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Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Planu rozwoju sieci drogowej dróg
wojewódzkich na lata 2012-2020z perspektywą do roku 2030” sporządzanego w sierpniu
2012 r. Zaktualizowany został stan techniczny sieci dróg wojewódzkich, uaktualniono
dokumenty powiązane z Planem rozwoju sieci i ich cele, wymienione zostały projekty
planowane do realizacji w latach 2014- 2020 (dw. 545, 519, 504, 651, 512, 507, 592, 604,
527) oraz dodano podsumowania sporządzonej Prognozy oddziaływania projektów na
środowisko.

I. WSTĘP
Podstawa opracowania:
Zgodnie z Art. 19. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych organem
jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu
planowania dróg, jest zarządca drogi. Zarządcą dróg dla dróg wojewódzkich jest Zarząd
Województwa.
Zgodnie z Art. 20. ww. ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności
opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Natomiast art. 35.1. tej samej ustawy mówi: „Zarządca drogi sporządza i
weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwłocznie po
sporządzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzania planu zagospodarowania
przestrzennego”.
Działania na rzecz tworzenia skutecznego i trwałego planu rozwoju sieci drogowej są
absolutnie konieczne do osiągania lepszych wyników gospodarczych i zapewnienia
konkurencyjności regionu Warmii i Mazur w skali kraju i Europy.
Dodatkowo, koordynacja i uczestnictwo UE w finansowaniu przedsięwzięć
transportowych o charakterze transgranicznym mogą zapewnić Warmii i Mazurom spójność
w skali całego kontynentu oraz długotrwałą stabilność.
W aktualnym „Planie rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich na lata 2012-2020
z perspektywą do roku 2030” uwzględniono cele rozwojowe i środki ich realizacji zapisane
w dokumentach i programach operacyjnych finansowanych ze środków UE oraz:
 „Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”,
 Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Województwa Warmińsko Mazurskiego do
2025 r.,
 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko- mazurskiego”,
przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego nr VII/164/15 z
dnia 27 maja 2015 r.,
 „Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 20152018”,
 ”Strategia rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022”,
 wyniki analizy silnych i słabych stron systemu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego,
 wyniki analizy szans i zagrożeń związanych z systemem drogowym województwa.
Strategia Europa 2020 będzie realizowana poprzez tzw. projekty przewodnie; definiuje
ich siedem, przy czym PRSDW wpisuje się w dwa z nich:
 Projekt przewodni „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, który zakłada m.in.:
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 stworzenie inteligentnych, zmodernizowanych i w pełni wzajemnie połączonych
infrastruktur transportowych i energetycznych oraz korzystanie z pełni potencjału
technologii ICT;
 zapewnienie skoordynowanej realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach sieci
bazowej UE, które będą miały ogromne znaczenie dla efektywności całego systemu
transportowego UE;
 Projekt przewodni „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, który zakłada m.in.:
 zadbanie o to, by sieci transportowe i logistyczne umożliwiały sektorowi przemysłu w
Unii Europejskiej skuteczny dostęp do jednolitego rynku i rynków międzynarodowych.
Ponadto rozwój sieci dróg przyczynia się do realizacji głównych celów Unii
Europejskiej zawartych w Białej Księgi Transportu takich jak zapewnienie bezpiecznego i
zrównoważonego transportu osób i towarów, wzmocnienie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej oraz zapewnienie dostępności regionów powodując rozwój
gospodarczy.
Transport jest fundamentem rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Realizacja PRSD
przyczyni się do usprawnienia systemu transportowego włączając drogi wojewódzkie do sieci
dróg krajowych (drogi nr S 7, S 16, S 22, S/DK 51, 54, 57, 59, S 61, 65) i sieci TEN-T (drogi
nrS 7, S 16, S 22, S 61), dzięki czemu m.in. nastąpi poprawa dostępności transportowej
stolicy województwa, zapewnienie dojazdu do portu lotniczego w Szymanach, ułatwienie
połączeń z siecią europejskich korytarzy transportowych, polepszenie stanu dróg w północnowschodniej części Polski.
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz
Dokument Implementacyjny są dokumentami, które wyznacza najważniejsze kierunki
rozwoju transportu w Polsce. Głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej
oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez
tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego
w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym na który się składa cel strategiczny stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. Plan rozwoju sieci dróg wpisuje się
zatem w cel szczegółowy SRT poprzez wpływ na stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci
infrastruktury transportowej. Realizacja planu rozwoju sieci przyczyni się skrócenia czasu
przejazdu między ośrodkami wojewódzkimi, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego,
uzyskania płynności jazdy na długich odcinkach drogowych.
W wyżej wymienionych dokumentach (powiązanych z Planem rozwoju sieci
drogowej) przedstawiono wizję, priorytety i kierunki prowadzące do budowy Jednolitego
Europejskiego Obszaru Transportowego. Osiągnięcie wyznaczonych celów narzuca
konieczność wypracowania skutecznych kierunków działania dla wszystkich użytkowników
transportu. Przede wszystkim wymaga to wprowadzenia nowych technologii oraz tworzenia
nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej.
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją planu rozwoju sieci drogowej opracowanego w
roku 2004 przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) w Warszawie na zlecenie ZDW
pod tytułem „Zasady kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińskomazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami”. Zawiera ono m.in. diagnozę stanu
istniejącego, planowane działania, wymagane środki oraz czas realizacji.
Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem w kraju i
zajmuje blisko 8% powierzchni Polski. Tymczasem długość dróg publicznych wszystkich
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kategorii na terenie naszego województwa wynosi prawie 23 tys. km, co stanowi nieco ponad
5% długości dróg w Polsce. (dane GUS 2014r.)
Długość dróg publicznych (w tym gruntowych) w regionie wg poszczególnych kategorii
łącznie z miastami na prawach powiatu (Olsztyn i Elbląg) przedstawia się następująco (dane
GUS 2014r.) :
krajowe
1 327 km
wojewódzkie 1 910 km (kilometraż łączny z miastami na prawach powiatu:
Olsztynem i Elblągiem)
powiatowe
8 446,60 km
gminne
11 230,60 km
Razem
22 914,20 km
Wykres 1„Struktura sieci drogowej”

Źródło: GUS dane z 2014 roku

Z porównania struktury dróg w regionie z resztą kraju wynika, że drogi na terenie
województwa mają zbyt wysokie kategorie. Udział wszystkich poza gminnymi kategorii jest
większy od średniej krajowej. Szereg dróg wojewódzkich lub powiatowych nie spełnia
ustawowych kryteriów dla danej kategorii.
Długość dróg wszystkich kategorii na terenie poszczególnych powiatów jest
zróżnicowana.
W zestawieniu ujęto wyłącznie drogi o nawierzchni twardej na dzień 1 stycznia 2015 roku.
Tabela 1 „Drogi o nawierzchni twardej w powiatach”

Powiat

krajowe

wojewódzkie powiatowe

gminne

gęstość
sieci

bartoszycki

47,8

109,9

367,9

135,9

50,6

braniewski

45,6

126,3

328,7

99,0

49,9

działdowski

0,0

124,7

304,1

214,0

67,4

elbląski

71,7

171,7

513,4

369,3

79,5

ełcki

83,9

36,1

271,3

185,7

51,1
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giżycki

58,2

102,3

292,3

51,8

45,1

gołdapski

20,3

69,5

194,7

38,8

41,9

iławski

67,4

94,3

472,7

248,5

63,7

kętrzyński

0,0

179,2

376,4

122,9

55,9

lidzbarski

25,6

118,8

237,5

47,2

46,4

mrągowski

114,2

63,9

272,5

77,6

49,6

nidzicki

30,2

71,1

332,0

150,4

60,7

nowomiejski

18,0

59,2

228,9

224,4

76,4

olecki

34,7

61,6

305,8

72,2

54,3

olsztyński

220,4

189,6

681,7

275,6

48,2

ostródzki

96,8

167,0

575,3

157,4

56,4

piski

137,3

30,1

378,2

95,1

36,1

szczycieński

186,7

66,1

481,6

157,8

46,2

węgorzewski

31,5

28,3

215,7

24,8

43,3

m. Elbląg

11,2

12,9

97,0

55,9

221,3

m .Olsztyn

25,5

27,5

14,0

210,7

315,6

Razem

1 327,0

1 910,0

6 941,7

3 015,0

54,6

Źródło: GUS dane z roku 2014

Oczywiście długość dróg w obrębie danego powiatu jest zależna od jego powierzchni.
Dlatego bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest gęstość sieci drogowej, czyli długość dróg
przypadająca na 100 km2 powierzchni.
Mapka 1 „Gęstość sieci drogowej”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (dane GUS z roku 2014)
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Na terenie województwa wartość ta charakteryzuje się dużą rozpiętością i wynosi od
36,1 km/100 km2 w powiecie piskim do 79,5 km/100 km2 w pow. elbląskim. Sieć drogowa
staje się coraz bardziej rozbudowana w miarę przesuwania się na zachód, wyjątek od tej
reguły stanowią pow. Kętrzyński, bartoszycki, ełcki i olecki o większej gęstości dróg niż
powiaty sąsiednie.
Przeciętna gęstość dróg twardych dla województwa wynosi 54,6 km/100 km2 i jest
najniższa w Polsce, wobec przeciętnej krajowej wynoszącej 92,0 km/100 km2 (wg danych
GUS, 2014). Niska wartość tego wskaźnika przekłada się na niską dostępność komunikacyjną
regionu.
Mapka 2 „Przeciętna gęstość dróg twardych w Polsce”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (dane GUS z roku 2014)

Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie na terenie naszego regionu mają nawierzchnię
twardą. Natomiast udział dróg o nawierzchni twardej wśród dróg powiatowych i gminnych
(razem) waha się od 36% w pow. gołdapskim do 74% w pow. elbląskim. Schemat poniżej
przedstawiający szczegółowe dane wykazuje duże zróżnicowanie sieci dróg lokalnych
pomiędzy poszczególnymi powiatami.

Mapka 3 „Drogi o nawierzchni twardej w powiatach”
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Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (dane GUS z roku 2014)

Wg danych na 2014 rok 6 942 km dróg powiatowych (82%) oraz 3 015 km (27%) dróg
gminnych ma nawierzchnię twardą. Przeciętne wartości dla całego kraju wynoszą
odpowiednio 92% i 51%. Pokazuje to dystans dzielący nasz region od reszty kraju.

I.1. Natężenie ruchu
Aktualnie prowadzony jest kolejny Generalny Pomiar Ruchu, którego wyniki będą
gotowe w roku 2016. Ostatnie dostępne wyniki dotyczące natężenia ruchu pochodzą z
Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2010. Dane uzyskane z pomiaru tworzą obraz ruchu, jaki
odbywa się na drogach tworzących podstawowy układ komunikacyjny, określają jego
natężenie, strukturę i tendencje.
Porównanie wartości natężenia ruchu w roku 2005 i 2010 przedstawia się następująco:

Tabela 2 „Porównanie wartości natężenia ruchu w roku 2005 i 2010”

kategoria
drogi

warmińsko-mazurskie

Polska
2005

2010

zmiana

2005

2010

zmiana

krajowe

8 244 9 888

120%

5 016

5 684

113%

wojewódzkie

2 769 3 398

123%

1 526

1 889

124%

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz dane GUS
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Przeciętny przyrost natężenia ruchu w ciągu 5-letniego okresu pomiędzy kolejnymi
pomiarami waha się w granicach 20 – 24% i jest porównywalny pomiędzy poszczególnymi
kategoriami dróg.
Wykres 2 „Wartości SDR 2010”

12 000
10 000

SDR 2010

9 888

8 000

5 684

6 000
4 000

krajowe
wojewódzkie

3 398
1 889

2 000
0

Polska

warmińsko-mazurskie

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz dane GUS

Zwraca uwagę znaczna dysproporcja pomiędzy wartością średnią dla Polski i dla
regionu. Od szeregu lat województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się najniższym
natężeniem ruchu w kraju – niezależnie od kategorii drogi. Wynosi ono nieco ponad połowę
średniego krajowego natężenia.
Do najbardziej obciążonych odcinków dróg krajowych na terenie województwa należą
fragmenty drogi nr 7 Gdańsk – Warszawa, zlokalizowane w okolicach Elbląga oraz niektóre z
przejść dróg krajowych przez miasta:
DK 16

przejście przez Ełk

20 956

poj./dobę

DK 7

węzeł Elbląg Wschód - Pasłęk

18 486

poj./dobę

DK 7

rz. Nogat – Elbląg (ul. Nowodworska)

17 721

poj./dobę

DK 51

przejście przez Bartoszyce

17 119

poj./dobę

DK 7

węzeł Raczki – węzeł Elbląg Wschód

15 121

poj./dobę

Najniższe natężenie odnotowano na odcinku drogi ekspresowej S22 Węzeł Maciejewo –
granica państwa i wynosi ono 319 pojazdy na dobę.
Wśród dróg wojewódzkich najbardziej obciążone odcinki zlokalizowane są na terenie
miast:
W 592

KĘTRZYN ul. Traugutta

15 141

poj./dobę

W 527

MORĄG ul. Pomorska

10 703

poj./dobę

W 545

NIDZICA ul. Traugutta

10 156

poj./dobę

W 527

PASŁĘK ul. Jagiełły

9 713

poj./dobę

W 511

LIDZBARK WARM. ul. Olsztyńska 9 416

poj./dobę

W 527

NIDZICA ul. 1 Maja

poj./dobę

9 408

Strona | 11

Plan Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-20 z perspektywą do roku 2030

Odcinek o najmniejszym natężeniu ruchu zlokalizowany jest w ciągu drogi 505
Frombork – Błudowo, po którym porusza się przeciętnie 274 pojazdów dziennie – mniej niż
na przeciętnej drodze powiatowej.
Porównanie struktury rodzajowej ruchu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
wskazuje na kumulowanie się ruchu pojazdów ciężarowych na drogach krajowych, które
mają charakter tranzytowy. Natomiast na drogach powiatowych wzrasta udział kategorii
pojazdów sporadycznie występujących na drogach układu podstawowego: motocykli,
ciągników rolniczych i rowerów. Wskazuje to na odmienny charakter ruchu i konieczność
stosowania innych rozwiązań technicznych np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu,
uwzględniających specyfikę ruchu lokalnego.

