchni jezdni projektowanej drogi krajowej nr 52, w tym z obiektów
mostowych, zostaną ujęte w szczelny system kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez
urządzenia oczyszczające odprowadzone do istniejących odbiorników naturalnych. Wody
opadowe ze skarp zostaną odprowadzone do przydrożnych rowów trawiastych.
Z przedstawionych w raporcie informacji wynika, iż w odprowadzanych wodach opadowych
występować będą przekroczenia dopuszczalnych stężeń zawiesin ogólnych, w związku z czym
przed każdym wylotem przewiduje się realizację osadnika zawiesin. Ponadto, na terenach
wrażliwych na zanieczyszczenie takich jak strefy ochronne ujęć wód i obszary GZWP
przewiduje się zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych, omimo, iż prognozowane
stężenia substancji ropopochodnych nie będą przekraczać 15 mg/dm . Przed każdym wylotem
przewiduje się również realizację zamknięcia umożliwiającego odcięcie odpływu wód opadowych
do odbiorników, w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.
Drogi serwisowe (drogi dojazdowe/drogi wewnętrzne — tj. drogi klasy D) będą odwadnianie za
pomocą rowów trawiastych.
Rowy drogowe, zostaną odcinkowo umocnione (głównie na odcinkach o dużych spadkach)
elementami betonowymi w celu zabezpieczenia ich przed rozmyciem.

46



Odbiornikami wód opadowych z projektowanej drogi będą:
• Cieki bez nazwy w zlewni potoku Pisarzówka w krn: 0+555; 1+795 i 3+1 86; (przed

wylotami zrealizowane zostaną zbiorniki retencyjne i osadniki zawiesin);
• Cieki bez nazwy w zlewni rzeki Soły w krn: 4+659, 7+338, 8+821, 9+336, 9+576 (przed

wylotami zrealizowane zostaną zbiorniki retencyjne i osadniki zawiesin), krn 9+356
(przed wylotem zrealizowany zostanie osadnik) 1 w krn 10+719 (przed wyLotem osadnik i
separator substancji ropopochodnych);

• Potok Czerwonka w krn 4+907 (przed wylotem zrealizowany zostanie zbiornik retencyjny
i osadnik zawiesin);

• Potok Macocha w krn 11 +717 I II +729 (przed wylotami zrealizowane zostaną zbiorniki
retencyjne, osadniki zawiesin oraz separatory substancji ropopochodnych);

• Cieki bez nazwy w zlewni Potoku Macocha: w krnl 1+729 i 15+635 (przed wylotami
zrealizowane zostaną zbiorniki retencyjny i osadniki zawiesin);

• potok Bulówka w krn 16+092 i 16+080 (przed wylotami zrealizowane zostaną zbiorniki
retencyjne i osadniki zawiesin);

• Potok Bobrek w krn 19+108 (przed wylotem przewiduje się realizację osadnika zawiesin i
separatora substancji ropopochodnych);

• Ciek bez nazwy w zlewni potoku Wieprzówka w krn: 19+737, 20+643, 20+973. 2 1+045,
26+520, 26+526, 26+883 (przed wszystkimi wylotami zrealizowane zostaną osadniki
zawiesin i separatory substancji ropopochodnych, a na wylocie w krn 20+634 dodatkowo
zbiornik retencyjny);

• Potok Potok w krn 24+916 i 25+520 (przed wylotami zrealizowane zostaną zbiorniki
retencyjne oraz osadniki zawiesin i separatory substancji ropopochodnych);

• Potok Choczenka w krn 29+252 i 29+256 (przed wylotami zrealizowane zostaną osadniki
zawiesin i separatory substancji ropopochodnych)

• Ciek bez nazwy w zlewni Soły w krn 30+593 i 3 1+627 (przed wylotami zrealizowane
zostaną zbiorniki retencyjne oraz osadniki zawiesin i separatory substancji
ropopochodnych)

• Potok Dąbrówka w krn 31+974 (przed wylotem zrealizowany zostanie zbiornik retencyjny
oraz osadnik zawiesin i separator substancji ropopochodnych)

• Skawa w krn 32+939 i 33+000 (przed wylotami zrealizowane zostaną osadniki zawiesin i
separatory substancji ropopochodnych)

• Potok Kleczanka w krn 35+078 i w krn 35+884 (przed wylotami zrealizowane zostaną
osadniki zawiesin i separatory substancji ropopochodnych)

• Cieki bez nazwy w zlewni potoku Kleczanka w krn: 37+535, 38+010, 38+605, 38+950,
41+260, 42+162. 42+564 (przed wylotami zrealizowane zostaną zbiorniki retencyjne oraz
osadniki zawiesin i separatory substancji ropopochodnych)

• Potok Radysianka w krn 40+290 (przed wylotem zrealizowany zostanie osadnik zawiesin
i separator substancji ropopochodnych)

• Ciek bez nazwy w zlewni Cedronu w krn 44+285 i 44+335 (przed wylotami zrealizowane
zostaną osadniki zawiesin i separatory substancji ropopochodnych a przed wylotem w krn
44+285 dodatkowo zbiornik retencyjny)

• Cieki bez nazwy w zlewni Skawinki w krn: 47+523, 48+590, 48+880, 49+550, 52+330,
52+573, 53+322, 54+865, 56+740,57+390, 57+807,57+970, 58+440, 57+580, 57+961,
58+690. 59+202, 59+725, 60+651,61±204, 61+646, 61+635, 62+174, 62+820 (przed
wszystkimi wylotami zostaną zrealizowane osadniki zawiesin i separatory substancji
ropopochodnych, a dla wylotu w krn 47+523, dodatkowo zbiornik retencyjny)

• Sucha dolina w zlewni Skawinki w km 54+055 (przed wylotem zrealizowany zostanie
zbiornik retencyjny oraz osadnik zawiesin i separator substancji ropopochodnych)

• Głogoczówka wkm 62+368 (przed wylotem zrealizowany zostanie zbiornik retencyjny
oraz osadnik zawiesin i separator substancji ropopochodnych)

47



• Istniejący rów w zlewni Skawinki w krn 64+500 (wyposażony zostanie w osadnik
zawiesin i separator substancji ropopochodnych).

- Ciekwkm
- Gekwkrn
- Ciekwkm
- Ciekwkm
- Ciek wkm
- Ciekwkm
- Oekwkm

Ciekwkm
- Ciekwkm
- Ciekwkm
- Ciekwkrn
- Ciekwkm

Ciekwkrn
- Ciekwkm
- Ciekwkrn
- Ciekw krn
- Ciekwkrn
- Ciekwkm
- Ciekwkrn
- Ciekwkm
- Ciekwkm
- Ckwkrn
- Ciekwkm

Większe potoki i rzeki przekraczane będą dużymi obiektami — mostami i estakadami, których
konstrukcja nie spowoduje ingerencji w koryta.
W związku z realizacją przedmiotowej drogi konieczne będzie odcinkowe przelożenie lub
przebudowa niektórych cieków występujących na trasie planowanej drogi. W wariancie
preferowanym długość przekładanych lub przebudowywanych cieków wyniesie lącznie ok.
7,86km. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, ww. prace nie spowodują przerwania
ciągłości morfologicznej cieków, a ingerencja w koryta będzie ograniczona do minimum.
Ponadto, prace w korytach cieków wodnych prowadzone będą poza okresami wezbrań
powodziowych, w sposób, który nie spowoduje utrudnienia w swobodnym przepływie wód.

Trasa projektowanej drogi przebiegać będzie przez tereny stref ochronnych ujęć wód
powierzchniowych w tym:
w krn 32+440 — 32+880 przez teren strefy ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Skawie w m.
Gorzeń Dolny ustanowionej Rozporządzeniem nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lipca 2012 r. zmienionego Rozporządzeniem nr
12/2013 z dnia 24 września 2013 roku oraz Rozporządzeniem nr 16/2015 z dnia 24 sierpnia 2015

Trasa przedmiotowej drogi w wariancie preferowanym przecina następujące cieki wodne:
- Sołę w km około 10+292,
- Wieprzówkę w krn 19+984
- Potok Choczenkę BDI w krn około 29+261
- potok Dąbrówka w km około 31+872
- Rzekę Skawę przekracza BDI w krn około 32+961
- Kleczanka w krn około 35+555 i w krn około 42+485
- Pisarzówka w km około 3+207
- Potok Leśniówka w krn około 7+399 i w krn około 7+705 pod estakadą

Potok Bulówka w krn około I 6+095
około 19+722 pod estakadą
około 20+630 pod estakadą
około 21+076 pod estakadą
około 24+931 pod estakada
około 26+504 pod estakadą

około 26+879 pod estakadą
około 37+525 pod mostem
około 38+029 w przepuście
około 38+526 pod estakadą
około 38+945 pod estakadą
około 40+296 pod estakadą - potok Radysianka
około 41+267 pod estakadą
około 42+500 pod estakadą
około 44+260 pod mostem
około 47+799 pod mostem
około 49+306 -rzeka Cedron- przekraczana estakadą
około 56+800 estakadą
około 57+970 (Harbutówka) przekraczana estakadą
około 61+6 14 pod mostem
około 62+176 pod mostem
około 62+475 (Głogoczówka) pod mostem
około 62+829 pod mostem
około 63+661 pod mostem.
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r. Rozwiązania konstrukcyjne (podpory) znajdują się na granicy terenu ochrony bezpośredniej, w
warunkach niniejszej decyzji wskazano na konieczność lokalizacji podpór konstrukcji estakady
poza granicą strefy ochrony ujęcia wody.
Wariant Itl od krn 46+200 do końca trasy przebiega przez teren strefy ochrony pośredniej ujęcia
na rzece Skawince ustanowionej Rozporządzeniem nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. zmienionego Rozporządzeniem nr 3/2011
z dnia 28 września 201 Ir.
Rozwiązania z zakresu planowanego sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi jak i charakter
inwestycji nie naruszają zakazów obowiązujących na terenie ww. stref, gdyż wody opadowe
pochodzące z jedni zostaną ujęte w szczelny system kanalizacji opadowej, a przed
odprowadzaniem do wód powierzchniowych, wody opadowe z niej pochodzące będą oczyszczane
w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku zawiesin.

W wariancie preferowanym wystai konieczność likwidacji istniejących studni
w następujących lokalizacjach: krn (0+700, krn 32+800 oraz trzy studnie w krn 32±600 iw krn
61+000. Na likwidację studni zostanie sporządzony projekt prac geologicznych i uzyskane
pozwolenie wodno prawne.

Likwidacja ww. studni wiązać się będzie z koniecznością zapewniania dostawy wody dla
mieszkańców, którzy dotychczas z nich korzystali.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, w wariancie preferowanym tereny
potencjalnie narażone na zanieczyszczenie wód podziemnych na etapie prowadzenia prac, tj.
tereny występowania gruntów przepuszczalnych i obszary GZWP występują na następujących
odcinkach: km 8+640 ÷ 11+890, 19+000 ÷ 20+400, km 28+930 ÷ 29+400, 31+640 ÷ 32+000 i
32+670 + 34+220.
Na etapie prowadzenia prac, przewiduje się m.in. następujące działania mające na celu
zabezpieczenie środowiska gruntowo wodnego, wód podziemnych i powierzchniowych:

gromadzenie ścieków bytowych pochodzących z zaplecza budowy w szczelnych
zbiornikach lub w miarę możliwości odprowadzanie tych ścieków do kanalizacji
sanitarnej,

• odpowiednia organizacja prac, w szczególności robót makroniwelacyjnych, robót
związanych z kładzeniem nawierzchni asfaltowej i robót rozbiórkowych, tak aby nie
dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

• odpowiednia lokalizacja i organizacja zapleczy (baz sprzętowych), tak aby nie stanowiły
one zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności w
odległości co najmniej 50 m od cieków wodnych,

• wyposażenie placu budowy w środki chemiczne, sorbenty, maty, umożliwiające
neutralizację ewentualnych awaryjnych wycieków z maszyn budowlanych, minimalizując
możliwości skażenia gruntu,

• uszczelnienie podłoża na terenach zapleczy budowlanych w miejscach postoju i obsługi
sprzętu i pojazdów na odcinkach, gdzie mogłoby dojść do zanieczyszczenia wód
podziemnych:

• przeprowadzenie likwidacji studni w sposób niezagrażający zanieczyszczeniem wód.

Zgodniez Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzza Wisły przedmiotowa inwestycja
przebiega przez zlewnie: JCWP Choczenka (kod PLRW200062134769), JCWP Kleczanka
(PLRW2000122134789), JCWP Skawinka do Głogoczówki (kod PLRW20001221356699),
JCWP Skawa od zapory zb. Swinna Poręba do Kleczanki bez Kleczanki (kod
PLRW200014213477), JCWP Węgierka (kod PLRW2000623486), JCWP Wieprzówka od
Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia (kod PLRW200062 13489), JCWP Skawa od
Kleczanki bez Kleczanki do ujścia (kod PLRW200015213499), JCWP Pisarzówka (kod
PLRW2000621329789), JCWP Cedron (kod PLRW20001221356899), JCWP Soła od zb.
Czaniec do ujścia (kod PLRW20001S2 13299) oraz JCWP Macocha (kod PLRW200062 132989).
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JCWP Choczenka, Kleczanka, Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Kleczanki bez Kleczanki,

Wieprzówka od Targanigczanki bez Targaniczanki do ujścia, Skawa od Kleczanki bez Kleczanki

do ujścia, Pisarzówka, Sola od zb. Czaniec do ujścia oraz Macocha posiadają status silnie
zmienionej części wód, a celem środowiskowym wyznaczonym dla nich jest ochrona wód oraz

poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał
ekologiczny i dobry stan chemiczny, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjalu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.
Status naturalnych części wód, dla których celem środowiskowym jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan
chemiczny i ekologiczny, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu posiadają: JCWP Skawinka
do Głogoczówki, Węgierka oraz Cedron. Stan następujących JCWP oceniono jako dobry: JCWP
Wieprzówka do Targaniczanki, Skawa od zapory zb. Swinna Poręba do Kleczanki bez Kleczanki,
Cedron oraz Sola od zb. Czaniec do ujścia. Stan pozostałych JCWP określono jako zły. Jedynie
JCWP Węgierka, Pisarzówka, Soła od zb. Czaniec do ujścia oraz Macocha są niezagrożone

osiągnięciem celów śrńdowiskowych. Jednocześnie dla JCWP Skawa od zapory zb. Swinna
Poręba do Kleczanki bez Kleczanki zastosowano odstępstwa — derogacja 4(7)-1 z uwagi na
planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach
fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa,
niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych).

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji wiązać się będzie z odprowadzaniem wód
opadowych do wód powierzchniowych. Przed wprowadzeniem do odbiorników, wody opadowez
jezdni oczyszczane będą 4V osadniku zawiesin, a na terenach wrażliwych, prewencyjnie również
w separatorach substancji ropopochodnych, pomimo, że prognozowane stężenia substancji
ropopochodnych będą niższe niż 15 mg/dm3. Ponadto, przed wylotami do cieków
powierzchniowych zostaną zrealizowane zamknięcia umożliwiające zatrzymanie zanieczyszczeń
w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.
Powyższe rozwiązania, na etapie eksploatacji zapewnią właściwe zabezpieczenie wód
powierzchniowych przed negatywnym wpływem przedmiotowej inwestycji i tym samym nie
będzie ona negatywnie wpływać na elementy fizykochemiczne JCWP w zlewniach których
będzie realizowana.
Na etapie prowadzenia prac dojdzie do czasowego pogorszenia parametrów fizykochemicznych,
w związku z planowanym przekładaniem cieków oraz realizacją wykopów w sąsiedztwie cieków,
Oddziaływania te będą jednak ograniczone tylko do etapu prowadzenia prac i na etapie
eksploatacji ustąpią.
Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie mieć istotnego wpływu w zakresie elementów
biologicznych, pod warunkiem zaswsowania rozwiązań opisanych w niniejszej decyzji, takich jak
zapewnienie ciągłości morfologicznej cieków, na odcinkach na których przewiduje się ingerencje
w ich koryta oraz zastosowanie do umocnień koryt cieków, w miarę możliwości materiałów
naturalnych.
„ czasie prowadzenia prac wymagających ingerencji w koryta cieków dojdzie do miejscowego
zniszczenia siedlisk występujących w strefie przybrzeżnej i w obrębie koryta, jednak przewiduje
się, że możliwe będzie co najmniej częściowe naturalne odtworzenie populacji organizmów
charakterystycznych dla danego odcinka cieku w kolejnych okresach wegetacyjnych.
W zakresie elementów hydromorfologicznych potencjalny wpływ inwestycji jaki może ona
wywierać na reżim i dynamikę przepływu w związku z planowanym odprowadzaniem wód
opadowych do cieków powierzchniowych, niwelowany będzie dzięki realizacji zbiorników
retencyjnych regulujących odpływ wód opadowych. Ponadto, zgodnie z warunkiem narzuconym
w decyzji środowiskowej obiekty mostowe będą posiadać parametry umożliwiające swobodne
przeprowadzenie wód powodziowych.
W ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko kiedy znane już będą
rozwiązania projektowe, w tym dokładne zlewnie przynależne poszczególnym odbiornikom wód
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opadowych, zobowiązano inwestora do określenia przewidywanej pojemności zbiorników
retencyjnych i zweryfikowania ich lokalizacji, celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania
systemu odwodniania i ograniczenia wpływu inwestycji na JCWP w zakresie elementów
hydrornorfologicznych.
W celu minimalizacji wpływu inwestycji na elementy morfologiczne JCWP RDOS w Krakowie
uznał za niezbędne aby w projekcie budowlanym uwzględnić następujące rozwiązania: nowe
koryta przekładanych cieków winny posiadać parametry maksymalnie zbliżone do koryta
naturalnego, do stabilizacji koryt należy zastosować, w miarę możliwości umocnienia wykonane z
materiałów naturalnych, umożliwiających zasiedlenie brzegowej strefy koryta przez florę i faunę
a na przekładanych odcinkach cieków należy zaRwarantować ciągłość morfologiczną.
Łączna długość cieków, które wymagać będą przełożenia wynosić będzie ok 7,66 krn, zatem
uznaje się, że w zestawieniu z długościami poszczególnych JCWP w obrębie których będą
realizowane, przy zastosowaniu powyższym działań i rozwiązań, inwestycja nie wpłynie istotnie
na elementy morfologiczne JCWP w zlewniach których będzie realizowana.
Tym niemniej, mając na uwadze, iż szczegółowe rozwiązania i zakres prac w korytach cieków
uzależnione jest od uzgodnień z administratorami cieków, które będą mieć miejsce na etapie
rozwiązań projektowych, organ za zasadne uznał również przedstawianie na etapie ponownej
oceny oddziaływania szczegółowych rozwiązań związanych z przełożeniem i regulacją cieków i
ponowne przeanalizowanie w tym zakresie wpływu realizacji inwestycji.
Reasumując, na podstawie informacji przedstawionych w raporcie i jego uzupełnieniach oraz przy
spełnieniu warunków określonych w decyzji środowiskowej, przedmiotowa inwestycja nie będzie
stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP w
zlewniach, w których będzie realizowana.

Wg podziału jednolitych części wód podziemnych zawartym w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie
JCWPd nr 152 o kodzie europejskim PLGW2200 152 oraz JCWPd nr 153 o kodzie europejskim
PLGW2200 153. Stan ilościowy i chemiczny obydwu JCWPd określono jako dobry, a osiągnięcie
celów środowiskowych, tj. utrzymanie tego stanu oceniono jako niezagrożone.
Z kolei wg projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w
którym zaproponowano nowy podział JCWPd, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na
obszarze: JCWPd nr 157 o kodzie europejskim PLGW2000 157, JCWPd nr 158 o kodzie
europejskim PLGW2000I5S JCWPd nr 159 o kodzie europejskim PL0W2000159 oraz JCWPd
nr 160 o kodzie europejskim PLGW2000I6O. Stan chemiczny i ilościowy wszystkich ww.
JCWPd uznany został jako dobry, a osiągniecie celów środowiskowych oceniono jako
niezagrożone.