I.2. Bezpieczeństwo ruchu
W roku 2014 na drogach administrowanych przez ZDW (zwanymi dalej drogami
wojewódzkimi) o łącznej długości 1870 km doszło do następującej liczby zdarzeń i ich
skutków:
redukcja w stosunku
do roku poprzedniego

 259 wypadków
 26 zabitych
 340 rannych
w tym 94 ciężko rannych
 2 150 kolizji

9%
32%
5%
6%
11%

Rok 2014 charakteryzował się znaczną poprawą bezpieczeństwa na drogach
administrowanych przez ZDW – szczególnie w odniesieniu do liczby ofiar śmiertelnych
(spadek o blisko 1/3).
Trendy długoterminowe obejmujące okres 2005 – 2010 przedstawiają się następująco:

Wykres 3 „Wypadki”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
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Wykres 4 „Ofiary śmiertelne”

Ofiary śmiertelne
70

66

69

41

46
36

41

41

38

26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Wskazują one, że jest to długotrwała pozytywna tendencja.
Niezmiennie od szeregu lat wypadki związane z najechaniem na drzewo stanowią
główne zagrożenie (w roku 2014 co 4-ty wypadek), generują również – pomimo znaczącej
redukcji największą liczbę ofiar śmiertelnych (w roku 2014 – 38%, w 2013 – ponad połowa).
Przewyższają w ten sposób pod względem częstości wypadki z udziałem pieszych,
dominujące na terenie pozostałych województw.

Wykres 5 „Udział poszczególnych rodzajów wypadków”

Udział wypadków

zderzenie czołowe
zderzenie boczne
zderzenie tylne
najechanie na pieszego
najechanie na drzewo
wywrócenie się pojazdu
pozostałe

ZDW
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Do odcinków o najwyższym poziomie ryzyka społecznego w latach 2012-2014,
opartego na wskaźniku gęstości wypadków (WGW) należą następujące odcinki:

Tabela 3 „Odcinki dróg o najwyższym poziomie wypadkowości”

droga

długość
śr. SDR
liczba
wartość
[km] [poj./dobę] wypadków WGW

odcinek

591

ST.
RÓŻANKA
KĘTRZYN

536

IŁAWA - SAMPŁAWA

4,301

5 839

7

0,54

13,101

6 816

20

0,51

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
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Wskaźnik ten wykorzystuje jedynie liczbę wypadków i długość odcinka. Są to odcinki o
stosunkowo dużym natężeniu ruchu, a ponadto przebudowane w ramach RPO „Warmia i
Mazury”.

Mapka 4 „Koncentracja wypadków”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Analogicznej oceny (tj. dotyczącej lat 2012-2014) dokonano dla wypadków najechania
na drzewo jako rodzaju wypadku, który na drogach wojewódzkich występuje najczęściej i
stanowi jeden z głównych problemów BRD.
Również tylko dwa odcinki zostały zakwalifikowane jako mające bardzo duży poziom
ryzyka społecznego, opartego na wskaźniku gęstości wypadków (WGW):

Tabela 4 „Odcinki o dużym wskaźniku gęstości wypadków”

droga

długość
śr. SDR
liczba
wartość
[km] [poj./dobę] wypadków
KW

odcinek
-

591

ST.
RÓŻANKA
KĘTRZYN

-

595

JEZIORANY
BARCZEWO

4,301

5 839

3

0,23

16,320

2 479

11

0,22

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

W zestawieniu ponownie pojawia się odcinek drogi 591 Stara Różanka – Kętrzyn.
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Mapka 5 „Koncentracja wypadków- najechanie na drzewo”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Do miast o najwyższym ryzyku wypadku na drodze wojewódzkiej w latach 2012-2014
należą:
Tabela 5 „ Miasta o najwyższym ryzyku wypadków”

miasto

długość
dróg woj. [km]

liczba
wskaźnik
wypadków
WGW

BRANIEWO

3,238

13

4,01

IŁAWA

4,359

16

3,67

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Kolejne na liście miasta osiągają wartość wskaźnika WGW około 2,0.
Miasta, na terenie których w analizowanym okresie nie doszło do żadnego wypadku, a
długość sieci dróg wojewódzkich przekracza 1 km, to: Barczewo, Mikołajki, Ryn, Susz.
Uwzględniając również niemałą liczbę kolizji, do których dochodzi na terenie
miejscowości, zestawienie miast o najwyższym ryzyku zdarzenia drogowego przedstawia się
następująco:

TABELA 6 „KOLIZJE NA TERENIE MIAST”

miasto

długość dróg
woj. [km]

liczba
zdarzeń

wskaźnik
WGW
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BRANIEWO

3,238

100

30,88

KĘTRZYN

8,780

232

26,42

IŁAWA

4,359

115

26,38

NIDZICA

4,986

120

24,07

MORĄG

5,934

139

23,42

DOBRE MIASTO

3,605

73

20,25

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Kolejne na liście miasta osiągają wartość wskaźnika WGW około 16,0.
Działania ZDW zmierzające do utrzymania pozytywnej tendencji redukcji zagrożenia w
ruchu drogowym na drogach wojewódzkich zostały określone w Strategii Rozwoju Zarządu
Dróg Wojewódzkich w latach 2015 -2022:
1.

Działania ograniczające ryzyko wypadków w szczególności wypadków z drzewami

1.1. Oznakowanie niestandardowe „Prędkość zalecana”
Polega na oznakowaniu odcinków dróg, na których występują drzewa w koronie drogi
znakami informującymi o prędkości zalecanej, zależnej od parametrów przekroju drogi.
Oznakowaniem objęte zostały w roku 2015 odcinki dróg rozbudowanych w ramach RPO
„Warmia i Mazury” 2007-2013 (371 km), a dalszej kolejności drogi w I standardzie LUD
(203 km) do 30 maja 2016 oraz drogi w II standardzie LUD (552 km) po ocenie efektywności
wcześniejszych etapów.
1.2. Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu
2. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenia prędkości
2.1. Budowa chodników
Budowa chodników w miejscach wskazanych we wnioskach oraz wynikających z
analizy własnej. Założenie mające przynieść zauważalny efekt w skali roku.
2.2. Wyposażenie przejść dla pieszych
Wyznaczanie przejść dla pieszych, budowa azyli, wykonanie zabezpieczeń dla pieszych
(bariery) w miejscach niebezpiecznych w oparciu o wnioski oraz analizy własne. Po ukazaniu
się wytycznych opracowywanych na zlecenie Krajowej Rady BRD przewidziano weryfikację
lokalizacji i standardów wyposażenia istniejących przejść.
2.4. Budowa wysp spowalniających
Budowa wysp spowalniających ruch na wjazdach do miejscowości w oparciu o wnioski
oraz analizy własne.
3. Standardy lokalizacji i zagospodarowania przystanków komunikacji publicznej
3.1. Budowa zatok i peronów dla komunikacji publicznej
Budowa zatok przystankowych przy drogach o natężeniu ruchu powyżej 1500
poj./dobę, budowa peronów przy pozostałych drogach. Pożądana jest realizacja większych
ilości zatok i peronów. Weryfikacja lokalizacji dotychczasowych przystanków pod kątem brd.
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Z ogólnej liczby 1870 przystanków zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich 440 jest
wyposażonych w zatoki. Szacunkowe potrzeby wynoszą 480 zatok (30%) i 950 peronów
(70%).
4. Likwidacja miejsc niebezpiecznych
4.1. Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań.
Przebudowa skrzyżowań charakteryzujących się wysokim poziomem zagrożenia, w
szczególności likwidacja skrzyżowań z wyspą trójkątną.
4.2. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na łukach poziomych drogi.
W oparciu o analizy własne klasyfikacja niebezpiecznych łuków poziomych w oparciu
o stopień zagrożenia. W efekcie analizy zastosowanie dodatkowego oznakowania lub w
ostateczności korekta geometrii łuku.
4.3. Likwidacja przeszkód w ciągach pieszych.
Budowa przejść pod nasypami kolejowymi, kładek dla pieszych nad ciekami wodnymi.
5. Zapewnienie wewnętrznej aktualnej i rzetelnej informacji o stanie brd
5.1. Baza danych o zdarzeniach drogowych.
Prowadzenie i ciągła aktualizacja bazy danych o wypadkach i kolizjach SEZAR w
oparciu o dane otrzymywane z KWP, będącej podstawą do realizacji pkt 5.2 i 5.3.
5.2. Analizy brd.
Opracowanie rocznych analiz informujących o aktualnym stanie oraz o trendach brd na
drogach administrowanych przez ZDW, stanowiących materiał pomocniczy w procesie
decyzyjnym dotyczącym inwestycji oraz bieżącego utrzymania dróg. Umieszczenie tych
analiz na stronie internetowej ZDW.
5.3. Mapy wypadków.
Opracowanie rocznych map wypadków oraz klasyfikacji odcinków niebezpiecznych w
oparciu o metodykę EuroRAP. Zamieszczenie map na stronie internetowej ZDW oraz
włączenie ich w system ewidencji dróg prowadzonych przez ZDW.
6. Informacja o stanie brd dla odbiorców zewnętrznych.
7. Udoskonalenie procedur związanych z zarządzaniem ruchem
7.1. Realizacja i aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu.
Zlecanie brakujących projektów stałej organizacji ruchu. Aktualizacja tych oraz
projektów zlecanych przez pozostałe jednostki ZDW wraz z ich kompilacją z prowadzoną
ewidencją dróg. Do chwili obecnej zlecono projekty dla ponad 605 km dróg.
7.2. Wprowadzenie procedury Inspekcji brd na drogach wojewódzkich.
Wyszkolenie pracowników Rejonów Dróg Wojewódzkich w zakresie przeglądu dróg
pod kątem brd jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej zalecanego
Dyrektywą 2008/96/WE. Prowadzenie stałych, wymaganych przepisami półrocznych
przeglądów dróg, sporządzanie raportów będących podstawą do usunięcia stwierdzonych
mankamentów.
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8. Nowoczesne i bezpieczne rozwiązania – standardowe oraz niekonwencjonalne
Zastosowanie rozwiązań nie ujętych w ww. punktach mających na celu poprawę brd na
drogach administrowanych przez ZDW, wynikających ze zgłoszonych wniosków oraz analiz
własnych.

I.3. Stan techniczny dróg
Dane dotyczące stanu technicznego dróg krajowych województwa warmińskomazurskiego uzyskano z raportu o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych
województwa warmińsko-mazurskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w
Olsztynie, opracowanego na podstawie wyników pomiarów z roku 2014. Jest on
opracowywany na podstawie danych zbieranych dzięki prowadzonym systematycznie
pomiarom cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni.
W ramach corocznie wykonywanych przez GDDKiA badań stanów nawierzchni
gromadzone są następujące parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni:
 stan spękań,
 równość podłużna,
 głębokość kolein,
 stan powierzchni,
 właściwości przeciwpoślizgowe.
 ugięcia nawierzchni
Zasadniczym zestawieniem informującym o stanie nawierzchni sieci dróg jest rozkład
ocen wyrażonych w czterostopniowej skali i określa on następujące klasy stanu technicznego
nawierzchni:
Tabela 7 „Klasy oceny stanu technicznego nawierzchni”

Klasa A – stan dobry

Nawierzchnie nowe, odnowione i eksploatowane,
dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń,
nawierzchnie nie wymagające zabiegów

Klasa B – stan zadowalający

Nawierzchnie nowe, odnowione i eksploatowane,
dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń,
nawierzchnie nie wymagające zabiegów

Klasa C – stan niezadowalający

Nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające zaplanowania
zabiegów naprawczych

Klasa D – stan zły

Nawierzchnie
z
uszkodzeniami
niezwłocznych zabiegów naprawczych

Łączne potrzeby remontowe
Natychmiastowe
remontowe

potrzeby

= Klasa C

wymagające

+ Klasa D
= Klasa D

Źródło: GDDKiA

Drogi krajowe
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Wykres 6 „Klasy oceny stanu technicznego nawierzchni - drogi krajowe”

168,4km
12,7%

19,1 km
1,4%

266,8 km
20,1%
871,2 km
65,8%

dobry (klasa A+B)
niezadawalający (klasa C)
zły (klasa D)
brak danych
Źródło: GDDKiA

Według oceny przeprowadzonej w 2014 roku ponad 65% długości sieci dróg krajowych
województwa warmińsko-mazurskiego nie wymaga w najbliższej przyszłości zabiegów
remontowych. Około 33% sieci wymaga dokonania różnego rodzaju remontów - od zabiegów
modernizujących poprzez zabiegi wyrównujące, po zabiegi powierzchniowe - poprawiające
właściwości przeciwpoślizgowe lub uszczelniające powierzchnię jezdni. Prawie jedną trzecią
potrzeb remontowych stanowią zabiegi, które należy wykonać natychmiast, a pozostałe
powinny być zaplanowane do wykonania w ciągu najbliższych kilku lat (Raport o stanie
technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w
Olsztynie).
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Wykres 7 „ Potrzeby zabiegów na poziomie krytycznym”

1,4%

1,5%

5,1%
6,1%

85,9%

Zabiegi powierzchniowe [%]
Zabiegi wyrównujące [%]
Zabiegi modernizujące [%]
Nie wymaga zabiegu
Brak danych
Źródło: GDDKiA

Wykres 8 „Potrzeby zabiegów na poziomie ostrzegawczym”

1,4%
10,6%
5,8%

16,6%

65,7%

Zabiegi powierzchniowe [%]
Zabiegi wyrównujące [%]
Zabiegi modernizujące [%]
Nie wymaga zabiegu
Brak danych
Źródło: GDDKiA

Drogi wojewódzkie
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Do podstawowych celów zarządcy dróg należy rozwój oraz utrzymanie infrastruktury
drogowej na poziomie zgodnym z oczekiwaniami i aspiracjami społecznymi oraz
uwzględniającym podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, a także stan rozwoju
pozostałych sieci transportowych na terenie województwa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie (ZDW) począwszy od 2014 roku realizuje ambitne cele w kierunku
unowocześnienia systemu zarządzania eksploatacją dróg wojewódzkich, których podstawą
jest sprawna diagnostyka stanu nawierzchni, a na jej podstawie opracowanie kompleksowego
planu utrzymania dróg jako produktu docelowego.
Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich rozpoczęta w 2014 roku oraz
kontynuowana w roku 2015 (planowane opracowanie wyników na II kwartał 2016 roku)
objęła następujące podprojekty:
- identyfikacja parametrów równości podłużnej i poprzecznej
- identyfikacja cech powierzchniowych (uszkodzeń) nawierzchni
- pomiar współczynnika tarcia nawierzchni
oraz dodatkowo na długości 600 km wykonano:
- badanie konstrukcji nawierzchni za pomocą systemu georadarowego
- badania nośności nawierzchni
Do czasu uzyskania ostatecznych wyników, w niniejszym opracowaniu wykorzystano
wyniki oceny dokonanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2011 na drogach o łącznej
długości 1866 km. Oceny wizualnej dokonano w oparciu o wytyczne stosowania „Systemu
Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN)” wprowadzonego do stosowania na drogach krajowych w
2002 r.
Ze względu na brak urządzeń pomiarowych dokonano uproszczonej oceny wizualnej,
identyfikując następujące parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni:
 koleiny,
 stan spękań,
 ubytki,
 deformacje nawierzchni
Spośród parametrów zawartych w wytycznych SOSN pominięto
przeciwpoślizgowe, do oceny których wymagane są specjalistyczne urządzenia.

własności

Wymienione wyżej parametry wpłynęły na ogólną ocenę danego odcinka drogi, zawartą
w jednej z niżej wymienionych klas i liczbę uzyskanych punktów:


klasa A - stan dobry (4 pkt),



klasa B - stan zadowalający (3 pkt),



klasa C - stan niezadowalający (2 pkt),



klasa D - stan zły (1 pkt)

Według Wytycznych SOSN klasy stanu technicznego powiązane są z odpowiednimi
poziomami decyzyjnymi w następujący sposób:
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W podsumowaniu uzyskano średnią ocenę stanu nawierzchni dróg wojewódzkich
wynoszącą 2,70 pkt., która była wyższa od uzyskanej w 2007 roku o 8%. Ocena z 2011 roku
umiejscawia się nieco poniżej pełnego stanu zadowalającego (3,00 pkt.).
Na drogach wojewódzkich przeważają stany: niezadowalający i zadowalający
obejmujące łącznie blisko ¾ sieci drogowej. W stanie dobrym jest 20%, zaś w stanie
krytycznym 7% długości dróg. Udział poszczególnych klas przedstawia się następująco:
Wykres 9 „Klasy stanu technicznego nawierzchni - drogi wojewódzkie”

7,0%
20,0%

36,0%

37,0%

A. dobry
B. zadowalający
C. niezadowalający
D. zły
Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

W skali całego Zarządu Dróg Wojewódzkich głównymi problemami stanu nawierzchni
są spękania siatkowe występujące na blisko 74% sieci drogowej (tj. 1.374 km) oraz niemal
równorzędne ubytki nawierzchni na blisko 73% sieci drogowej (tj. 1 358 km). Ubytki te są
łatane na bieżąco przez służby drogowe.
Wpływ wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnych na ogólną ocenę był
zróżnicowany w poszczególnych Rejonach. Wartości podane w tabeli są wartościami
średnimi
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dla całej sieci administrowanej przez ZDW. W ocenie przyjęto następującą skalę: 1 – stopień
mały, 2 – stopień średni, 3 – stopień duży.
Tabela 8 „ Rodzaje poszczególnych parametrów techniczno -eksploatacyjnych w rejonach”

RDW

spękania

koleiny

ubytki deformacje

Elbląg

0.73

1.62

1.32

1.12

Kętrzyn

0.96

1.13

1.42

0.70

Nidzica

0.86

1.20

1.15

1.12

Olecko

0.98

1.20

1.21

1.38

ZDW

0.87

1.31

1.29

1.03

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Największe zróżnicowanie stopnia ciężkości dotyczy deformacji nawierzchni:
stosunkowo małe deformacje występują na terenie RDW Kętrzyn (0,70), większe od średnich
na terenie RDW Olecko (1,38). Równie zróżnicowane są spękania: od 1,13 na terenie RDW
Kętrzyn do 1,62 w RDW Elbląg.
Wykres 10 „ Zróżnicowanie deformacji nawierzchni w rejonach”

Elbląg

Kętrzyn

Nidzica

Olecko

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

koleiny

spękania

ubytki

deformacje

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Do dróg o najniższej klasie (D), będących w stanie krytycznym, zakwalifikowano w
cytowanej ocenie następujące drogi wojewódzkie (stan na rok 2011):
503
505
511
513
520

Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie
Frombork – Młynary - Pasłęk
Granica państwa – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński – Kiwity - Wozławki
(Prabuty) – Kamieniec
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I.4 Zdolność instytucjonalna
Zarządem Dróg Wojewódzkich kieruje Dyrektor, który działa przez trzech
upoważnionych zastępców: ds. inwestycji, ds. zarządzania siecią i ds. ekonomicznofinansowych, oraz czterech kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich. W siedzibie Zarządu
Dróg Wojewódzkich pracują osiemdziesiąt dwie osoby.
W czterech Rejonach Dróg Wojewódzkich zatrudnionych jest trzydzieści dziewięć
osób. Strukturę organizacyjną każdego RDW tworzą stanowiska techniczne i administracyjne
skupiające personel ds. drogowo-mostowych, ds. zamówień publicznych oraz ds.
administracyjno-ekonomicznych. Rejony podzielone są na dwanaście Obwodów Dróg
Wojewódzkich, które stanowią drogową służbę liniową. Każdy ODW zarządzany jest przez
kierownika, który wykonuje swoje czynności przy pomocy majstra, drogomistrzów i
dróżników. Aktualnie w ODW zatrudnionych jest sześćdziesiąt sześć osób.
Mapka 6 „ Schemat struktury terenowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Pracownicy ZDW to bardzo dobrze wykształcona kadra, z dużym doświadczeniem
zawodowym. Sto zatrudnionych osób posiada wykształcenie wyższe (57%), pięćdziesiąt sześć
to inżynierowie (30%), trzydzieści sześć osób posiada uprawnienia budowlane, drogowe,
mostowe lub geodezyjne (19%). Dwudziestu pięciu pracowników ZDW należy do różnego
rodzaju stowarzyszeń i organizacji zrzeszających fachowców branży drogowej i budowlanej,
z obszarem działania wykraczającym poza granice województwa i kraju. Kadra ZDW
sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez dokształcanie, szkolenia,
warsztaty i kursach, również przez udział w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach,
co umożliwia wymianę doświadczeń i praktyk drogowców, również w Europie.
Również struktura organizacyjna ZDW jest optymalizowana pod kątem realizowanych
zadań i wyzwań. Znalazło to wyraz w „Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie w latach 2015-2022”. Kluczem do wydajnej i skutecznej pracy są zespoły łączące
młodość i doświadczenie. Połączenie wieloletniej praktyki i posiadanych umiejętności z
zapałem, energią i świeżością młodej kadry stanowi doskonałą podstawę do osiągnięcia
nowoczesnych rozwiązań w bieżącej działalności.
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Nowoczesne zarządzanie to przede wszystkim racjonalne planowanie, wyprzedzanie i
przewidywanie przyszłości. Tylko takie działanie gwarantuje celowe i oszczędne
wydatkowanie dostępnych środków finansowych. To także wybór sposobu finansowania,
prowadzący do efektywnego, wydajnego i skutecznego wydawania środków, adekwatnego do
zakładanych celów.
Nowoczesne zarządzanie obejmuje trzy obszary:
- zasoby ludzkie,
- bazy terenowe i sprzęt,
- sieć drogową.
W ramach restrukturyzacji Zarządu Dróg Wojewódzkich utworzono następujące komórki:
Wydział
Przygotowania
Inwestycji

opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz
przygotowanie dokumentacji technicznych

Zespół ds. Inżynierii
Ruchu

sprawy związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu
drogowego

Wydział
OrganizacyjnoPrawny

obsługa prawna, public relations, polityka informacyjna ZDW
oraz sprawy organizacyjne

Zespół ds. Diagnostyki prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich wraz z
dokonywaniem oceny stanu technicznego sieci drogowej
Zespół ds. Technologii sprawy związane z projektowaniem i stosowaniem rozwiązań
technologicznych w zakresie budowy dróg, ukierunkowane na
wykorzystanie zasobów lokalnych
Zespół ds. Planowania planowanie wydatków oraz analiza i ocena efektywności
gospodarki finansowej ZDW
Nowoczesne zarządzanie to otwarcie na kontakt z innymi podmiotami ze środowisk
branżowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów i rozwiązań. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie nawiązał w ostatnich dwóch latach współpracę z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Instytutem
Badawczym Dróg i Mostów z Warszawy, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z
Olsztyna, Policją. Nawiązano również współpracę z partnerami niemieckimi oraz rosyjskimi
oraz planowane jest rozszerzenie partnerstwa na inne kraje europejskie. Istotne jest zatem
oprócz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników poprzez dokształcanie,
uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach, rozwijanie dodatkowej wiedzy, zwłaszcza
w zakresie znajomości języków obcych. Uczestnictwo pracowników ZDW w
międzynarodowych konferencjach i szkoleniach stanowi doskonałą okazję do wymiany
doświadczeń i praktyk drogowców, również w Europie.
Realizując politykę nowoczesnego zarządzania, Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił
do wdrażania zintegrowanego systemu teleinformatycznego, zdecydowanie usprawniającego
codzienną pracę i komunikację międzywydziałową. To dedykowany system, przygotowany w
oparciu o analizę potrzeb ZDW, działający na zasadzie wzajemnie przepływających i
uzupełniających się informacji.
W skład kompleksowego oprogramowania będą wchodziły następujące moduły:
 ewidencja pasa drogowego – rejestrująca wszelkie zmiany zachodzące w granicach
pasa drogowego (wydawanie zezwoleń, decyzji administracyjnych, naliczaniem opłat
itd.)
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 ewidencja korespondencji – elektroniczny rejestr korespondencji oraz wszelkich
dokumentów będących w ZDW
 ewidencja kosztów – rejestr ogółu dokumentów finansowo-księgowych, powiązanych
z umowami, fakturami itd.
 ewidencja zamówień publicznych – baza danych skupiająca ogół dokumentów
postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych
 ewidencja geodezyjna – rejestr danych odnośnie stanu prawnego nieruchomości oraz
wszelkich przekształceń własnościowych działek
 ewidencja kadrowa – elektroniczna ewidencja czasu pracy
W 2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podjął działania zmierzające do
stworzenia i wdrożenia, wspólnie z grupą specjalistów z branży drogowej, Systemu
Wytycznych Technicznych, tj. lokalnych dokumentów aplikacyjnych do nowych Norm
Europejskich – PN-EN. Normy Europejskie tworzone dla całej Unii, nie podają gotowych
wymagań w zakresie budowy i utrzymania dróg, wyrobów budowlanych itd., określają
jedynie zestawy właściwości i poziomy wymagań. Niezbędne jest zatem stworzenie
dokumentów określających standardy budowy dróg wojewódzkich na podstawie norm
europejskich tj. wytycznych określających cechy techniczne i jakościowe stosowanych
materiałów oraz wymagań w stosunku do robót, przy uwzględnieniu określonych technologii,
miejscowych, zasobów mineralnych a także lokalnego klimatu.
Wytyczne Techniczne będą stosowane zarówno na etapie projektowania (ujednolicenie
projektów budowlanych) jak i podczas realizacji robót budowlanych, poprzez kontrolę
„Badań Typu” mieszanek mineralno-asfaltowych składu stosowanych mieszanek,
prawidłowości wykonania poszczególnych warstw bitumicznych i całych pakietów warstw
asfaltowych oraz pozostałych warstw konstrukcyjnych.
Planowana jest współpraca z producentami kruszyw z województwa warmińskomazurskiego w zakresie technologii stosowania kruszyw miejscowych przy budowie dróg, jak
również z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie oraz niezależnym
laboratorium drogowym, zapewniającym obsługę laboratoryjną.
W dotychczasowej praktyce ZDW, z zadań bieżącego utrzymania, jedynie zimowe
utrzymanie dróg zostało ujęte w 2006 roku w ścisłe standardy.
Zimowemu utrzymaniu podlega sieć dróg wojewódzkich utrzymywanych w czterech
skategoryzowanych standardach (II-V), w następującym podziale:
II standard – obejmuje 155,131 km dróg wojewódzkich
III standard – 362,683 km
IV standard – 792,564 km
V standard – 559, 596 km
Na kwalifikację wpłynęły przede wszystkim funkcje dróg w układzie komunikacyjnym
województwa oraz wartość średniego ruchu dobowego w okresie zimowym. Zimowe
utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń
ruchu drogowego zwłaszcza śliskości zimowej wywołanych czynnikami atmosferycznymi.
W roku 2014 przystąpiono do określenia letnich standardów utrzymania dróg.
Zdefiniowano trzy standardy obejmujące stan jezdni, stan poboczy, zadrzewienia,
oznakowania poziomego, oznakowania pionowego wraz z elementami BRD i zakres
sprzątania. Standardy LUD to ujednolicony wykaz różnych asortymentów robót oraz
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częstotliwość ich realizacji w zależności od standardu przyjętego dla danego odcinka drogi.
Dokument stanowi podstawę do planowania kosztów utrzymania i podejmowania działań na
drogach wojewódzkich. Efektem jest ujednolicenie poziomu utrzymania dróg i obiektów
inżynierskich, wykonywanie remontów bieżących i prac z zakresu poprawy bezpieczeństwa
ruchu oraz poprawy estetyzacji otoczenia drogi w ujęciu jednolitym dla całej sieci dróg
wojewódzkich województwa.
Cała sieć drogowa administrowana przez ZDW, została podzielona na odcinki
przyporządkowane do danego standardu:
standard I – 33% dróg wojewódzkich,
standard II – 27% dróg,
standard III - 40% dróg.
Standard I oznacza standard najwyższy – wymagający największych nakładów
finansowo- rzeczowych.
Od 2016 roku roboty utrzymaniowe prowadzone będą w oparciu o obowiązujące dziś
opisy letnich standardów. Do końca 2016 będą trwały prace nad uszczegółowieniem opisów
jak i wprowadzaniem nowych parametrów, służących do opisu danego standardu. Początek
2017 roku to termin przeprowadzenia wszystkich robót utrzymaniowych, pozwalających na
utrzymanie drogi w danym standardzie, zgodnie z pełnym opisem.
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II.