Na etapie prowadzenia prac przewiduje się zabezpieczenie wód podziemnych i środowiska
gruntowo wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie terenu zaplecza
budowy na obszarach newralgicznych oraz wyposażenie zaplecza i terenu budowy w materiały i
środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Z kolei z uwagi na to iż na
całej długości drogi, wody opadowe zjezdni ujęte będą w szczelny system kanalizacji opadowej,
na etapie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływać na stan ww. JCWPd i nie
będzie stanowić zagrożenia dla celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na etapie opracowania raportu OOŚ nie była wykonana szczegółowa inwentaryzacja
zieleni, natomiast został sporządzony wykaz działek, na obszarze których zlokalizowane są lasy i
zwarte zadrzewienia, na których będą prowadzone prace przygotowawcze w postaci wycinki
drzew i krzewów. Wykaz działek do prowadzenia prac przygotowawczych ujęty jest w
charakterystyce (załączniku 3 do decyzji).
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PRYRODA

Poszczególne trasy wariantów omawianej drogi przebiegają przez tereny, na których warunki
przyrodnicze zostały w znacznym stopniu przekształcone w wyniku działalności człowieka.
Przeważająca część gruntów jest zagospodarowana rolniczo, przy czym w większości występują
tam stosunkowo niewielkie powierzchniowo areały pól i łąk urozmaicone licznymi
zadrzewieniami śródpolnymi i nadwodnymi (wzdłuż cieków i przy stawach).
Na terenach, przez które prowadzone są warianty planowanej drogi, w lasach, zadrzewieniach i na
ląkach występują także stanowiska roślin chronionych (niektóre będą zniszczone poprzez budowę
planowanej drogi).
Informacje przyrodnicze wykorzystywane w przedstawionych dokumentach uzyskano w wyniku
przeprowadzonej w latach 2010, 2011 i 2013 inwentaryzacji przyrodniczej na terenach w
otoczeniu projektowanych tras BDI oraz istniejącej trasy drogi nr 52. Podstawowym celem
wykonanych inwentaryzacji było rozpoznanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt chronionych prawem polskim i dyrektywami UE. Zakres wykonanych inwentan2acji
obejmował teren wewnątrz linii pasa drogowego powiększony o pas po 200 m w każdą stronę
(kartowanie siedlisk przyrodniczych flory i fauny) lub 500 m w każdą stronę (w odniesieniu do
gatunków ptaków podlegającej ochronie strefowej) mierząc od granicy pasa drogowego.
W niektórych przypadkach (np. inwentaryzacja skójki w potoku Cedron), ze względu na bliskość
obszarów chronionych Natura 2000 zakres inwentaryzacji został dodatkowo zwiększony, celem
dokładnego przeanalizowania możliwości oddziaływania projektowanej drogi na gatunki i
obszary chronione.

W przypadku rozpoznania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych
prawem polskim i dyrektywami UE, zakres inwentaryzacji poszerzono w rejonie obszarów, które
tego wymagały ze względów projektowych.
Odrębnie prowadzone było rozpoznanie tras drogi pod kątem występowania płazów i gadów.
Inwentaryzacja herpetologiczna prowadzona była wewnątrz linii pasa drogowego powiększonego
o pas minimum 500 m każdą stronę mierząc od granicy pasa drogowego, a w trakcie prac
terenowych sprawdzane były siedliska nawet bardziej odległe, do około 1500 m od linii pasa
drogowego.
Odrębnie została wykonana także inwentaryzacja ichtiofauny rozpatrywanego obszaru, którą
przeprowadzono w czasie rozpoznania terenowego w roku 2011 oraz inwentaryzacja
chiropterologiczna i inwentaryzacja skójki gruboskorupowej wykonane w maju i czerwcu 20l3r.
Ponadto w 2013 r. przeprowadzono rozpoznanie terenu pod kątem występowania okazałych
drzew, mogących stanowić siedliska rzadkich chronionych chrząszczy: pachnicy dębowej I
kozioroga dębosza.

W trakcie przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych na rozpatrywanym obszarze
stwierdzono:

- 9 typów siedlisk Natura 2000 z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej UE: zarośla wierzbowe na
kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (3240) nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami wosieniczników (kod 3260-1), zmiennowilgotna łąka olszewnikowo -

trzęślicowa (kod 6410-1), łąka rajgrasowa (kod 6510-1), kwaśna buczyna niżowa (kod
9110-1), grąd subkontynentalny i środkowoeuropejski (kod 9170), nadrzeczny łęg
wierzbowy (kod 91Eą-1), nadrzeczny lęg topolowy (kod 91E0-2), łęg olszowo -

jesionowy (kod 9) E0-3);
- 120 gatunków zwierząt chronionych polskim prawem, w tym: I gatunek owadów, 79

gatunków ptaków, co najmniej 12 gatunków ssaków ( w tym co najmniej 8 gatunków
nietoperzy), li gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 5 gatunków ryb i I gatunek
minoga.
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Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków zwierząt wymagających ochrony
strefowej. ani gatunków roślin oraz zwierząt ginących i zagrożonych (poza płazami), które
wymagałyby szczególnych działań interwencyjnym w czasie realizacji inwestycji.

Planowane warianty BDI przebiegają poza formami ochrony przyrody;

• Poza terenem Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w odległości od kilkudziesięciu
metrów do ok. 2 km. Park ten jest obszarem „chronionym z uwagi na szczególne wartości
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Beskidu Małego, a celem jego utworzenia jest
zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego
gospodarowania, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego”. Park utworzono
rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z 16 czerwca 1998r ( Dz. Un. Woj.
Bielskiego z 1 998r nr 9, poz. 110). Wszystkie warianty planowanej drogi przebiegają poza
terenem Parku.

• Poza terenem Obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 w odległości od
kilkudziesięciu metrów do ok. 2,3 km. Obszar ten położony jest w masywie Beskidu
Małego, w paśmie Magurki Wilkowickiej i grupie Łamanej Skały. Jest to największy i
najlepiej wykształcony kompleks kwaśnych buczyn górskich Luzulo żuzuloidis w
Karpatach. Występują w nim również na krańcach zasięgu geograficznego zespoły
świerczyny gómoreglowej Plagiolhecio-Piceewm, jaworzyny miesięcznicowej Lunario
Acererum. świerczyny na torfie Bazzanio-Piceetum. Stwierdzono tu łącznie obecność 15
siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to obszar
występowania 2 gatunków mchów z załącznika litej Dyrektywy. Ponadto na obszarze
tym występuje traszka górska i kumak górski oraz podkowiec mały, nocek orzęsiony,
nocek duży, nocek Bechsteina. W obszarze stwierdzono również występowanie:
niedźwiedzia, wydry i wilka. Głównymi zagrożeniami tego obszaru to zanieczyszczenia
powietrza, urbanizacja i rozwój infrastruktury turystycznej - lokalnie nadmierna presja
turystyczna.

• Poza terenem obszaru Dolna Soła PLN 120083 w odległości od 330 m do 4 krn od granic
obszaru. Obszar ten utworzony został w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków.
Dla obszaru Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 16 stycznia 2015
roku ustanowiony został plan zadań ochronnych (PZO) opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 325 z dnia 20 stycznia 2015 r. Swoim
zasięgiem obejmuje rzekę Sołę. W jej skład wchodzą również stawy hodowlane, fragment
doliny Soły z polami uprawnymi oraz łąkami. Dolina Soły ma tu charakter naturalnej
podgórskiej rzeki, z szerokim kamienistym korytem i fragmentami lasów łęgowych na
brzegach. Obszar jest miejscem występowania 5 typów siedlisk wymienionych w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w tym dominujących powierzchniowo łęgów
wierzbowo-topolowych, ale znacznie przekształconych. Ponadto na obszarze tym
stwierdzono 7 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy
Siedliskowej, w tym I gatunek ssaka (wydra), 2 gatunki płazów (traszka grzebieniasta i
kumak nizinny) i 3 gatunki ryb (boleń, brzanka i głowacz białopłetwy).

• Poza obszarem Dolina Dolnej Soły PLBI20004, stanowiący Obszar Specjalnej Ochrony
Ptaków w odległości ok. 330 m do 4 km od granic obszaru. Dla obszaru Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 4 września 2014 roku ustanowiony został plan
zadań ochronnych (PZO) opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego poz. 4921 z dnia 8 września 2014 r. Obszar specjalnej ochrony ptaków;
Dolina Dolnej Soły PLB 120004 wyznaczony został dla ochrony co najmniej 20 gatunków
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ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej tj.: perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz
rdzawoszyi, zausznik, bąk, bączek, ślepowron, gęgawa, krakwa, cyranka, głowienka,
czernica, kokoszka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa
białowąsa, rybitwa czarna, zimorodek. Obszar Natura 2000: obejmuje stawy hodowlane,
fragment doliny Soły oraz żwirownię użytkowaną w celach rekreacyjnych.
Charakterystyczną cechą ostoi są stawy hodowlane oraz dominujący krajobraz rolniczy z
polami uprawnymi. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi
przez ptaki. Stawy hodowlane Doliny Dolnej Soły pełniąteż bardzo ważną rolę w okresie
wiosennej i jesiennej migracji, stanowiąc przystanek na trasie wędrówek ptaków. Bogata
sieć zbiorników wodnych i w wielu miejscach naturalny charakter dolin rzecznych,
zapewniając bogatą bazę pokarmową i miejsce odpoczynku dla wielu gatunków,
szczególnie blaszkodziobych, siewkowatych oraz czaplowatych. Stwierdzone tutaj stada
osiągają największe liczebności odnotowane w Małopolsce oraz istotne dla awifauny
kraju. Celem ochrony na przedmiotowym obszarze jest zachowanie we właściwym stanie
ochrony populacji ptaków (gatunków objętych art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunków
wymienionych w Załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG) wymienionych w Dyrektywie
Ptasiej poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania fragmentów areałów
życiowych.

• Poza obszarem Dolina Dolnej Skawy PLB)20005, w odległości od kilkudziesięciu m do
ok. 3.3 km od granic obszaru stanowiący Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków.
Przedmiotowy obszar Natura 2000 obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie
górnej Wisły. Zgodnie z planem zadań ochronnych (PZO) ustanowionym zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej
Skawy PLB 120005 przedmiotami ochrony w obszarze są 23 gatunki ptaków: perkozek,
perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, bączek, ślepowron, gęgawa, krakwa,
cyranka, helmiatka, głowienka, podgorzałka, czernica, kokoszka, sieweczka rzeczna,
krwawodziób, mewa czarnogłowa, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa,
zimorodek, podróżniczek, mewa białogłowa. Celem ochrony w obszarze Dolina Dolnej
Skawy jest zachowanie we właściwym stanie populacji ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej poprzez zachowanie miejsc gniazdowania i żerowania (głównie terenu stawów
rybnych wraz z ich otoczeniem, doliny rzeki Skawy oraz żwirowni).

• Poza obszarem Natura 2000 Cedron PLH]20060 w odległości od 500 m do ok. 2 km od
granic obszaru. Planowane warianty przecinają rzekę Cedron poza obszarem Natura 2000,
który obejmuje fragment doliny potoku Cedron w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
Fragment ten obejmuje dobrze zachowaną dolinę rzeki podgórskiej, z naturalnym korytem
meandrującym oraz terasą rzeczną szeroką na ok.] 00-200 m. Obszar ten stanowi jedno z
kilku stanowisk skójki gruboskorupowej Unio crassus w kontynentalnej części
województwa małopolskiego, oraz unikatowy zespól zwierząt wodnych,
charakterystyczny dla podgórskich rzek. Jest to najliczniejsza populacja (największe
stwierdzone zagęszczenia) skójki gruboskorupkowej Unio crassus w całym
województwie. Zagrożeniem dla obszaru są: zmiany stosunków wodnych i regulacje
koryta Cedronu, zanieczyszczenie wody w Cedronie, niekorzystne dla skójki zarybienia
zmniejszające możliwość przepoczwarzenia pasożytującej na rybach larwy (glochidium),
która może przeobrazić się w postać dojrzałą tylko na niektórych gatunkach ryb.

Na podstawie przeprowadzonej oceny istniejących uwarunkowań środowiskowych na obszarze
projektowanego przedsięwzięcia i analizy wpływu poszczególnych wariantów projektowanej
drogi BDl stwierdzono, że najkorzystniejszym dla środowiska wariantem przebiegu Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej jest wariant III.
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Przy zastosowaniu przewiedzianych na etapie budowy jak i podczas eksploatacji drogi środków
ograniczających i niwelujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko, Beskidzka Droga
Integracyjna w wariancie III nie wprowadzi istotnych negatywnych przemian w środowisku,
Przyjęty wariant inwestycyjny nie będzie powodował istotnego wpływu na najbliższe formy
ochrony przyrody.
Nie przewiduje się możliwości oddziaływania robót związanych z budową drogi na Park
Krajobrazowy Beskidu Małego.
Budowa samej drogi nie spowoduje bezpośredniej ingerencji w teren Obszarów Natura 2000
Beskid Mały PLH240023, Dolna Soła PLH120083, Dolina Dolnej Soły PLBI20004, Dolina
Dolnej Skawy PLBI20005, Cedron PLHI2006O. Pośrednie oddziaływanie etapu budowy na
obszar Natura Beskid Mały PLH240023, Dolna Soła PLH 120083, Dolina Dolnej Soły
PLBI20004, Dolina Dolnej Skawy PLBI20005, Cedron PLHI2006O będzie miało charakter
czasowy, minimalizowany dodatkowo przez wskazane w uzgodnieniu działania, nie wpływając
znacząco na spójność i integralność sieci obszarów Natura.

Przebieg planowanych inwestycji drogowych nie wpłynie w istotny sposób na chronione typy
siedlisk przyrodniczych oraz rzadkie gatunki zwierząt występujących na ww. formach ochrony
przyrody.
Na obszarze planowanej inwestycji, zarówno w strefie wariantów li II (i III), jak również wokół
istniejącej OK 52 (Wariant 0), nie stwierdzono gatunków roślin i zwierząt ginących i zagrożonych
(poza płazami), wymagających szczególnych „działań interwencyjnych w czasie realizacji
inwestycji. Nie stwierdzono gatunków zwierząt wymagających ochrony strefowej. W
planowanym obszarze znajduje się kilka lokalnie istotnych korytarzy migracyjnych dla zwierząt
wymagających odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych.

W projekcie drogi, biorąc pod uwagę inwentaryzację przyrodniczą, położenie obszarów
chronionych, korytarzy migracyjnych oraz lokalne uwarunkowania związane z rzeźbą terenu,
zaplanowano obiekty zapewniające przemieszczanie się wymienionym grupom zwierząt. Do
obiektów tych należą: estakady z przejściem dołem, mosty o różnych długościach nad ciekami
wodnymi chroniące również przylegające do cieków siedliska przyrodnicze funkcjonujące
zarazem jako korytarze migracyjne, przepusty drogowe o prześwicie umożliwiającym migracje, z
półkami dla małych zwierząt. Ilość zaprojektowanych przejść dla zwierząt, ich lokalizacja i
rozmiary, powinny zapewnić ochronę miejsc rozrodu, ograniczyć do minimum śmiertelność na
drodze oraz zapewnić swobodną migrację pomiędzy ich siedliskami i ostojami zlokalizowanymi
po obydwu stronach projektowanej trasy. Dodatkowo celem ograniczenia śmiertelności i
możliwości przekraczania ogrodzenia przez duże ssaki kopytne wskazano na zwiększenie
wysokości ogrodzenia dla obszarów leśnych i terenów w okolicy przejść dla dużych zwierząt do
wysokości 240 cm.

We wszystkich wariantach planowanej BDI, budowa wiązać się będzie z trwałym
przekształceniem terenu na jej trasie. W trakcie budowy drogi zniszczeniu ulegną ekosystemy lub
ich fragmenty, położone w zasięgu robót budowlanych. Będą to przede wszystkim fitocenozy
gruntów rolnych (głównie pól ornych i łąk, ale także ugorów), oraz bardziej wartościowe
przyrodniczo zbiorowiska w postaci zadrzewień śródpolnych i nadwodnych oraz płatów
drzewostanów leśnych. Budowa wariantu I spotduje zajęcie ok. 340 ha istniejących terenów
rolniczych i ok. 153 ha lasów i zadrzewień, natomiast realizacja wariantu II wymagać będzie
zajęcia ok. 380 ha terenów rolnych i ok. 164 ha lasów i zadrzewień, a wariantu III odpowiednio
ok. 370i 142 ha.
W skali całego obszaru, przez który przebiegają poszczególne warianty trasy drogi w
zagospodarowaniu terenów występuje wyraźna przewaga terenów rolnych, można, więc przyjąć,
że budowa drogi niezależnie od przyjętego wariantu nie spowoduje istotnych strat w
zbiorowiskach fitocenoz rolniczych.
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Ubytki w zbiorowiskach leśnych powstałe w wyniku usunięcia ich pod pas drogowy powstaną
przede wszystkim w obrębie większych kompleksów leśnych, (co w przypadku wariantu I i III
dotyczy kompleksu pomiędzy miejscowościami Bujaków i Harszówki, natomiast wariant II nie
narusza tego lasu) oraz na terenach z dużym udziałem mniej lub bardziej rozczłonkowanych
kompleksów leśnych (w przypadku wariantu I są tereny pomiędzy Wadowicami a Krzywaczką, w
przypadku wariantu IIi III tereny pomiędzy Kalwarią Zebrzydowska a Krzywaczkaj Straty te w
odniesieniu do całości terenów zalesionych nie będą znaczące - grunty leśne stanowią średnio ok.
28% obszaru wszystkich gmin, przez które prowadzą warianty drogi - ponadto należy zaznaczyć,
że na omawianych terenach stale wzrasta udział powierzchni ugorowanych gruntów rolnych, (na
których zaniechano już uprawy), które w sposób naturalny zarastają zbiorowiskami drzewiastymi.
Droga ingeruje też w siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Na
rozpatrywanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów.
W trakcie trwania prac budowalnych zwierzęta będą odstraszane od terenu budowy (obecność
ludzi oraz pracujące maszyny i pojazdy budowy), będą to jednak oddziaływania czasowe i
przemijające.
Zajęcie pod drogę terenów w obrębie pól uprawnych, łąk, zadrzewień i lasów będzie skutkowało
zmniejszeniem powierzchni siedlisk i żerowisk zwierząt bytujących na tych terenach. Nie
przewiduje się, że będzie to oddziaływanie na tyle dotkliwe, aby w sposób istotny zmniejszyć
populacje gatunków bytujących w ich biotopach w okolicach drogi.
Na całym badanym terenie występują zarówno płazy jak i gady. Zagrożenia dla istniejących
populacji są zróżnicowane, największe dotyczą znajdujących się na trasie BDI lub w jej pobliżu
tzw. miejsc newralgicznych, szczególnie cennych ze względu na występowanie licznych i
zróżnicowanych populacji. W większości przypadków niekorzystne oddzialywanie drogi będzie
się objawiało przecięciem szlaków migracji płazów do ich miejsc rozrodu. Budowa drogi wiązać
się też będzie ze zniszczeniem stawów wykorzystywanych przez płazy.
Niekorzystne oddziaływania drogi BDI na populacje plazów i gadów zostaną znacznie
ograniczone po zastosowaniu przewidzianych dzialań minimalizujących (stawy kompensacyjne,
przejścia umożliwiające migracje plazów).
Budowa drogi BDI nie spowoduje niekorzystnych zmian w ichtiofaunie rzek i innych cieków.
Większe potoki i rzeki przekraczane będą dużymi obiektami, których konstrukcja nie spowoduje
ingerencji w koryta, nie powinny więc oddziaływać istotnie na ichtiofaunę (a także na ewentualne
kolonie skójki gruboskorupowej). Budowa przepustów i prace regulacyjne na niektórych
przekraczanych drogą małych ciekach będą miały oddziaływanie czasowe, przy zachowaniu
zaleceń dotyczących ich prowadzenia prace te nie powinny mieć istotnego negatywnego wpłwu
na stan ichtiofauny obszaru.
Na terenach, przez które prowadzą projektowane warianty drogi występują obszary objęte
szczególną ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Warianty I iII! nie naruszają granic żadnego obszaru chronionego (nie nastąpi, więc bezpośrednie
oddziaływanie na te obszary), natomiast wariant II wkracza w granice otuliny obszaru
chronionego.