STAN AKTUALNY SIECI DRÓG WOJEWÓDZTWA

Głównymi osiami komunikacyjnymi województwa są następujące drogi krajowe:
prowadząca z północy na południe droga S7 Gdańsk – Warszawa – Granica Państwa oraz
biegnąca z zachodu na wschód droga nr 16 Dolna Grupa – Grudziądz – Mrągowo – Augustów
– Granica Państwa. Obsługę funkcjonujących drogowych przejść granicznych zapewniają
drogi krajowe nr: 54 (Gronowo-Mamonowo I), S22 (Grzechotki-Mamonowo II), 51
(Bezledy-Bagrationowsk), 65 (Gołdap-Gusiew). Uzupełnienie podstawowego układu
komunikacyjnego regionu stanowią pozostałe drogi krajowe oraz wojewódzkie.
Rozbudowa sieci dróg wojewódzkich przebiega w głównych etapach wdrażanych w
ramach kolejnych edycji Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej:
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Poza wymienionymi Programami, Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował 1 projekt w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-13 oraz planuje
zrealizować 1 projekt z programu Rozwój Polski Wschodniej i 1 projekt z Programu PolskaRosja 2014-20.
Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich (także Strategia Rozwoju Zarządu Dróg
Wojewódzkich) przewiduje w perspektywie do roku 2022 rozbudowę lub przebudowę
istotnych ciągów dróg wojewódzkich w ilości 251,9 km wraz z przebudową i remontem
obiektów inżynierskich za łączną kwotę ponad 754 mln zł, z założeniem wykonania odnów
nawierzchni na pozostałych odcinkach oraz, w perspektywie do roku 2030, kolejnych zadań
odpowiednio do stanu technicznego pozostałej sieci dróg.
Do czasu realizacji planowanych w ramach RPO rozbudów niezbędnym jest
zachowanie pożądanego stanu technicznego dróg wojewódzkich poprzez wykonywanie
odnów nawierzchni i bieżących remontów cząstkowych.

II.1.

Projekty i programy zrealizowane do roku 2010

Do roku 2010 Województwo Warmińsko-Mazurskie realizowało inwestycje ze środków
własnych a także korzystając z dotacji budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR – Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W tym okresie zmodernizowano 11,6% sieci dróg.
Nakłady na inwestycje na drogach wojewódzkich (wliczając środki dotyczące
projektów unijnych) w ostatnich latach cechowały się znaczną zmiennością – od 42 mln w
roku 2006, następnie skok do 84-71 mln zł w latach 2007-2008, by w kolejnych latach (200911) osiągnąć poziom 49-53 mln zł. Wpływ na to miało kilka czynników, m.in. zakończenie
jednego okresu programowania środków unijnych i rozpoczęcie nowego, zmiany gospodarcze
w Polsce, w tym zmiany na rynku pracy i w branży budowlanej. Środki przyznawane obecnie
na drogi wojewódzkie mają umożliwić powolną ale sukcesywną modernizację
zdegradowanych odcinków sieci drogowej. Podstawowe znaczenie mają tu projekty
dofinansowywane środkami europejskich programów pomocowych, z zapewnieniem wkładu
własnego dla tych przedsięwzięć z budżetu Województwa.
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W związku z tym w ramach inwestycji własnych w budżecie ZDW ujmowane są
wybrane zadania rozpoczęte w latach ubiegłych i wymagające kontynuacji oraz najpilniejsze
zadania o charakterze awaryjnym i związane z zapewnieniem przejezdności i podstawowego
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W chwili utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie poprzedni administrator
przekazał dla ZDW 195 szt. obiektów mostowych i 1667 szt. przepustów. Zdecydowana
większość przekazanych obiektów została zbudowana w okresie międzywojennym według
ówczesnych normatywów i posiadała nośność 15 lub 20 t. W najgorszym stanie technicznym
prezentowały się obiekty znajdujące się w ciągach dróg na terenie powiatu braniewskiego,
elbląskiego, nowomiejskiego i części powiatów: działdowskiego i lidzbarskiego. Obiekty
nienormatywne stanowiły wówczas ponad 60% (obecnie w roku 2015 – 41%) ogólnej liczby
mostów i wiaduktów.
Od początku działalności ZDW w Olsztynie wybudowano, rozbudowano lub
przebudowano 76 obiektów mostowych z czego 32 mosty przebudowano na przepusty
stalowe oraz przebudowano ponad 130 przepustów. Na koniec 2015 roku łączne nakłady
inwestycyjne na obiekty inżynierskie przekroczyły 113 mln złotych:
– około 97 mln
– około 17 mln

- obiekty mostowe
- przepusty

II.1.1. Nakłady na inwestycje ZDW zrealizowane w latach 2006-11 (mln zł)
Tabela 9 „Nakłady finansowe inwestycji w latach 2006-2011”

2006
20,9

Inwestycje własne
Inwestycje unijne 6,0
wkład własny
Inwestycje unijne 14,9
wkład UE
Razem 41,8

2007
20,6

2008
41,4

2009
47,8

19,9

9,0

–

– 13,4

43,2

20,4

–

– 27,3

83,7

70,8

47,8

2010
52,6

52,6

2011
12,7

53,4

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

W ramach wydatkowanych środków w latach 2006-2010 wykonano:
Tabela 10 „ Rodzaje robót wykonane w latach 2006 -2010”

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Przebudowy dróg

34,141

54,634

51,885

59,476

16,332 216,468km

Chodniki

3,460

5,079

6,058

14,798

12,746 42,141 km

Zatoki autobusowe

1

7

12

12

8

40 szt.

Obiekty inżynierskie

18

12

11

12

14

67 szt.

Skrzyżowania

3

–

8

4

–

15 szt.

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Środki finansowe, jakie Województwo może zapewnić na inwestycje drogowe, wciąż nie
są w stanie zaspokoić potrzeb w tym zakresie, jednakże przydzielane środki, poza wkładem
własnym do zadań współfinansowanych środkami UE, kierowane są w zbilansowanych
proporcjach na zadania poprawiające zarówno przejezdność dróg (poprawa stanu
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technicznego nawierzchni), jak i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, głównie
pieszych (budowa lub przebudowa chodników, zatok autobusowych, skrzyżowań).
W ciągu kilku ostatnich lat bardzo istotnym składnikiem wydatków inwestycyjnych
stały się koszty dokumentacji technicznych, zwłaszcza w przypadku zadań planowanych do
dofinansowania środkami Unii Europejskiej. Opracowanie tych dokumentacji jest także
ważnym czynnikiem wpływającym na czas realizacji inwestycji – ze względu na duże zakresy
planowanych działań, jak również zmieniające się przepisy, skomplikowane procedury
uzyskiwania wymaganych zezwoleń, konieczność zlecania dodatkowych badań i opracowań.
II.1.2. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
lata 2004-06 (ZPORR) wykonano następujące inwestycje drogowe:
 przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kąp Mazuchówka (2004 - 2008) – wartość 25,9 mln zł,
 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn
(2004 - 2008) – wartość inwestycji ok. 71,3 mln zł,
 przebudowa drogi nr 593 Miłakowo - Dobre Miasto na odcinku ulicy
Fabrycznej w Dobrym Mieście wraz z budową mostu w m. Pityny (2004 2006) – wartość inwestycji ok.14,6 mln zł,
 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo
(2002 - 2007) - ok.14,7 mln zł,
oraz mniejsze zadania:
 budowa mostu wraz z dojazdami, w km 32+362 drogi wojewódzkiej nr 530
Ostróda - Łukta - Dobre Miasto w miejscowości Kalisty za 5,16 mln zł,
 remont wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Lidzbark w km 29+150
drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa – Dobrzyń za 2,27 mln zł,
 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 594 – zmiana organizacji ruchu w msc.
Święta Lipka za 2,47 mln zł.
II.1.3. W ramach dotacji z budżetu państwa – w ramach tzw. Kontraktu wojewódzkiego
wykonano w latach 2006-2008 m.in. przebudowę nawierzchni drogi 527 na odcinku
Pasłęk – Rychliki, drogi 542 odc. Rychnowo – Gierzwałd, drogi 527 w m. Lubomino,
przebudowano szereg skrzyżowań dróg m.in. w Łukcie, Ornecie, Pasłęku i Morągu, a
także obiektów inżynierskich w Olkowie i Jezioranach.