Wariant III będzie najkorzystniejszy pod względem zajęcia terenów, na których znajdują się
przyrodniczo najbardziej wartościowe Fitocenozy, tj. lasy i zadrzewienia i - zajmie powierzchnię
ok. 142 ha, podczas gdy wariant I ok. 153 ha, a wariant II ok. 164 ha.

Wariant li wariant III przebiegają w większej odległości niż wariant II od obszarów objętych
ochroną: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz obszarów Natura 2000: Beskid Mały
PLH240023, Dolina Dolnej Soły PLBI20004 i Dolna Soła PLHI200S3:
- Warianty 1 i III przebiegają w odległości co najmniej 2 krn od granic Parku Krajobrazowego
Beskidu Małego, a minimum 700 m od granic otuliny tego Parku (w rejonie miejscowości
I nwałd).
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W wariancie III zniszczenia dotyczyć będą 5 typów chronionych siedlisk (łąka rajgrasowa,
kwaśna buczyna niżowa, grąd subkontynentalny, łęgi topolowe, olszowe, wierzbowe, zmienno-
wilgotna łąka olszewnikowo-trzęslicowa) - łącznie na powierzchni 48,256 ha. Trasa tego wariantu
znajdzie się też w kolizji z 10 gatunkami chronionych roślin, niszcząc łącznie ich stanowiska na
powierzchni 4,007 ha.
Oddziaływanie wariantów drogi na stanowiska zwierząt chronionych można scharakteryzować
następująco:
Podsumowując można wskazać wariant III, jako trasę najkorzystniejszą w kwestii skali
oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

W porównaniu z wariantem li i III przy budowie wariantu I planuje się większą ilość
zasypywanych i przekładanych odcinków cieków (w wariancie I zakres takiej ingerencji to ok.
4850 m, a wariancie II i III po ok. 3800 m). Z kolei w wariancie I przewidziano zasypanie
3 stawów (o łącznej pow. ok. 0,24 ha), w wariancie II zasypane będą 4 stawy (o łącznej pow. ok.
2,56 ha, z tym, że największy stawo pow. 2,2 ha jest pozbawiony wody, zarośnięty),
a w wariancie III 5 stawów (o łącznej pow. ok. 2,63 ha, z tym, że największy staw o pow. 2,2 ha
jest pozbawiony wody, zarośnięty).

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Zgodnie z prognozami synoptyków klimat w XXI w. ulegnie znacznym zmianom.
Temperatura wzrośnie o 1,0 do 5,5 stopnia Celsjusza. Na terenie naszego państwa zarówno
prędkość wiatrów jak i wartość opadów ulegnie wzrostowi. Następujące zmiany klimatyczne
winny mieć wpływ na poziom ryzyka podczas projektowania, realizacji i eksploatacji
infrastruktury drogowej. Planowana inwestycja zdaniem Regionalnego Dyrektora jest
przystosowana do zmieniającego się charakteru zjawisk atmosferycznych. Projektowane mosty,
przepusty oraz systemy odwodnienia są gotowe na prawdopodobieństwo wyższych stanów wód
I wystąpienia powodzi. Wzrost temperatur oraz coraz częściej występujące susze mogą stać się
przyczyną problemów z utrzymaniem właściwego stanu nawierzchni. Wysokie temperatury mogą
doprowadzić do powstawania uszkodzeń powierzchni asfaltowej. Powstające w ten sposób
koleiny mogą rzutować na procesy odprowadzania wód z powierzchni jezdni. Na problemy
w utrzymaniu drogi wpływać mogą dodatkowo intensywne opady śniegu w okresie zimowym.
Inwestor winien zatem odpowiednio dobrać materiały do budowy dróg i infrastruktury
technicznej zarówno na etapie projektowania jak i realizacji tak, aby na etapie utrzymywania
i eksploatacji zwiększona była odporność inwestycji na prognozowdne zmiany klimatu.

Zmiany klimatyczne zachodzące obecnie w świecie są dużym wyzwaniem dla
społeczeństwa. Poważnym skutkom zmian klimatycznych można zapobiec wyłącznie dzięki
wczesnemu i stanowczemu ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Stały rozwój cywilizacji i korzystanie z dostępnych technologii uniemożliwia
wyeliminowanie dużego natężenia ruchu pojazdów na drogach krajowych. Budowa BDI i oddanie
jej do użytkowania spowoduje przejęcie przez nową drogę dużego strumienia pojazdów z obecnie
użytkowanej DK52, która nie jest przystosowana do takiego obciążenia. Każda budowla
skutkująca zwiększeniem powierzchni betonowych/asfaltowych kosztem terenów biologicznie
czynnych przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu. Oddziaływania te są minimalizowane
poprzez:

- projektowanie odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych wraz z ich
podczyszczaniem i retencjonowaniem,

- stosowanie rozwiązań energooszczędnych do oświetlenia i sygnalizacji drogowej wraz z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii do ich zasilania,

- wprowadzenie zieleni ozdobnej i nasadzeń (kompensacyjnych, uzupełniających) wzdłuż
drogi i w obrębie skrzyżowań,
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- troska o wartości przyrodnicze, zachowanie ciąglości korytarzy ekologicznych, stosowanie
rozwiązań umożliwiających bezpieczne migracje zwierząt drobnych (płazów), co przeklada
się pośrednio na utrzymanie bioróżnorodności obszarów sąsiadujących z inwestycją.

Niezależnie od tego, sukcesywna zmiana technologii pojazdów skutkująca ich coraz
mniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko pośrednio stanowi adaptację do zmian
klimatu.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z analizowanym raportem, nie powinna spowodować
przekroczeń standardów jakości środowiska, Ponadnormatywne oddzialywan ia związane z
budową i eksploatacją drogi będą eliminowane m.in. przez ekrany akustyczne, separatory,
odpowiednią organizacją prowadzonych prac i lokalizacją placów budowy. Prace realizacyjne w
pobliżu zabudowy będą prowadzone w sposób zorganizowany, wyłącznie w okresie pory
dziennej. Uciążliwość akustyczna związana z okresem budowy ustąpi z chwilą zakończenia prac.
Przekształcenia powierzchni terenu poza obrębem przedsięwzięcia będą miały charakter
okresowy, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane wiążą się przede
wszystkim ze zwiększeniem oddziaływania hałasu, ponieważ do istniejących źródel (istniejące w
sąsiedztwie planowanej inwestycji ciągi komunikacyjne, linia kolejowa) emisji dodana zostanie
emisja z nowoprojektowanej trasy klasy S. Jednak zaznaczyć należy, że trasa BDI przejmie
dotychczasowy ruch dalekobieżny z istniejącej drogi DK 52, stąd w ogólnym bilansie założyć
należy, że nie nastąpi wzrost oddziaływań w wyniku kumulacji.

W decyzji nałożono na Inwestora konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowiskow ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72. ust. 1
ustawy OOS, w której ta kwestia zostanie ponownie poddana analizie.

GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej będą powstawać różnego rodzaju odpady.
Zródłem powstawania odpadów będą przede wszystkim roboty budowlane oraz budowa,
eksploatacja i likwidacja zapleczy budowlanych. Humus zebrany we wstępnej fazie
przygotowania terenu pod inwestycję, składowany będzie w pryzmach, w wyznaczonych
miejscach na placu budowy i będzie wykorzystywany przy m. in. nasadzaniu zieleni i
humusowaniu skarp. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych
miejscach lub w odpowiednich pojemnikach, w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska
gruntowo — wodnego.

W trakcie eksploatacji drogi powstawać będą m. in. odpady z piaskowników i z odwadniania
ropopochodnych w separatorach oraz mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania
ropopochodnych w separatorach z grupy 13 05 01* i 13 05 08* oraz szlamy z odwadniania
ropopochodnych w separatorach z grupy odpadów 13 05 02*. Usuwanie osadu (piasku) i szlamów
odbywać się powinno przy” użyciu wozu asenizacyjnego. Administrator drogi zobowiązany będzie
do zawarcia umowy na eksploatację urządzeń oczyszczających wraz z zagospodarowaniem
odpadów wyspecjalizowaną flrm% która posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego
typu dzialalności. Ponadto, administrator drogi zobowiązany jest do zawarcia umowy na
konserwację oświetlenia ulicznego wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i
odpadów innych niż niebezpieczne z wyspecjalizowaną firmą wykonującą te prace, która
posiadać będzie aktualną umowę na utylizację tego typu odpadów. Ponadto na etapie eksploatacji
powstawać będą odpady ulegające biodegradacji z grupy 20 02 01, niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne z grupy 2003 01. W trakcie ewentualnych wypadków drogowych powstawać
będą odpady z grupy 16 81 01* i 16 81 02. Sposób postępowania ze wszystkimi odpadami
powinien być zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (DZ. U. z2013r., poz. 21 ze zm.).
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UDZIAŁ SPOŁECZNY i WNIOSKI STRON

W trakcie trwającego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, złożone zostały uwagi i wnioski odnoszące się do przebiegu przedmiotowego
przedsięwzięcia oraz raportu ooś.

Dwie organizacje złożyły wnioski o uczestniczenie w postępowaniu na prawach strony -

Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Wolne Wadowice.
Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze przy wniosku dołączyło statut organizacji, z którego
bezsprzecznie wynika działanie na rzecz ochrony środowiska i KRS organizacji, z wpisem
datowanym na rok 2009. Wyżej podane informacje wypełniają w całości brzmienia art. 44 ustawy
005, stąd organizacja ta działa na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku Stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice KRS wynika, iż rejestracja podmiotu
nastąpiła w 2011 r. (jako stowarzyszenie zwykłe działające na rzecz Miasta Wadowice).

RDOŚ w Krakowie dokonał analizy uwag, wniosków stron i społeczeństwa złożonych
w trakcie postępowania. Poniżej przedstawione są zagadnienia, które zostały poruszone wraz
z odpowiedzią organu w jaki sposób zostały uwzględnione wnioski stron i wyniki postępowania
z udziałem społeczeństwa.