II.2. Projekty i programy zrealizowane do roku 2015
II.2.1. DROGI KRAJOWE
Inwestycje zrealizowane
W latach 2004-2014 w województwie warmińsko-mazurskim wybudowano 246,4 km
dróg:
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 ekspresowych – 136,3 (S7, S22),
 pozostałych 110,1 km, w tym 3 obwodnice w pilotażowym przekroju 2+1 o łącznej
długości 19,7 km
Łączny koszt – 4,9 mld zł, dofinansowanie UE – 3,486 mld zł w ramach trzech
programów:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja
Droga ekspresowa S7
 Jazowa - Elbląg – długość 14 km, w tym obwodnica Elbląga – 4,2 km; lata realizacji
2005-2007
 Elbląg - Pasłęk – długość 13,7 km; lata realizacji 2008-2011
 Pasłęk - Miłomłyn – długość 36,5 km; lata realizacji 2010-2012
 Olsztynek - Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi 51 – długość 31,3
km; lata realizacji 2009-2012
Droga ekspresowa S22
 Elbląg - Grzechotki – długość 50,6 km; lata realizacji 2006-2008
Droga krajowa nr 16
 Olsztyn - Naglady, obwodnica Wójtowa – długość 14 km; lata realizacji 2002-2004
 Naglady - Gietrzwałd, Wójtowo - Barczewo - długość 14 km; lata realizacji 20062008
 Barczewo - Biskupiec – długość 18,4 km; lata realizacji 2008-2010
 Biskupiec - Borki Wielkie – długość 8,2 km; lata realizacji 2010-2014
Obwodnice miast
 DK 65 Obwodnica Gołdapi – długość 5,6 km; lata realizacji 2008-2010
 DK 59 Obwodnica Mrągowa – długość 6,5 km; lata realizacji 2009-2011
 DK 16/65 Obwodnica Ełku (etap III i IV) – długość 4,8 km; lata realizacji 2010-2012
 DK 65 Obwodnica Olecka – długość 7,6 km; lata realizacji 2010-2013
Pozostałe zadania
 DK 51 Barcikowo - Spręcowo – długość 7,5 km; lata realizacji 2007-2008
 DK 58/63 – nowy przebieg w Piszu – długość 2,8 km; lata realizacji 2007-2009
 DK 65 Gołdap - Kowale Oleckie – długość 15,6 km; lata realizacji 2013-2014
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Mapka 7 „ Inwestycje zrealizowane w latach 2004 -2014- drogi krajowe”

Źródło: GDDKiA w Olsztynie
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II.2.2. DROGI WOJEWÓDZKIE
Mapka 8 „Zrealizowane projekty unijne w latach 2004-2006 i 2007-2013”

ZPORR 2004-06
RPO WiM 2007-13
PWT Lt-Pl-Ru 2007-13

Źródło:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

II.2.2.1. RPO Warmia i Mazury 2007-2013 r.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
zrealizowano rozbudowę 344,08 km i budowę 4,70 km, łącznie 348,78 km. Stanowi to
18,6% długości sieci dróg wojewódzkich regionu warmińsko-mazurskiego.
Wdrożono 14 projektów kluczowych, ujętych w dwóch programach usprawniających
powiązania komunikacyjne w obszarach o najmniejszej dostępności:
Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa
warmińsko-mazurskiego:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów
Warszawy w m. Bartoszyce,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odc. Pasłęk - Orneta,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz
ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odc. Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z
m. Orneta i Lidzbark Warmiński,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Stara Różanka i drogi
wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycką i
Traugutta w Kętrzynie,
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6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do
skrzyżowania z drogą krajową nr 63,
7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z
drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie,
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i
Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego),
Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa - Susz,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz – Iława,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ulicą
Lubawską w Iławie,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą
przebiegu w m. Lubawa,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem
na terenie Lidzbarka,
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m.
Działdowo.
Ponadto zrealizowano 2 projekty rozbudowy dróg w ramach Programu Rozwoju
Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty z przebudową
mostu,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Rychliki - Jelonki wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
oraz 9 projektów w trybie konkursowym w ramach oszczędności pozostałych w wyniku
realizacji projektów kluczowych:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odc. Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odc. Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie,
3. Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji granica państwa - Kętrzyn - Mrągowo
koło msc. Łazdoje,
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w msc. Zgniłocha,
7. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikiem
w msc. Łukta,
8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń - Rekownica,
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo-Osada.
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Zasadą generalną realizacji rozbudowy dróg jest ich rozbudowa po istniejącym śladzie z
uzyskaniem parametrów klasy G lub GP, ze wzmocnieniem nawierzchni do 100 kN/oś lub do
115 kN/oś, przebudowa skrzyżowań, korekta łuków poziomych i pionowych w miarę
możliwości terenowych i środowiskowych, regulacja i wzmocnienie poboczy, poprawa
odwodnienia, budowa zatok autobusowych i koniecznych ciągów pieszo-rowerowych.
Wykonanie programu północnego usprawniło komunikację w przebiegu dróg
wojewódzkich od drogi krajowej nr 7 przez miasta, Pasłęk, Ornetę, Lidzbark Warmiński,
DK51, Bartoszyce, Kętrzyn, Srokowo, Węgorzewo, Banie Mazurskie do Gołdapi. Ponadto
skomunikowało północne przejścia graniczne, usprawniło dostępność terenową inwestorom i
turystom a także poprawiło transport i odbiór produkcji rolnej z północnych obszarów
województwa, a w perspektywie komunikując te obszary z trasami Via Baltica lub Via
Carpatia.
Wykonanie programu południowo-zachodniego usprawniło komunikację w przebiegu
dróg wojewódzkich od zachodniej granicy województwa tj. z kierunku nowej przeprawy na
Wiśle – mostu w Kwidzynie, a za tym skomunikowało te obszary z autostradą A1, oraz
poprzez miasta Susz, Iławę – z drogą krajową nr 16 a dalej, w Sampławie, z drogą krajową nr
15 i – poprzez miasta Lubawa, Lidzbark, Działdowo i Nidzica – z drogą krajową S7.
Usprawnienie komunikacji uaktywniło rozwój gospodarczy tych obszarów.
Dzięki wdrożeniu wyżej wymienionych programów znacząco poprawiono
funkcjonalność, jakość i bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury drogowej, która w
liczbach przedstawia się następująco:
 rozbudowano 344,08 km i
wojewódzkich,

wybudowano

4,70 km nowych odcinków dróg

 na wykonanych odcinkach wzmocniono konstrukcje nawierzchni dostosowując je do
nośności 10 t/oś,
 wybudowano 63,356 km i przebudowano 41,230 km ciągów pieszych,
 wybudowano 19,018 km ścieżek rowerowych,
 wybudowano 69,870 km i przebudowano 5,340 km ciągów pieszo-rowerowych,
 wybudowano lub przebudowano zatoki autobusowe,
 utwardzono i wyrównano pobocza,
 poprawiono odwodnienie dróg,
 przebudowano niektóre skrzyżowania,
 przebudowano i utwardzono zjazdy,
 wybudowano lub przebudowano oświetlenie drogowe,
 wprowadzono elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, takie jak wyspy
spowalniające na wjazdach do miejscowości, wyznaczenie i oznakowanie przejść dla
pieszych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier
energochłonnych i balustrad dla pieszych i rowerzystów.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
zostały zbudowane, przebudowane lub wyremontowane obiekty mostowe według poniższej
tabeli:
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Tabela 11 „Obiekty mostowe w ramach RPO 2007 -2013”

Lp.

Nr
DW

Odcinek

Nazwa OM

Km
drogi

Koszt
(tys. zł)

Miejscowość

Budowa obiektów mostowych
1 650 Węgorzewo - Banie Mazurskie Etap II

MD

31+218

Węgorzewo

2 201,38

2 650 Srokowo - Węgorzewo

MD

30+390

Węgorzewo

857,34

3 667 Biała Piska - Nowa Wieś Ełcka

MD 1

13+618

Pogorzel

847,64

4 667 Biała Piska - Nowa Wieś Ełcka

MD 2

24+701

Oblewo

885,77

5 667 Biała Piska - Nowa Wieś Ełcka

MD 3

25+988

Konopki

797,75

6

M1

9+094

Jagodno

680,74

7

M2

12+246

Kamionek Wlk.

733,76

8

M3

13+066

Nadbrzeże

573,73

M4

13+514

Nadbrzeże

684,06

M5

15+585

Suchacz

1 249,51

11

M6

20+124

Kadyny

1 499,09

12

M7

21+572

Kadyny

1 194,01

13

M8

24+758

Tolkmicko

1 636,11

MD 1

29+919

Lidzbark

5 726,00

9
10

503 Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie

14 544 Lidzbark- Działdowo

Przebudowa obiektów mostowych
1 526 Śliwica - Kąty

10+667

Kąty

805,89

2 544 Lidzbark- Działdowo

MD 3

52+990

Pierławki

434,00

3 544 Lidzbark- Działdowo

MD 4

56+290

Działdowo

958,00

26+970

Bronowo

4 521 granica województwa - Susz

1 527 Rychliki - Jelonki
2 544 Lidzbark- Działdowo

Remont obiektów mostowych
most nad Kan.
22+815
Elbląskim
MD 2
33+692

2 325,00

Jelonki

536,04

Cibórz

854,00
Ogółem: 25 479,82

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Realizacja inwestycji pozwoliła na zniesienie ograniczeń na 12 z 20 wymienionych
obiektów, dotychczas nienormatywnych ze względu na nośność lub szerokość.
Ponadto, w ramach rozbudów dróg objętych Programem, wiele małych mostów zostało
przebudowanych na przepusty a wszystkie istniejące przepusty w ciągach tych dróg
przebudowano lub wyremontowano, zależnie od wymaganych parametrów i
dotychczasowego stanu technicznego.
Dofinansowanie środkami RPO WiM 2007-13 w przypadku niektórych projektów
wyniosło maksymalnie 95,0% kosztów kwalifikowalnych.
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II.2.2.2. Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, zrealizował Projekt Nr 084 „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo”.
Roboty budowlane obejmowały głównie:
 odnowę i wzmocnienie nawierzchni na długości 22,4 km,
 przebudowę 8 zatok autobusowych,
 budowę lub przebudowę chodników o łącznej długości 1,9 km,
 przebudowę przepustów,
 przebudowę (utwardzenie nawierzchni) zjazdów,
 regulację poboczy i odwodnienia drogi,
 odnowę oznakowania pionowego i poziomego.
Wskutek odnowy i wzmocnienia nawierzchni drogi oraz uporządkowania jej otoczenia
znacznie wzrósł komfort podróżowania i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Istotnej
poprawie uległa także dostępność komunikacyjna i atrakcyjność inwestycyjna regionu.
Dofinansowanie środkami Programu Lt-Pl-Ru wyniosło maksymalnie 71,1% kosztów
kwalifikowalnych.
Zgodnie z zasadami Programu Transgranicznego, w ramach budżetu projektu Partner
rosyjski, Administracja Okręgu Miasta Gusiew, wykonał przebudowę chodników w tym
mieście o długości 1,45 km za kwotę 267,6 tys. Euro, przy dofinansowaniu UE w wysokości
190,3 tys. Euro.
II.2.2.3. Zakresy i koszty realizacji Programów
Koszty zrealizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich programów w perspektywie
programowej 2007-2013 kształtują się następująco:
Tabela 12 „ Koszty zrealizowanych projektów w ramach RPO 2007-2013”

odcinka

Wartość
robót
budowl.

(km)

(mln zł)

Długość
Program / Projekt

Wartość
ogółem
(mln zł)

Średni %
dofinans.
UE

Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego
w płn. części wojew.

149,878

442,4

488,0

89,9

Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego
w płd.-zach. części wojew.

109,983

292,0

325,4

94,0

Program Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału
Elbląskiego

10,430

39,9

46,3

79,6

52,316

150,3

164,7

70,0

11,780

27,6

32,4

95,0

projekty realizowane w trybie konkursowym
(konkurs I)
projekty realizowane w trybie konkursowym
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(konkurs II)
projekty realizowane w trybie konkursowym

14,390

21,6

25,4

93,9

Razem RPO:

348,78

973,8

1082,2

87,1

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-PolskaRosja

22,400

23,3

24,0

66,7

OGÓŁEM:

371,18

997,1

1 106,2

(konkurs III)

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Wdrożenie obu programów pozwoliło zrealizować rozbudowę 366,48 km i budowę
4,70 km, OGÓŁEM 371,18 km. Stanowi to 19,9% długości sieci dróg wojewódzkich
regionu warmińsko-mazurskiego.

II 3.
2020

Projekty i programy planowane do realizacji w latach 2014-

II 3.1. DROGI KRAJOWE
Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 został opracowany na podstawie i w
powiązaniu z innymi następującymi dokumentami strategicznymi krajowymi:
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;
 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka,
Sprawne Państwo;
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie;
 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.);
 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą
do 2030 r.)
a także realizuje założenia i cele dokumentów strategicznymi Unii Europejskiej:
 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu „Europa 2020;
 „Biała Księga” Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu;
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.
Cel główny
Celem, do którego dążyć będzie realizacja Programu jest budowa spójnego i
nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie
drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci połączeń drogowych
wpłynie korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie
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państwa oraz rozwój jego regionów. Poprawa gęstości i przepustowości głównych arterii jest
jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno
regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz
usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić
oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Budowa obwodnic
poprawi funkcjonowanie miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z
ruchu tranzytowego. Zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami UE-15 a
Polską.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie spójności sieci dróg krajowych (kontynuacja istniejących odcinków, budowa
węzłów).
2. Wzmocnienie efektywności transportu drogowego (skrócenie średniego czasu
przejazdów).
3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar).
4. Poprawa dostępu do rynków i usług (połączenie miast wojewódzkich z Warszawą).
Program Budowy Dróg Krajowych przewiduje w Województwie WarmińskoMazurskim budowę około 300 km dróg za kwotę około 10 mld zł. Programem objęto
następujące odcinki:
droga ekspresowa S7 (w budowie):
- odcinek Nidzica – Napierki o dług. 22,7 km,
- odcinek Miłomłyn – Ostróda Północ o dług. 9,2 km,
- odcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe o dług. 9,7 km,
- odcinek Ostróda Południe – Olsztynek o dług. 20,1 km;
droga ekspresowa S51:
- odcinek Olsztyn Południe – Olsztynek o dług. 13,3 km (w budowie),
- odcinek Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe o dług. 14,7 km (w ostatniej fazie
przetargu);
droga krajowa nr 16 (w trakcie opracowania dokumentacja projektowa):
- odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni) o dług. 25 km,
- odcinek Borki Wielkie – Mrągowo o dług. 16,6 km,
- odcinek Mrągowo – Orzysz – Ełk o dług. 85 km,
- odcinek Samborowo – Ornowo o dług. 9,8 km;
budowa drogi ekspresowej S61 (projekt w trakcie przygotowania):
- odcinek Szczuczyn – Ełk – Raczki o dług. 63 km.
Realizacja wyżej wymienionych inwestycji pozwoli na udrożnienie transportu na
głównych osiach transportowych Warmii i Mazur, tj. drogach S7 i 16, a także powiązanie
stolicy regionu – Olsztyna – z drogą S7, poprzez rozbudowę drogi S51.
Z kolei realizacja przez ZDW kolejnych projektów na sieci dróg wojewódzkich, przede
wszystkim poprzez zniesienie ograniczeń w ruchu, spowoduje ułatwienie dostępu
mieszkańców poszczególnych subregionów do głównych ciągów komunikacyjnych całego
regionu. Poszczególne odcinki dróg wojewódzkich planowane do realizacji przez ZDW są
komplementarne z siecią dróg krajowych:
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 DW545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica ze wschodnim wylotem DW 604
stanowi ścisłe powiązanie z drogą krajową S7
 DW 519 na odcinku Małdyty - Morąg to powiązanie z drogą krajową S7
 DW 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo stanowi skomunikowanie z drogą krajową nr 54
a przez to dojazd do przejścia granicznego Gronowo - Mamonowo
 DW 651 na odcinku Gołdap - granica województwa to połączenie z droga krajową nr 65 i
dalej w kierunku S 61/Via Baltica
 DW 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce stanowi skomunikowanie dwóch powiatów z
drogą krajową nr 51 i dojazd do przejścia granicznego Bezledy - Bagrationowsk
 DW 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno stanowi kontynuację rozbudowy drogi nr 512 i
stanowi ciąg transportowy w układzie równoleżnikowym w obszarze przygranicznym,
komunikuje ze sobą drogi krajowe nr 54 i 51 prowadzące do przejść granicznych w
Gronowie i Bezledach
 DW nr 527 na odcinku Morąg – Olsztyn, w powiązaniu z odcinkiem DW519 Małdyty –
Morąg, stanowi istotny ciąg komunikacyjny ze stolicy województwa do drogi krajowej S7
w kierunku Elbląga
 DW 604 na odcinku Robaczewo – Wielbark ułatwi i poprawi skomunikowanie ze sobą
dróg krajowych S7 i 53
 DW 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko to kontynuacja odcinka Bartoszyce – Kętrzyn
wykonanego w ramach ZPORR 2004-06, bezpośrednio skomunikuje drogę krajową nr 51 z
drogami krajowymi nr 59 i 63 oraz docelowo z drogą S 16.
Wdrożenie planów inwestycyjnych na sieci dróg krajowych w korelacji z
zamierzeniami na drogach wojewódzkich przyczyni się do stworzenia i sukcesywnego
poprawiania spójnego i wydajnego systemu transportowego w całym regionie. Funkcjonalna
sieć dróg głównych i regionalnych pozbawiona ograniczeń oznacza sprawny i wydajny
system transportowy pozwalający na swobodną komunikację tak pomiędzy mniejszymi
ośrodkami, jak też większymi miastami województwa warmińsko-mazurskiego i województw
ościennych.

II 3.2. DROGI WOJEWÓDZKIE
W związku z wymogami warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020
w sektorze transportu konieczne jest przedstawienie przez państwa członkowskie rankingów
projektów transportowych przewidzianych do realizacji na poziomie zarówno krajowym jak
i regionalnym, opartych o obiektywne kryteria, zawierających harmonogram realizacji
ze wskazaniem kluczowych etapów oraz koszty i źródła finansowania. Wymagania w
zakresie selekcji projektów zostały zamieszczone w dokumencie: „Kryteria wyboru projektów
drogowych w ciągu dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020”.
W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 do realizacji zaplanowano 9 odcinków dróg. Przy ich
wyborze kierowano się przede wszystkim stanem technicznym dróg oraz kryteriami
określonymi w ww. dokumencie:
- kryterium rejestrowanego natężenia ruchu (maksymalnie 35 punktów)
Punkty w ramach tego kryterium przyznane zostały poszczególnym zadaniom w oparciu
o ostatnio wykonany Generalny Pomiar Ruchu 2010 na drogach wojewódzkich. Liczba
punktów przyznanych danemu projektowi wynika z odniesienia pomiaru natężenia ruchu
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na wskazanym odcinku drogi do średniego dobowego natężenia ruchu na drogach
wojewódzkich w danym województwie
- kryterium funkcji drogi (maksymalnie 30 punktów)
Kryterium funkcji drogi podzielono na cztery podkryteria, w ramach których przyznano
punktację za połączenie ośrodków miejskich stanowiących drugorzędne lub trzeciorzędne
węzły z siecią TEN-T, usprawnienie połączenia miast regionalnych z miastami
wojewódzkimi, połączeń międzyregionalnych, jak również usprawnienie połączeń z
ośrodkami życia społeczno-gospodarczego (w tym ośrodkami aktywności gospodarczej,
rozwijającymi się obszarami inwestycyjnymi, centrami logistycznymi, lotniskami).
- kryterium kontynuacji ciągu (maksymalnie 25 punktów)
Kryterium to podzielono na dwa podkryteria – przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już
zrealizowanego lub znajdującego się w trakcie realizacji oraz kontynuacja ciągu poprzez
budowę dojazdów do dróg krajowych (zrealizowanych, znajdujących się w realizacji lub
planowanych do realizacji w okresie 2014-2020). Celem podkryterium „przedłużenie
ciągu już zrealizowanego lub znajdującego się w trakcie realizacji” jest premiowanie
tworzenia spójnej sieci drogowej i dążenie do zniwelowania efektu fragmentaryzmu
obecnej sieci. Z kolei, w ramach drugiego podkryterium, punkty przyznawane zostały
poszczególnym odcinkom, które zapewniają zwiększenie dostępności do sieci
transportowej.
- kryterium gotowości projektu do realizacji (maksymalnie 10 punktów)
Kryterium to ma na celu wyselekcjonowanie zadań, które są najlepiej przygotowane, aby
przejść w fazę realizacji. W związku z tym punkty przyznawane zostały za wykonanie
kolejnych kroków w procesie przygotowania zadania.
Podkryterium decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest spełnione, jeśli:
 uzyskano decyzję lub złożono wniosek o jej wydanie dla co najmniej 80% długości
odcinka,
 inwestycja nie wymaga uzyskiwania decyzji.
Podkryterium decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji jest
spełnione, jeśli uzyskana decyzja zachowuje ważność do momentu uzyskania pozwolenia
na budowę. Podkryterium uznaje się również za spełnione, jeśli został złożony wniosek o
wydanie decyzji środowiskowej.
Podkryterium studium wykonalności oraz podkryterium projektu budowlanego uznaje się
za spełnione, jeśli zawarto umowę z wykonawcą (na przygotowanie bądź aktualizację
dokumentacji). Ponadto podkryterium projektu budowlanego uznaje się za spełnione,
jeśli projekt nie wymaga opracowania kompleksowego projektu budowlanego
obejmującego wszystkie branże na całym odcinku.
Poszczególnym kryteriom przypisano wagi punktowe (razem 100 punktów). W wyniku
precyzyjnej analizy stanu przygotowania projektów dokonano, na podstawie opisanych
kryteriów, selekcji projektów, w wyniku czego powstała lista rankingowa projektów
przewidzianych do realizacji, jak niżej:
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Partner wiodący

ZDW

ZDW

ZDW

ZDW

ZDW

ZDW

ZDW

ZDW

ZDW

Opis
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.

Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.
Droga wymaga rozbudowy do wymaganej klasy G, tj.
m. in. wzmocnienia nawierzchni do 100KN/oś,
przebudowy
nienormatywnych
obiektów
inżynierskich,
budowy
chodników,
zatok
autobusowych, skrzyżowań oraz korekty łuków
poziomych i pionowych, poprawy oznakowania
poziomego, wyprofilowania poboczy i rowów
odwadniających oraz wycinki kolidujących drzew.

Lokalizacja

powiat
nidzicki

Droga wojewódzka nr 519 na powiat
odcinku Małdyty - Morąg ostródzki

Droga wojewódzka nr 504 na powiat
odcinku Podgrodzie elbląski,
Braniewo
braniewski

Droga wojewódzka nr 651 na
powait
odcinku Gołdap - granica
gołdapski
województwa

Droga Wojewódzka nr 512 na powiat
odcinku Pieniężno bartoszycki,
Bartoszyce
braniewski

Droga Wojewódzka nr 507 na
powiat
odcinku Braniewo braniewski
Pieniężno

powiat
ostródzki,
olsztyński

Droga wojewódzka nr 545 z
przebudową dwóch
skrzyżowań w m. Nidzica
wraz ze wschodnim wylotem
drogi 604

Droga wojewódzka nr 527 na
odcinku Morąg- Olsztyn

Droga wojewódzka nr 604 na
powiat
odcinku Robaczewonidzicki,
Wielbark
szczycieński

powiat
Droga wojewódzka nr 592 na
kętrzyński,
odcinku Kętrzyn- Giżycko
giżycki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Inni kluczowi
interesariusze

Zarządcy

Tytuł projektu

NR

Szczegóły projektu
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18,690

39,500

25,810

LISTA

17,400

28,910

22,711

10,795

17,693

17,898

Koszt całkowity
mln EUR

15,887

33,575

21,939

14,790

24,573

19,304

9,176

15,039

15,213

Wkład EU

2,804

5,925

3,872

uzyskano

uzyskano

EFRR IV kw 2017 IV kw 2016

EFRR IV kw 2017 II kw 2017

EFRR IV kw 2017 II kw 2017

EFRR IV kw 2017 IV kw 2016

EFRR IV kw 2015

EFRR IV kw 2015

Fundusz

Harmonogram

EFRR IV kw 2017 II kw 2017

EFRR IV kw 2017 II kw 2017

EFRR IV kw 2017 II kw 2017

IV kw 2017

IV kw 2017

IV kw 2017

III kw 2017

IV kw 2017

IV kw 2017

III kw 2017

uzyskano

uzyskano

2019 - 2020 I kw 2018 I kw 2018

2019 - 2020 I kw 2018 I kw 2018

2019 - 2020 I kw 2018 I kw 2018

2018 - 2020 IV kw 2017 I kw 2018

2018 - 2020 I kw 2018 I kw 2018

2018 - 2020 I kw 2018 I kw 2018

2018 - 2020 IV kw 2017 I kw 2018

2017 - 2019 IV kw 2015 I kw 2016

2017 - 2019 IV kw 2015 I kw 2016

II kw 2020

II kw 2020

II kw 2020

I kw 2019

III kw 2020

II kw 2020

I kw 2019

II kw 2018

III kw 2018

Studium
Rozpoczęcie absorpcji
Podpisanie umowy
wykonalności & Decyzja środowiskowa Pozwolenie na budowę
Przetarg na roboty
Zakończenie robót
środków
z wykonawcą
analiza KKA

REZERWOWA

2,610

4,336

3,407

1,619

2,654

2,685

Wkład własny

Źródło finansowania
Oczekiwane wydatki

LISTA PODSTAWOWA

Lista rankingowa bazująca na kryteriach wyboru projektów drogowych wskazanych w wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt.
" Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Kryteria wyboru projektów drogowychw ciągu dróg wojewódzkich przewidywanych do relalizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020".

Tabela 13 „ Lista rankingowa projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020”(dane zawarte w tabeli są
aktualne na dzień przyjęcia preuchwał)
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Plan Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-20 z perspektywą do roku 2030
Mapka 9 „Projekty unijne planowane do realizacji w perspektywie finansowej 2014 -2020”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Tytuł projektu
Długość odcinka
Beneficjent

- „DW 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica ze wschodnim
wylotem DW 604”
ok. 7,414 km
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
- Powiat
- Gmina

Informacje o projekcie

Warmińsko-mazurskie
nidzicki
m. Nidzica,
- drogi wojewódzkie: nr 545 klasy G, nr 604 klasy Z
- DW545: odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do wylotu z
miejscowości Nidzica w kierunku Szczytna wraz z rozbudową skrzyżowania ul.
Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego na skrzyżowanie typu rondo
- DW604: odcinek od skrzyżowania z DW545 do km 4+293 za m. Robaczewo
wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza na
skrzyżowanie typu rondo
- długość odcinków: DW545 – 3,121 km, DW604 – 4,293 km,
- kategoria ruchu DW545 – KR4, DW604 – KR3
- nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
- szerokość jezdni 7,0/6,0 m
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- szerokość poboczy gruntowych 1,25/1,0 m
- szerokość chodników 1,5-2,0 m
- szerokość ścieżek rowerowych 2,0-3,5 m

Tytuł projektu

„DW 519 na odcinku Małdyty - Morąg”

Długość odcinka

ok. 13,120 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
- Powiat

Warmińsko-mazurskie
Ostródzki
m. w. Morąg,

- Gmina
Informacje o projekcie

- droga wojewódzka klasy G
- odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w starym przebiegu w m.
Małdyty skrzyżowania z ul. Szpitalną w Morągu (z rozbudową tego skrzyżowania)
- kategoria ruchu KR3
- nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
- szerokość jezdni 6,0/7,0 m
- szerokość poboczy gruntowych 1,25 m
- szerokość chodników 1,5/2,0 m
- szerokość ścieżek rowerowych 2,0 m

Tytuł projektu

„DW 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”

Długość odcinka

ok. 49,583 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
- Powiat
- Gmina