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE dn. 04.12.2015 w piśmie
o uznanie za stronę, zawarło następujące wnioski w zakresie zagadnień przyrodniczych:

• powierzchnia zbiorników kompensacyjnych winna odpowiadać powierzchni zbiorników
likwidowanych,

• zbiorniki te należy zlokalizować min. 300 do 500 m od drogi docelowej,
• wygrodzenie herpetologiczne należy wykonać przed oddaniem drogi do użytkowania,
• wygrodzenie wykonać z trwałej siatki (zaznaczając, że siatka polimerowa jest nietrwała),
• wniosek o stały (ciągły nadzór przyrodniczy herpetologiczny) podczas etapu budowy,
• w miejscach rozrodu płazów (+ 500 m w obie strony należy zastosować wygrodzenie

pełne (płyty)),
• wniosek o co dwutygodniowe kontrole odwodnienia (zwłaszcza separatorów) pod kątem

obecności płazów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. A po 3 — letnim
okresie monitoringu, po analizie materiałów nałożyć na Inwestora odrębnym
postanowieniem zalecenia pokontrolne,

• w separatorach należy umieścić pływające elementy (platformy dla zwierząt),
• należy dogęścić przepusty (co 100 m w obszarach występowania płazów i 50 m w

miejscach intensywnej migracji),
• w miejscach krzyżowania się rowów odwodniających z wygładzeniami herpetologicznymi

rowy należy zabezpieczyć poprzez sztywne przegrody perforowane,
• w zastosowanych urządzeniach odwadniających zabezpieczyć możliwość swobodnego

wydostania się płazów (zwłaszcza ze studni wypadowych). Należy montować rury
ucieczkowe.

Wskazano także zakres monitoringu:
• na etapie eksploatacji od 15.111 — 31.y co 12 dni (zwłaszcza pod opadach) prowadzić

kontrolę herpetologiczną ajesienią od I .IX — I 5.X (6-10 wizyt),
• należy prowadzić kontrolę skuteczności stosowanych wygrodzeń herpetologicznych w

rejonach miejsc rozrodu płazów w okresie dyspersji płazów wczesnowiosennych
• ekrany akustyczne należy szczelnie połączyć z gruntem.

Odp.: Powyższe wnioski zostały przeanalizowane i uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji.
Uwaga o braku zaznaczonych miejsc wyrodzeń herpetologicznych dla płazów uwzględniona
została w zagadnieniach wskazanych do uzupełnienia na etapie ponownej oceny 008.



W toczącym się postępowaniu aktywnie uczestniczył Burmistrz Wadowic pan Mateusz
Klinowski, który kilkukrotnie kierował pisma do RDOS w Krakowie oraz spotkał się z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w celu przedstawienia swojego stanowiska w
zakresie analizowanych wariantów.
Pismem z dn. 30.11.2015 r. Burmistrz przekazał stanowisko Dyrektora Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, który wydał opinię negatywną dla wariantu drogi
zlokalizowanej w południowym korytarzu miasta Wadowice, jako elementu negatywnie
wpływającego na krajobraz i odbiór panoramy Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. W opinii
Dyrektor ZPK wskazał na nowy obowiązek tworzenia Audytu Krajobrazowego przez marszałka
oraz na to, że opracowywany jest Plan Ochrony dla Parku wraz z PZO dla Natury i do czasu
ustanowienia należy wstrzymać się z procedurą duś.
Odp: Dyrektor ZPKWM zajął inne stanowisko po analizie koncepcji uwzględniającej kilka
wariantów przebiegu drogi BDJ w opinii dla GDDKiA. Dyrektor ZPKWM porównując kUka
wariantów, odnosząc się do „ wysokiej ekspozycji inwestycji drogowej w wariancie żól!ym jako
niekorzystnego elementu z punktu widzenia krajobrazu” wskazal wariant „zielony „%czyii obecnie
analizowany WI i WIJĘ, jako korzystniejszy. Podkreślając, że inwestycja nie ingeruje w
ekosystemy Parku. Ocena lokalizacji drogi odnosi się tylko do kwestY oceny jej ekspozycji i
wplywu na wizualny odbiór Parku Krajobrazowego Beskidy Malego bez analizy innych
uwarunkowań środowiskowych i obszarów chronionych.

Burmistrz Wadowic w piśmie z dn. 06.06.2016 r. podtrzymal stanowisko zawarte w pismach z
dnia: 9.11.2015, 26.10.2015 w którym zwraca uwagę na brak rzetelnego zbadania wszystkich
racjonalnych wariantów (brak rzetelnych konsultacji społecznych, badań uwarunkowań
środowiskowych i społecznych).
Zarzut odnosi się do analizy wariantów południowych bez analizy realnych tras alternatywnych,
zaznaczając, iż Inwestor z góry przyjął niemożliwość poprowadzenia drogi wariantem
przecinającym obszar Natura 2000. Według opinii Burmistrza Wadowic zaproponowany wariant
III jest najmniej korzystny z punktu widzenia interesów Gminy Wadowice (biegnący poprzez
zwarte tereny mieszkaniowe, w bezpośredniej bliskości pasma Beskidu Małego i terenów
rekreacyjnych Gminy). A taki przebieg drogi dewastuje krajobraz Gminy.
Zarzuca, że aneks do raportu bezzasadnie wskazuje na cenne walory przyrodnicze w części
pólnocnej gminy, co nie odpowiada stanowi faktycznemu, a dokumentacja przygotowana jest w
celu uzasadnienia stanowiska Inwestora.
Dodatkowo w Wadowicach powstały Komitety Protestacyjne, które opowiedziały się za
przeprowadzeniem BDI po północnej stronie Wadowic jako obszaru najmniej zurbanizowanego
(obszar ten leży w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
PLB12000S). Podnoszone argumenty przeciwko budowie BDI po południowej stronie Wadowic
to:
- drastyczny wzrost zanieczyszczenia środowiska, - spadek atrakcyjności krajobrazowo-
przyrodniczej Góry Jaroszowickiej, - spadek wartości dzialek, - spadek wartości turystycznej
(kolizje z trasami rowerowymi i pieszymi), - niezgodny z planem zagospodarowania przebieg w
rejonie ujęcia wody i klasa drogi.

Ponadto w dn. 19.01.2016 r. w siedzibie RDOŚ w Krakowie odbyło się spotkanie z Burmistrzem
Wadowic, dotyczące lokalizacji drogi na terenie gminy Wadowice oraz analizowanych
wariantów. Burmistrz wnioskował o ponowne rozważenie przebiegu drogi BDI w wariancie
zlokalizowanym w północnej części gminy: (1) w obrębie obszaru Natura 2000, gdyż dla tych
obszarów nie wprowadzono zakazów uniemożliwiających realizacje inwestycji lub (2) poprzez
adaptację istniejącej obwodnicy i jej przebudowę zgodnie z parametrami planowanej drogi. Po
spotkaniu przy piśmie z dn. 12.02.2016 r. Burmistrz Wadowic przesłał wstępną propozycję
przebiegu trasy BDI na terenie gminy.
Warianty te zostaly przeanalizowane i skonsultowane z autorami raportu OOS. Peinomocnik
inwestora udosteynil zebraną wstcyną dokumentację związaną z analizą różnych wariantów
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rozważanych na terenie gminy od roku 2009. Odpowiedź na powyższe znajduje się w dalszej
części decyzji, pod uwagami Stowarzyszenia „Inicjatywa Wolne Wadowice „ którego członkiem
jest min. Burmistrz Wadowic, a uwagi Stowarzyszenia w większości są spójne z indywidualnym
stanowiskiem Burmistrza.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” w swoim pierwszym wniosku z dn. 16.10.2014
zwróciło się o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa,
argumentując tą potrzebę tym, że zaproponowany wariant budowy drogi BDI na terenie gminy
Wadowice pozostaje w sprzeczności z zasadami urbanistyki, uderzając w podstawy rozwojowe
gminy, których zasadniczą składową są walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz obecność
terenów rekreacyjnych, w których realizowana ma być inwestycja.
Ponieważ na rozprawie administracyjnej przeprowadzonej w dn. 30.09.20 15 r nie stawił się nikt
ze Stowarzyszenia, a obecni byli tylko zwolennicy budowy drogi, Stowarzyszenie skierowało
kolejny wniosek w dn. 12.10.20 15 o ponowienie rozprawy, ze względu na błędne powiadomienie
strono rozprawie z dn. 30.09.2015 r.
Ponowna rozprawa nie by/a przeprowadzona, gdyż zgodnie z art. 49 Kpa wszystkie strony
pos(epowania były informowane o terminie i miejscu planowanej rozprawy przez obwieszczenie, a
obwieszczenie to wisiało na tablicy ogloszeń oraz BlP RDOS w Krakowie, prasie lokalnej oraz na
tablicach ogloszeń wszystkich 12 urzędów gmin, w tym na tablicy Urzędu Miejskiego w
Wadowicach,
Stanowisko Inicjatywy Wolne Wadowice poprzez przekazaną korespondencję jest klarowne, w
RDOS odbyło się także spotkanie z Burmistrzem Wadowic, stąd ponawianie rozprawy nie
wniosłoby nic nowego do sprawy, a po I rozprawie RDOS posiada informację, że wśród
mieszkańców gminy Wadowice jest wielu przeciwników ale i zwolenników przebiegu drogi BDI ii
wariancie III.
Stowarzyszenie Inicjatywa Wolne Wadowice pismem z dnia 7.06.20 16 r. przekazało kolejne
uwagi kompatybilne ze stanowiskiem Burmistrza Wadowic w zakresie błędów w raporcie oraz
niekorzystnego dla przyrody oraz warunków społeczno — ekonomicznych wyboru wariantu
realizacji drogi.

Odp.: Ze względu na wiele negatywnych głosów z terenu gminy Wadowic już na wczesnym etapie
koncepcji i konsultacji społecznych, wykonawca projektu po analizie warunków terenowych na
etapie przygotowania inwestycji na trenie gminy Wadowice analizował łącznie 13 wariantów. Po
stronie południowej dwa warianty podstawowe: Wf biegnący w ka ytarzu zbliżonym do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice i WIJ biegnący nowymi
terenami poza korytarzem wyznaczonym w MPZP Gminy Wadowice. Po stronie południowej
rozpatrywanych było jeszcze 7 podwariantów biegnących po terenach „iychodzących poza
miejscrn*y plan zagospodarowania przestrzennego, a po stronie północnej analizowano cztery
warianty. Wszystkie cztery warianty po stronie północnej przebiegały przez obszar Natura 2000
„Dolina Dolnej Skmyy” PLB 120005. Przygotowane warianty zostały przedstawione do
uzgodnienia władzom samorządowym Wadowic, które pozytywnie zaopiniowały wariant „Ili”
przebiegający przez teren sąsiedniej Gminy Tomice oraz przez obszar Natura 2000. Wybrana
trasa BDI zaakceptowana przez Urząd Gminy Wadowice, z uwagi na przebieg przez obszar
Natura 2000, została poddana ocenie zespołu specjałistów w osobach: dr inż. Kazimierz
Chwistek, dr inż. Jan Loch, mgr inż. Marek Ruciński. Opracowanie przedstawiające wałory
przyrodnicze odcinka BDJ przechock-ącego przez obszar Natura 2000 w Gminie Tomice zostało
zakończone opinią stwierdzającą znacząco negatywne oddziaływanie BDI na obszar Natura 2000.
W rejonie rozpatrywanego wariantu drogi stwierdzono wysteyowanie gatunków zwierząt i siedlisk
ważnych dla Wspólnoty Europejskiej, występowanie gatunków roślin i zwierząt podlegających
ścisłej i częściowej ochronie wg prawa polskiego oraz miejsca łęgowe płazów.
Szczegółowy opis obszaru chronionego znajduje się w części przyrodniczej niniejszej decyzji.
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Należy zaznaczyć iż przez znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - rozumie
się oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności dzialania
mogące:
a) pogorszyć sian siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
c,) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Natomiast wyrażenie zgody na realizacje przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie
odcL-ialywać na cele ochrony obszaru Natura 2000 może nastapić w przypadku wystąpienia
koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze
społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatyynych po zapewnieniu
wykonania kompensacji przyrodniczej.

Mając na znyacL-e powyższe oraz na podstawie opinii specjalistów z dziedziny przyrody, oraz w
związku ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie wyrażonego
wpiśmie znak: OP.MSk.6634-1-79-09 z dnia 31.07.2009 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział iy Krakowie podjęla decyzję o nie uwzględnianiu przedmiotowego wariantu w
dalszych pracach projektowych, również z uwagi na posiadanie opracowań alternatywnych drogi
po stronie poludniowej.
Burmistrz Wadowic oraz organizacje społeczne popierające wariant „Ih” nie przedstmyily
żadnych opracowań mogących podważyć przedstawione dane w raporcie 005 iy zakresie
przebiegią trasy BDL jak również ekspertyz potwierdzających możliwość przeprowadzenia trasy
BDI przez obszar Natura 2000 bez negatjni”nego oddzialywania na ten obszar. W związku z
brakiem akceptacji przez władze samorządowe żądnego z zaproponowanych wariantów, GDDKiA
do dalszych prac projektowych przyjęla wariant w znacznej części biegnący i” korytarzu
oznaczonym w mpzp symbolem KDGP, (co oznacza drogę o bardzo wysokich parametrach
technicznych). Ponieważ korytarz, ten został zarezerwowany w mpzp przez samą Gminę należy
uznać, że poprowadzenie BDJ w tym korytarzu jest zgodne z obowiązującym i planowanym w
gminie rozwojem przestrzennym regionu.
Inwestor w swoich zalożeniach przyjął zasadę zastąpienia obecnej drogi nową trasą biegnącą w
większości do niej równolegle, koncentrując przebieg drogi krajowej w tych samych gminach co
równoważyć będzie uciążliwość nowej drogi poprzez odciążenie istniejącej trasy DK52. Gmina
Tom ice nie była uwzględniana w Koncepcji, a Wójt Gminy Tomice w oświadczeniu z dn.
1.02.2010 r. wyraził zaniepokojenie faktem, że w tak istotnej kwestii rozmowy na temat przebiegu
trasy BDI przez teren gminy Tomice odbywają się poza władzami gminy i bez wiedzy społeczności
lokalnej Ponadto w imieniu Rady Gminy Tom ice wyraził sprzeciw co do koncepcji przebiegu BDJ
przez gminę Tom ice i obszar Natura 2000.
Wyrazil swoje negatywne stanowisko do propozycji Wladz Wadrni”ic oraz krytycznie wpoii”iedzial
się co do rozstrzygania o terenie gminy Tomice poza n/ni.

Należy jednocześnie zauważyć iż dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skowy PLB]20005
zostolo zatwierdzone zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska iy Krakowie z dnia 18
września 2014 r. w sprmyie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Skowy PLE 120005 (Dz. Urz. Wojeiyódzhi”a Małopolskiego z 2014 r. poz. 5154), iy którym
wskazano na zagrożenia in. in. zaniechanie gospodarki stmyowej, zmniejszenie lub utrata określonych
cech siedliska, stanowiących miejsce gniazdowania ptaków. Dodatkowo ii” ramach budowy drogi
mogą pojawiać się inne zagrożenia dotyczące np. zwiększonej śmiertelności zwierząt na drodze,
zmiany warunków wodnych, przesuszenia terenóit” sąsiadujących w wyniku realizacji prac ziemnych
np. wykopów i nasypów, stymulowania procesów urbanizacyjnych, zmiany dosteyności terenu np.
ułatwienie w udostwnieniu terenów, nicże skutkować zmianą sposobu lub intensywności
wykorzystania terenu), bezpośredniego zniszczenia lub uszczuplenia siedlisk gatunków, zmiany
sposobu wykorzystania przestrzeni przez zwierzęta (np. uszcnspienie żerowiska ptaków), a
jednocześnie zmiany behawioru gatunków ptaków (jaskółki, ptaki drapieżne) zwiększające ryzyko
śmiertelności w pop ułacjach wystujących w pobliżu drogi, zniszczenie lub naruszenie siedlisk
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gatunków przez prace budowlane (plac budowy, drogi dojazdowe do budowyj, synantropizacja,
rozprzestrzenianie się obcych ekologicznie i geograjicznie gatunków wzdłuż drogi, wzrost penetracji
terenu (ułatwienie dojazdu,), konieczność ew wycinki drzew i krzewów.
Należy również podkreślić, iż zgodnie z art 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody organ administracji może wydać zezwolenie na realizację planu lub przedsięwzięcia,
które może mieć negatywny wpływ na siedlisko przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, w przypadku kumulatywnego spełnienia
dwóch warunków. Po pierwsze, za realizacją projektowanego lub planowanego przedsięwzięcia
przemawia nadrzędny interes publiczni”, a po drugie brak jest rozwiązań alternatywnych w
stosunku do tych zawartych w planowanym lub projektowanym przedsięwzięciu. Zatem
niedopuszczalnym jest wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia mogącego negatywnie
oddziaływać na tereny Natura 2000 iy przypadku istnienia rozwiązań alternatywnych w
rozumieniu art. 6 ust 4 dyrektywy siedliskowej [dyrektywa nr 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny ijlory] i, odpowiednio, art 34 ust. J ustawy o ochronie
przyrody, które mogą być zaakceptowane. W takim przypadku nie ma znaczenia oni uzasadnienie
inwestycji wymogami nadrzędnego interesu publicznego ani też iiykonanie odpowiedniej
kompensacji przyrodniczej.

W raporcie OOŚ, który został przedłożony do RDOŚ autorzy wskazują 2 warianty lokalizacyjne
BDJ (1(111,) i II) biegnące przez południową część gminy Wadowice, natomiast WIJ biegnie bliżej
granic PK BM om{jając teren miasta i tworząc południowąjego obwodnicę.
Analiza przedstawionych w raporcie OOS wariantów wraz z uwzględnieniem wariantu III jako
preferowanego nie wykazała na etapie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko
zasadności realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, dlatego nie ma
zastosowania art. 81 ust. 1 ustawy OOS, w którym organ wydający decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach wskazuje do realizacji inny wariant, za zgodą wnioskodawcy.
Etap decyzji środowiskowej służy określeniu warunków gwarantujących minimalizowanie
negatywnych oddziaływań na etapie realizacji, eksploatacji (oraz lilnyidacji) przedsięwzięcia.
Uwzględniane są wnioski i uwagi stron oraz społeczeństwa, natomiast narzucenie tak istotnej
zmiany jak zmiana przebiegu inwestycji musi mieć istotne merytoryczne uzasadnienie. Na etapie
procedury organ ustalił, że nie wszyscy okoliczni mieszkańcy są usatysfakcjonowani przebiegiem
drogi BDJ, jednak większość zdecydowanie popiera i oczekuje realizacji tej inwestycji, także są
wśród nich mieszkańcy gminy Wadowic. Wariant III nie przebiega przez tereny chronione i cenne
przyrodniczo, ingeruje w tereny zagospodarowane jednak nie jest to ścisła zabudowa, a
planowane liczne estakady stanowią rozwiązanie, które nie zakłóci ciągłości wielu szlaków
pieszych, rowerowych i dróg lokalnych, a same walory krajobrazowe nie są czynnikiem, który
mógłby zdeterminować inny przebieg drogi ingerujący w obszar Natura 2000.
Należy mieć na uwadze szerszy horyzont i celowość realizacji tej drogi, nie tylko w gminie
Wadowice ale poprzez udrożnienie połączenia relacji Bielsko — Biała — Glogoczów (Myślenice,b),
odcinka lączącego dwa województwa: śląskie i małopolskie.
Propozycja prowadzenia trasy BDJ po śladzie istniejącej obwodnicy Wadowic na wniosek Urzędu
Miasta Wadowice, nie rozwiązuje skutecznie problemu komunikacyjnego tranzytowego
i lokalnego.