Informacje o projekcie

Warmińsko-mazurskie
bartoszycki, braniewski
m. Bartoszyce, m. Górowo Iławeckie, m. w. Pieniężno
- droga wojewódzka klasy G
- odcinek Pieniężno - Górowo Iławeckie: od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 507 w Pieniężnie (z rozbudową tego skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 511 w Górowie Iławeckim W zakresie opracowania ujęto około
0,7 km drogi wojewódzkiej nr 511 w Górowie Iławeckim na odcinku
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-

-

pokrywającym się z przebiegiem DW512 (nieciągłość ewidencyjna odcinka
DW512)
odcinek Górowo Iławeckie - Bartoszyce: od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 511 w Górowie Iławeckim do projektowanego skrzyżowania w km ok.
48+900 – włączenia nowego odcinka przebiegu DW512 w ramach zadania
„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową
przeprawy mostowej na rzece Łynie w m. Bartoszyce”
długość odcinków: Pieniężno – Górowo Iławeckie - 27,807 km; Górowo
Iławeckie – Bartoszyce - 21,776 km;
kategoria ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników pomiaru
ruchu drogowego za 2015 r.)
nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
szerokość jezdni i pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m

Tytuł projektu

„DW 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo”

Długość odcinka

ok. 15,340 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
- Powiat
- Gmina

Informacje o projekcie

Warmińsko-mazurskie
elbląski, braniewski
Tolkmicko, Frombork, Braniewo
- droga wojewódzka klasy G
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie – Braniewo z
pominięciem odcinka przebudowanego w 2010 roku długości około 2,3 km
drogi wojewódzkiej biegnącej przez miejscowość Frombork,
- kategoria ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników pomiaru
ruchu drogowego za 2015 r.)
- nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
- szerokość jezdni i pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
- szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m

Tytuł projektu

„DW 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno”

Długość odcinka

ok. 29,67 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
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- Powiat

Warmińsko-mazurskie

- Gmina

braniewski

Informacje o projekcie

-

-

Pienieżno
droga wojewódzka klasy G
odcinek Braniewo - Pieniężno: od skrzyżowania z drogą krajową nr 54 w
Braniewie ( bez rozbudowy skrzyżowania ) do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 512 w Pieniężnie (bez rozbudowy skrzyżowania kategoria
ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników pomiaru ruchu
drogowego za 2015 r.)
nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
szerokość jezdni i pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m

Tytuł projektu

„DW 651 na odcinku Gołdap - granica województwa”

Długość odcinka

ok. 38,720 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
- Powiat
- Gmina

Informacje o projekcie

Warmińsko-mazurskie
gołdapski
Dubeninki
- droga wojewódzka klasy G
- odcinek Gołdap - Dubeninki: początek opracowania od skrzyżowania z drogą
krajową nr 65 w Gołdapii, do m. Dubeninki ( wraz z m. Dubeninki ) łącznie
około 18,5 km ( długość może ulec zmianie w związku ze zmianą przebiegu w
m. Gołdap )
- odcinek Dubeninki – Gr. woj. od m. Dubeninki do Gr. woj. łącznie około 19,6
km ( długość może ulec zmianie w związku ze zmianą przebiegu w m.
Żytkiejmy )
- łącznie dwa odcinki około 38,1 km (długość może ulec zmianie w związku ze
zmianą przebiegu w m. Gołdap i Żytkiejmy ).
- kategoria ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników pomiaru
ruchu drogowego za 2015 r.)
- nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
- szerokość jezdni i pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
- szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m
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Tytuł projektu

„DW 604 na odcinku Robaczewo - Wielbark”

Długość odcinka

ok. 32,40 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo
- Powiat
- Gmina

Informacje o projekcie

Warmińsko-mazurskie
nidzicki, szczycieński
Nidzicka, Wielbark
- droga wojewódzka klasy G
- odcinek Robaczewo - Wielbark: początek opracowania od km 4+293 do
skrzyżowania z DK 57 w Wielbarku ( bez skrzyżowania )
- kategoria ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników pomiaru
ruchu drogowego za 2015 r.)
- nośność nawierzchni 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
- szerokość jezdni i pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
- szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m

Tytuł projektu

„DW 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko”

Długość odcinka

ok. 27,689 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo

Warmińsko-mazurskie

- Powiat

kętrzyński i giżycki

- Gmina

Kętrzyn, Ryn i Giżycko

Informacje o projekcie

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko, od km
44+611 do km 72+318
- kategoria drogi: wojewódzka,
- klasa drogi G (główna),
- szerokość jezdni: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi klasy G,
- szerokość pasa ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
- szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m,
- kategoria ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników
pomiaru ruchu drogowego za 2015 r.).
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Tytuł projektu

„DW 527 na odcinku Morąg - Olsztyn”

Długość odcinka

ok. 38,239 km

Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Miejsce realizacji
projektu:
- Województwo

Warmińsko-mazurskie

- Powiat

ostródzki i olsztyński

- Gmina

Morąg, Łukta i Olsztyn

Informacje o projekcie

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, od km
58+018 (skrzyżowanie ul. Pomorskiej, ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada w
Morągu) do km 75+011 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 530 w
Łukcie),
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn, od km
75+011(skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 530 w Łukcie) do km
97+318 (granica miasta Olsztyn),
- klasa drogi G (główna),
- szerokość jezdni: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi klasy G,
- szerokość pasa ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi
klasy G,
- szerokość poboczy gruntowych: 1,25 m,
- kategoria ruchu: KR3 (z możliwością zmiany po uzyskaniu wyników
pomiaru ruchu drogowego za 2015 r.).
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Stan wdrażania przygotowań Zarządu Dróg Wojewódzkich w IV kwartale 2015 r. jest
następujący:
Tabela 14 „Stan wdrażania projektów w ramach RPO 2014-2020”

Nr
projektu

Stan przygotowania

Planowana realizacja

I, II

dokumentacja budowlano-wykonawcza kompletna,
z ostatecznymi decyzjami o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej; projekty gotowe do realizacji

I kw. 2016 – III kw.
2017

III, VI

postępowania
przetargowe
na
wyłonienie
wykonawców dokumentacji projektowych w trakcie

IV kw. 2017 – I kw.
2019

IV, V

postępowania
przetargowe
na
wyłonienie
wykonawców dokumentacji projektowych w trakcie

II kw. 2018 – III kw.
2020

VII, VIII, IX

w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowych
na
wyłonienie
wykonawców
dokumentacji
projektowych

II kw. 2018 – III kw.
2020

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Wdrożenie wyżej wymienionych projektów pozwoli na rozbudowę około 252 km
dróg, co stanowić będzie kolejne 13,5% zmodernizowanej sieci dróg wojewódzkich regionu
warmińsko-mazurskiego, a także wpłynie na zniesienie ograniczeń nośności i/lub szerokości
na 16 z 25 obiektów mostowych planowanych do przebudowy w tej perspektywie czasowej.

II 4. Koszty utrzymania i eksploatacji dróg
Poza przygotowaniem, wdrażaniem i realizacją inwestycji na podległych drogach
wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich ponosi koszty bieżącego utrzymania i
eksploatacji dróg. Począwszy od 2016 roku roboty utrzymaniowe na drogach wojewódzkich
prowadzone będą w oparciu o nowe opisy letnich standardów. W roku 2016 będą trwały prace
nad uszczegółowieniem opisów i określeniem nowych parametrów; wraz z zakończeniem
tych prac koszty utrzymania i eksploatacji dróg będą określane z większą dokładnością.
Nakłady te planowane będą na etapie tworzenia planu rzeczowo-finansowego ZDW na każdy
kolejny rok budżetowy. Plan Rozwoju Sieci Drogowej będzie odpowiednio aktualizowany raz
w roku, o faktyczne dane na temat kosztów ponoszonych na utrzymanie i eksploatację sieci
dróg wojewódzkich.
Koszty letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2016 roku w podziale na standardy
kształtują się następująco:
standard I
– 4,772 mln zł,
standard II
– 4,435 mln zł,
standard III – 4,837 mln zł,
łącznie:
– 14,044 mln zł.
W roku 2017 prowadzenie letniego utrzymania dróg wojewódzkich, pozwalających na
utrzymanie drogi w danym standardzie, odbywać się będzie zgodnie z pełnym opisem.
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III. CELE
PLANU
ROZWOJU
SIECI
DROGOWEJ
DRÓG
WOJEWÓDZKICH
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKOMAZURSKIEGO NA LATA 2012-2020 Z RERSPEKTYWĄ DO ROKU
2030
Cele Planu Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030 zgodne są z:
 „Strategią Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022”
wpisując się w strategiczne cele ZDW w zakresie przywrócenia pełnej przejezdności sieci
oraz poprawy bezpieczeństwa dróg wojewódzkich.
 „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (opr.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010 r.), której cele szczegółowe
sformułowano jako:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność),
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych (spójność),
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność).
Polityka regionalna nakreślona w KSRR, uwzględniona w niniejszym planie, przyczyni
się do budowy tożsamości regionalnej i podnoszenia konkurencyjności wszystkich regionów,
koncentrując swoją uwagę na rozwijaniu mechanizmów wzmacniających rozprzestrzenianie
impulsów rozwojowych na obszarze całego kraju, a także promując równy dostęp do usług
publicznych postrzegany jako czynnik decydujący o możliwościach pełnego uczestniczenia
wszystkich mieszkańców w rozwoju regionów.
KSRR uwzględnia także działania zwiększające spójność terytorialną, w skali krajowej
i regionalnej, z wykorzystaniem budowy powiązań funkcjonalnych między ośrodkami
wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym, aktywnym przeciwdziałaniem marginalizacji
najsłabiej rozwijających się obszarów oraz ograniczaniem dysproporcji rozwojowych między
poszczególnymi województwami.
 „Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku” (Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń 2011 r.).
Jej cel główny brzmi:
Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności,
zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze
społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.
Natomiast poniższe cele szczegółowe zastosowano w zakresie odpowiednim w
niniejszym planie:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej
struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.
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2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa.
6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Opracowanie niniejszego „Planu rozwoju sieci drogowej” jest wynikiem dążenia do
stworzenia jak najlepszych warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionalnego.
Poprawi do konkurencyjność naszego regionu i jego dostępność komunikacyjną w wymiarze
regionalnym i ponadregionalnym.
W ujęciu ponadregionalnym przyczynkiem do rozwoju regionu ma być usprawnienie
ważnych dla województwa połączeń drogowych, wiążących regionalny system transportowy
z siecią dróg krajowych oraz z transeuropejską siecią transportową, przebiegającą na
obrzeżach województwa warmińsko-mazurskiego.
Natomiast rozwój regionalny i lokalny będzie stymulowany dzięki inwestycjom
wzmacniającymi powiązania między obszarami wiejskimi a lokalnymi biegunami wzrostu –
małymi i średnimi miastami. Będą one zlokalizowane na drogach stanowiących dostęp do
terenów przeznaczonych pod inwestycje lub obszarów stanowiących kompleksy turystyczne,
usługowe lub na obszarach przemysłowych.
 „Zasadami kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińskomazurskiego i ich powiązań z pozostałymi drogami”, opracowanymi przez zespół pod
kierownictwem prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego (IBDiM, Warszawa, 2005 r.).
Optymalne kierunki inwestycji w infrastrukturę dróg wojewódzkich zostały
określone w powyższym opracowaniu. Należą do nich:
 przebudowa ciągów dróg o znaczeniu ponadlokalnym, m.in.:
o (Kwidzyń) – Susz – Iława – Lubawa – Lidzbark – Działdowo – (Mława),
o Mrągowo – Kętrzyn – Giżycko – Olecko – (Suwałki),
o Elbląg – Frombork – Braniewo,
 optymalizacja przebiegu dróg wojewódzkich przez miasta – w tym budowa małych
obwodnic i parkingów wokół stref pieszych,
 odnowy nawierzchni i przebudowy dróg – przywracanie drogom wojewódzkim
właściwych im parametrów technicznych, kierując się bieżącą oceną stanu
technicznego oraz natężeniem ruchu na danym odcinku,
 przebudowa obiektów – niedopuszczenie do wyłączenia z użytkowania dróg poprzez
stan techniczny obiektów inżynierskich znajdujących się w ich ciągu; hierarchizacja
pilności tych inwestycji powinna oprzeć się o wyniki wykonanych przeglądów
szczegółowych i przeglądów specjalnych.