BDJ biegnąc śladem istniejącej obwodnicy z racji zurbanizowania terenu, przecina dwa razy
linię kolejową, krzyżuje się z istniejącą drogą krajową DK 28 oraz drogami lokalnymi.
Dopasowując ntweletę drogi do linii kolejowej (przekroczenie linii PKP wiaduktami,), wymusza
konieczność budowy wysokich nasypów drogowych, prawie w centrum miasta, średniej
wysokości 7 m, na których dla zabezpieczenia przed hałasem komunikacyjnym należy wybudować
ekrany przeciwhalasowe wysokości okolo 5 m. Powstała tak wysoka budowla w pobliżu
istniejącej zabudowy mieszkaniowej wysokiej i niskiej w znaczny sposób wpłynie na pogorszenie
komfortu zamieszkania, przewietrzania miasta, zaburzy architekturę i skomplikuje lokalny ruch
samochodowy oraz pieszy dzieląc miasto na dwa fragmenty z utrudnionym swobodnym dostepem
do rejonów o różnych funkcjach. Propozycja taka nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych
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miasta, a wręcz mogłaby ograniczyć swobodę i przemieszczanie się po istniejącej obecnie sieci
dróg miejskich. Zjazdy z drogi ekspresowej wymagaly budowy węz/ów bezkolizyjnych, co wymaga
zajęcia dużej przestrzeni, stąd w tak ciasno zainwestowanym obszarze konieczne byłoby
wyburzenie wielu obiektów.

Dn. 31.12.2014 r. pan Grzegorz Grzelczak zwrócił się z prośbą o dokonanie korekty przebiegu
trasy w krn 58+440 - w miejscowości Izdebnik Gm. Lanckorona, w celu umożliwienia realizacji
prywatnej inwestycji (która obecnie koliduje z trasą BDI) dot. usług przemysłu meblarskiego.
Wnioskodawcę niepokoi zakres p]anowanej inwestycji ingerujący w jego działki aż do krawędzi
planowanego budynku.

Odp: Ze względu na bliskie sąsiedztwo rzeki Skawinki nie ma możliwości przesunięcia drogi BD]
w kierunku koryta rzeki. Droga ii” ty,?? miejscu biegnie na estakadzie, ale na dalszych etapach
inwestycji istnieje możliwość korekty przebiegu linii rozgraniczającej co umożliwi p. Grzelczak
dojazd oraz zmniejszenie zajętości dzialek, natomiast nie spowodifje zmiany oddziabm”ań. Ze
względu na charakter planowanej cL-ialalności nie ma konieczności dotrzymania norm
akustycznych, dlatego inwestycje te można pogodzić.

27.02.2016 r. do RDOŚ w Krakowie wpłynął protest pana Adama Kużniara, który
korespondencję z GDKiA prowadził od 2013 roku, w zakresie przebiegu BDI przez działki nr
622, 623/1, 623/2 wrn. Krzywaczka.
Właściciel funkcjonującego zakładu (finty Kur Niosek) wnioskuje o przesunięcie trasy BDI w
kierunku istniejącej drogi 52.
Odp.: GDDKiA poinformowala, iż istnieje możliwość korekty przebiegu BDJ poprzez przen4”anie
drogi serwisowej iy tym miejsc ii, korektę linii rozgraniczającej zmniejszając zajętość tereni; oraz
przez korektę luku poziomego na wysokości wyżej wymienionych dzialek, ale zgodną z warunkami
technicznymi i mieszczącą się 11” liniach rozgraniczających.
Takie rozwiązanie umożliwi zachowanie budynków produkcyjnych natomiast wyburzone zostaną
budynki mieszkalne, za wyburzenia odszkodowania uyplacone zostaną zgodnie z procedurą
określoną y odrębnych przepisach.
Pan Adam Kuźniar złożył kolejne pismo informacyjne o połączeniu jednego z budynków
mieszkalnych płytą sufltową oraz ławicami z budynkiem gospodarczym, co uniernożliwia
zburzenie budynku mieszkalnego bez naruszenia konstrukcji pozostałego obiektu.
Odp.: GDDKiA podtrzymywala wcześniej zaproponowane odstępstwa zaznaczając, że dotychczas
inc zglaszane byly problemy konstrukcyjne i zainteresowany wnioskowa/o możliwość zachowania
części gospodarczej obiektów.
Stąd RDOS w Krakowie uznaje, że wstępne roszczenia właściciela zakladu zostaly uwzględnione
iy zalożeniach projektowych i Inwestor wnględnil możliwość zachowania obiektów
produkcyjnych.

Pan Michał Koral w piśmie z dn. 06.06.20 16 r. złożył uwagi dotyczące drogi na odcinku Bielsko
Biala — Kety wyrażając na wstępie zadowolenie z udostępnionej wersji elektronicznej raportu na
stronie internetowej i akceptację przebiegu drogi na początkowym odcinku w Wariancie lii - tu
tożsamym z Wariantem I.
W swoim piśmie wnioskowało poniższe:
- nałożenie obowiązku przebudowy drogi powiatowej nr 4484S połączonej z drogą BDI węzłem
Kozy i z istniejącą drogą 52 (tzw. ul Krakowską w Kozach) oraz od ul. Bielskiej w
Pisarzowicach, gdyż obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu użytkowników.
Odp.: skrzyżowania istniejących dróg na węzłach z projektowaną drogą BDI zostaną
przebudowane, natomiast kwestie przebudowy istniejących dróg powiatowych leżą w gestii
wlaściwych zarządów, nie GDDKiA i nie wchodzą w zakres przedmiotowego przedsięwzięcia.
- potrzebę odbudowy nawierzchni dróg z których korzystać będą wykonawcy na etapie budowy.
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Odp.: Uwaga ta została uwzględniona i ujęta w warunkach niniejszej decyzji.

- Uwaga dotycząca zastosowania „nawierzchni jasnej” nie stanowi zakresu objętego procedurą
oceny środowiskowej i nie jest w gestii RDOS wypowiadanie się w tym zakresie.
- Wniosek o wykonanie dodatkowych przejść dla zwierząt w rejonie planowanych węzłów:

Raport i zawarta w nim analiza przyrodnicza oparta na imyenta.”yzacji odnosi się szczegółowo do
zagadnień zachowania drożności korytarzy ekologicznych. Aspekt ten w przypadku budowy każdej
nowej drogi jest wnikliwe analizowany zarówno pod kątem uwarunkowań środowiskowych,
bytujących zwierząt ich gatunków i warunków migracji. Szczegółowo przejścia dla zwierząt oraz
przepusty i grodzenia zostaną doprecyzowane na etapie ponownej oceny OOS.

- uwaga dotycząca parametrów (światła) suchych przepustów
Zarówno przepusty, półki jak i dolne przejścia projektowane są zgodnie z wytycznymi opartymi
na wiedzy wielu wyspecjalizowanych przyrodników oraz iy oparciu o monitoring funkcjonalności
przejść, które zostaly już zrealizowane i służby ochrony przyrody zbierqjq dane o ich stosowaniu
(wykorzystaniu przez zwierzęta).

Pismem z dnia 16.06.2016 r. znak: L.dz.ZNIOŚ/TS/08013/2212/16 Pełnomocnik Inwestora
poinformował tyt. Dyrekcję o zmianie dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia:

„Budowa Drogi Krajowej Klasy Gp Nr 52 Bielsko Biala - Kęty - Andrychów - Wadowice -

Kalwaria — Glogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna - BDI) od krn 0+555 „Roboczy”
do krn 64+522”,
na:
„,Budowa drogi ekspresowej NR S 52 Bielsko - Biala - Kęty - Andrychów - Wadowice -

Kalwaria — Glogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna - BW) od krn 0+555 „Roboczy”
do krn 64+522”.
Powyższe wynika z włączenia przedmiotowej drogi do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
poprzez wprowadzenie zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów iy sprawie sieci autostrad i
dróg ekspresowych (Dz.U. 2016 poz. 784), co obliguje Inwestora do zmiany klasy drogi z GP na

a w konsekwencji do aktualizacji nazwy przedsięwzięcia.
Zmiana ta nie spowodowała żadnej modyfikacji założeń przyjętych rozwiązań technicznych do
koncepcji projektowej, dlatego przy zachowaniu dotychczasowych parametrów nie zmieni się
oddziaływanie na środowisko przedstawione w dokumentacji dot. przedmiotowego postępowania.

W związku z tym pismo nie stanowiło nowego dowodu w kwestii merytorycznej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej sprawie, nie miały zatem wpływu na
konieczność ponownego wystąpienia o zajęcie stanowiska do RDOS w Katowicach oraz PWIS
czy też ponawiania udziału społecznego.

Regionalny Dyrektor w zawiadomieniu informującym o zakończeniu postępowania
dowodowego z dn. 23.06.2016 r. (art. 9, 10 I Kpa), poinformował także o powyższym.
W obwieszczeniu wskazano o możliwości i miejscu zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których istnienie w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. W związku z powyższym, nie zachodził obowiązek
określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
W sąsiedztwie inwestycji drogowej brak również istniejących zakładów o zwiększonym ryzyku
albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
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W niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie będ2ie
wiązało się z ryzykiem oddziaływania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest:

• Przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie określonym
w pkt VI niniejszej decyzji.

• wykonanie analizy porealizacyjnej, w wyniku której można będzie stwierdzić, czy
zastosowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi są
wystarczające oraz celem weryfikacji założeń przyjętych w raporcie, dla których
wykonywane były symulacje komputerowe. Analiza porealizacyjna obejmować będzie
pomiary hałasu z oceną działań podjętych dla jego ograniczenia na terenach chronionych
akustycznie.

Analiza przedłożonego wniosku oraz raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami i wyjaśnieniami wskazuje, że przy
spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji zamierzone do realizacji przedsięwzięcie nie
będzie powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. Biorąc zatem pod uwagę
powyższe, za najkorzystniejszy dla środowiska uznano przebieg projektowanej trasy Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej wg wariantu l]l.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, O0922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakówie (PlacNaStawach 3, 30-107 Kraków), w terminie
14 dni od daty jej doręczenia. \.
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Otrzy mu ja:

I. Pan Tomasz Strojny — pełnomocnik GDDKIA,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane

w trybie art. 49 Kpa,
3. OO.ASI a/a.
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