Strona | 51

Plan Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-20 z perspektywą do roku 2030

Należy podkreślić, że realizacja długookresowego planu rozwoju sieci drogowej
województwa warmińsko-mazurskiego nie może odbywać się kosztem nakładów na bieżące
utrzymanie dróg wojewódzkich, gdyż takie postępowanie jest istotnym zagrożeniem trwałości
inwestycji już zrealizowanych, jak również negatywnie wpływa na konsekwencję i
skuteczność wdrażania przedsięwzięć objętych niniejszym planem i pozostałych inwestycji
ZDW. Zagwarantowanie pewności i ciągłości finansowania jest jednym z warunków
skutecznego wdrożenia i wykonania założeń planu rozwoju sieci drogowej województwa
warmińsko-mazurskiego.
W „Zasadach kształtowania...” główne kierunki działań
modernizacyjnych na sieci dróg wojewódzkich przedstawiono jako:

inwestycyjnych

i

1. modernizacja obiektów mostowych,
2. usprawnienie ruchu w dużych miastach,
3. budowa, przebudowa i modernizacja dróg,
4. oznakowanie dróg i wyposażenie w inne urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa
ruchu,
przy czym, odnośnie punktu 3, jako kryteria wyboru ciągów dróg kwalifikowanych do
gruntownej modernizacji, przyjęto:
– wybrane ciągi dróg mają pełnić zarówno funkcję obsługi ruchu lokalnego, jak i
funkcję obsługi ruchu ponadregionalnego, z możliwością kontynuacji podróży po
drogach ekspresowych lub autostradach,
– zmodernizowane drogi mają obsłużyć jak najwięcej miast średniej wielkości,
zwłaszcza na tych kierunkach, których nie obsługują drogi krajowe.
 Programami usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej i południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Cele niniejszego „Planu rozwoju sieci drogowej” są również spójne i kompatybilne ze
zrealizowanymi w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz z aktualnymi w
ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 programami usprawnienia powiązania
komunikacyjnego w północnej i południowo-zachodniej części województwa mazurskiego,
których dążeniem jest:
Cel główny:
Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej poprzez
przebudowę dróg wojewódzkich warunkujących rozwój regionalny.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie standardu dróg
2. Likwidacja utrudnień w przewozie osób i towarów
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
4. Oszczędność czasu podróży
5. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów
6. Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko
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 Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko- Mazurskiego na
lata 2015-2018
poprzez zapewnienie integralności przyrodniczej województwa czyli budowę przejść dla
zwierząt na trasach komunikacyjnych, ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez
poprawę jakości dróg i organizacji ruchu kołowego, ograniczanie oddziaływania hałasu i pól
elektromagnetycznych, prowadzenie monitoringu hałasu, wprowadzenie koniecznych zmian
w inżynierii ruchu drogowego (budowa obwodnic, poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg,
zapewnienie płynności ruchu), budowa tras rowerowych na terenach zurbanizowanych.
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko- mazurskiego,
przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego nr VII/164/15 z dnia
27 maja 2015 r.
poprzez Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej – na podstawie przygotowywanych
okresowo przez zarządcę dróg wojewódzkich planów rozwoju sieci drogowej oraz Rozwój
pozostałej infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym oraz infrastruktury drogowej
w miastach.
„Plan rozwoju” powiązany jest również ze Strategią Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
Województwa Warmińsko Mazurskiego do 2025 r., poprzez wykonanie celu strategicznego:
Nowoczesna Infrastruktura Rozwoju, który będzie realizowany przez cel operacyjny tj.
zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności.
Celem głównym Planu rozwoju sieci drogowej na lata 2012 – 2020 jest

Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej
regionu Warmii i Mazur
Cel ten osiągany będzie poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów
szczegółowych:
1. integracja systemów transportowych w województwie w tym połączeń drogowych z
połączeniami kolejowymi (uzupełnienie sieci połączeń kolejowych) oraz połączeń
drogowych z portami morskimi i lotniczymi w województwie.
2. skomunikowanie ośrodków o najniższej dostępności komunikacyjnej z pozostałą siecią
dróg i z centrum województwa warmińsko-mazurskiego.
3. rozbudowa dróg wojewódzkich będąca uzupełnieniem dla sieci połączeń
międzyregionalnych łączących województwo warmińsko-mazurskie z siecią TENT, w tym
z autostradą A1 i Via Baltica.
4. usprawnienie i uzupełnienie skomunikowania sieciowego z przejściami granicznymi
funkcjonującymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
5. poprawa skomunikowania większych miast regionu pomiędzy sobą oraz z centrum regionu
która niesie ze sobą następujące atuty, takie jak:
 wysoka atrakcyjność zamieszkania;
 duża koncentracja pracodawców;
 wysoka krajowa konkurencyjność w ujęciu dynamicznym;
 znacząco rozwinięte funkcje turystyczne;
 duże obszary o walorach rekreacyjnych;
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rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie i większych miastach (Elbląg, Ełk);
wzrost funkcji metropolitalnych Olsztyna (np. medyczne i rehabilitacyjne);
wysoka koncentracja organizacji społecznych;
znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego;
wysoka atrakcyjność inwestycyjna i konkurencyjność w skali województwa;
znaczący ośrodek akademicki oznacza wysoki odsetek ludności z wyższym
wykształceniem, stanowi centrum naukowo‐technologiczne o wysokiej
specjalizacji naukowej.

6. skomunikowanie ośrodków subregionalnych i obszarów problemowych (zagrożonych
peryferyzacją społeczno-gospodarczą, o słabym dostępie do usług publicznych, obszarów
przygranicznych, wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji, obszarów o ekstremalnie
niskiej dostępności komunikacyjnej) z pozostałą siecią dróg wpłynie pozytywnie na takie
procesy, jak np.:
 dynamizacja procesów gospodarczych, rozwój współpracy sieciowej – w tym w
zakresie innowacyjności, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, wzrost jakości życia;
 wzmocnienie funkcji gospodarczych (atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna);
 aktywizacja społeczna i działania w zakresie ekonomii społecznej;
 wzrost atrakcyjności turystycznej i efektywna promocja produktów turystycznych
 lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych dla aktywizacji społeczno‐
gospodarczej;
 wzrost dostępu do usług publicznych;
 aktywizacja społeczna;
 poprawa połączeń komunikacyjnych z lokalnymi ośrodkami wzrostu, wzrost
przedsiębiorczości;
 wykorzystanie szans wynikających z małego ruchu przygranicznego (aktywizacja
społeczna i gospodarcza);
 poprawa powiązań komunikacyjnych w pasie przygranicznym; utworzenie i
wypromowanie produktów turystycznych;
 wzrost kapitału społecznego; podniesienie jakości edukacji;
 rewitalizacja miast i wzrost jakości życia;
 wzrost współpracy międzygminnej;
 poprawa połączeń komunikacyjnych z otoczeniem (rynki pracy);
 specjalizacja miast i miasteczek.
7. poprawa infrastruktury drogowej dla użytkowników w tym sieci autobusowych
wojewódzkich i międzywojewódzkich.
8. poprawa drogowego transportu towarów.
Realizacja planu rozwoju sieci drogowej pozwoli na osiągnięcie celu
infrastrukturalnego, ukierunkowanego na stworzenie nowoczesnej i wydajnej infrastruktury
transportowej w województwie warmińsko-mazurskim oraz celu systemowego,
ukierunkowanego na stworzenie efektywnych systemów przewozowych i sprawnych rynków
transportowych w województwie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzmocnienie nośności nawierzchni dróg, poprawę
ich parametrów, stanu technicznego i funkcjonalnego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu
jazdy, skrócenie czasu podróży, lepsze wyposażenie dróg. Osiągnięcie parametrów
technicznych wymaganych dla danej klasy drogi wojewódzkiej w powiązaniu z łączeniem
ciągów dróg planowanych do realizacji z już wykonanymi oraz z siecią dróg krajowych
stworzy kompletny, funkcjonalny i wydajny system transportowy pozbawiony ograniczeń.
Dzięki temu wzrośnie praca przewozowa w regionie, tak w skali regionalnej, jak i krajowej.
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Przywrócenie pełnej przejezdności sieci
Przywrócenie pełnej przejezdności sieci dla ruchu samochodów ciężarowych, to jeden
z najważniejszych priorytetów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Ograniczenia nośności obiektów mostowych, ograniczenia ich skrajni oraz stan
nawierzchni dróg, uniemożliwiają aktualnie sprawny ruch samochodów ciężarowych. Jest to
podstawowy problem sieci dróg wojewódzkich hamujący rozwój terenów inwestycyjnych i
blokujący prowadzenie działalności gospodarczej. Działania zmierzające do osiągnięcia celu
wymagają rzetelnej diagnostyki sieci, zbadania stanu technicznego, wyznaczenia kluczowych
ciągów dróg wymagających modernizacji w pierwszej kolejności - ze względu na stan, ale i
strategiczne położenie czy natężenie ruchu. Znajomość stanu technicznego administrowanej
sieci drogowej umożliwi zaplanowanie finansowania koniecznych działań, ustalenie ich
harmonogramu oraz realizację inwestycji, zmierzając etapowo do osiągnięcia zakładanego
celu.
Polityka inwestycyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich realizowana jest dwutorowo,
poprzez wykonywanie inwestycji własnych – finansowanych z budżetu ZDW oraz inwestycji
dofinansowywanych środkami Unii Europejskiej.
Przywracając pełną przejezdność dla pojazdów ciężarowych, region usprawni
połączenie z pozostałą częścią kraju oraz z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą.
Województwo warmińsko-mazurskie będzie mogło racjonalnie wykorzystać swój potencjał.
Likwidacja ograniczeń przejezdności wymaga podjęcia zdecydowanych działań,
skierowanych na poprawę stanu obiektów inżynierskich oraz ogólnego stanu dróg.

Poprawa bezpieczeństwa
Działania zarządców dróg powinny zmierzać przede wszystkim do zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Wymiernym celem tych działań jest
ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.
Wypadek drogowy, z powodu ogromnej skali zjawiska i jego tragicznych konsekwencji,
stanowi duży problem społeczno-ekonomiczny. Według badań przeprowadzonych przez
Warszawski Instytut Badawczy Dróg i Mostów, w krajach UE w wyniku systematycznych
różnorodnych działań nastąpiło zahamowanie wzrostu wypadkowości. Znacznie zmalała
liczba ofiar śmiertelnych (o około 30%), jednak mimo ogólnej poprawy, sytuacja nadal jest
poważna.
W Polsce wskutek wypadków drogowych zginęło w 2014 roku około 3,2 tysiąca osób, a
rannych zostało ponad 42 tysiące osób. Wypadek drogowy z ofiarami śmiertelnymi i rannymi
jest przede wszystkim ludzką tragedią, ale wiąże się również z ogromną stratą dla gospodarki.
Obecnie koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje się na poziomie 40 mld PLN.
Działania ZDW związane z poprawą bezpieczeństwa:
– zminimalizowanie liczby ofiar wypadków

Podstawowy dokument w skali kraju dotyczący bezpieczeństwa na drogach (brd), jaki
stanowi Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zakłada redukcję
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śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2020. Strategia ZDW w zakresie brd
zbieżna jest z założeniami NP BRD i przewiduje szereg działań w następujących obszarach
stanowiących filary strategii:
1. Działania ograniczające ryzyko wypadków w szczególności wypadków z drzewami,
2. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenia
prędkości,
3. Standardy lokalizacji i zagospodarowania przystanków komunikacji publicznej,
4. Likwidacja miejsc niebezpiecznych,
5. Zapewnienie aktualnej i rzetelnej informacji o stanie brd,
6. Udoskonalenie procedur związanych z zarządzaniem ruchem.
Wszelkie działania podejmowane przez ZDW, wdrażane programy, wykonywane
zadania i realizowane inwestycje, w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z poprawą
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizowane przez ZDW dwa nowatorskie
programy tj. Przyjazna Droga i Zielona Droga, w sposób szczególny i bezpośredni
dedykowane są poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponadto
letnie standardy utrzymania dróg i Program budowy stanowisk do ważenia pojazdów, to
projekty związane z nowoczesnym zarządzaniem, poprawiające jednocześnie bezpieczeństwo
na drogach.

Program „Przyjazna Droga”:

Program został zainaugurowany przez ZDW we wrześniu 2014 poprzez rozpoczęcie
pierwszych działań poprawy bezpieczeństwa na jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg, tj.
na drodze wojewódzkiej nr 507 – na odcinku Orneta- Dobre Miasto. Odcinek ten
wytypowano jako pilotażowy do wdrażania rozwiązań Przyjaznej Drogi. Rozpoczęto
prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych oraz edukacyjnych, skierowanych do
uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Lata 2015 - 2016 to realizacja zadań
inwestycyjnych wpisujących się w program. To
również gromadzenie i przygotowanie niezbędnych
dokumentów, umożliwiających ubieganie się o
wsparcie projektu środkami unijnymi. Złożenie
wniosku o dofinansowanie planowane jest na rok
2016.
W celu skłonienia kierowców do ograniczenia
prędkości
pojazdów,
zostaną
wykorzystane
konwencjonalne środki
takie jak:
- budowa wysp spowalniających,
- budowa/remonty chodników,
- przebudowa skrzyżowań,
- ustawienie barier ochronnych,
- budowa zatok lub peronów przystankowych.
Zostaną
podjęte
również
działania
niekonwencjonalne polegające na eksperymentalnym oznakowaniu poziomym, malowaniu
linii krawędziowych oraz obrazów na nawierzchni wykorzystujących złudzenia optyczne.
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Wszystkim działaniom towarzyszy ocena ich skuteczności i efektywności. W dalszej
perspektywie – począwszy od 2017- najbardziej skuteczne środki ograniczające prędkość
zostaną rozszerzone na pozostałe drogi wojewódzkie i drogi innych kategorii.
Realizacja programu możliwa jest dzięki współpracy z Instytutem Badawczym Dróg
i Mostów z Warszawy przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym, szkoleniowym
i organizacyjnym ZDW przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Program „Buforstrada”: (bufor – zderzak, strada – droga)

Zarząd Dróg Wojewódzkich, we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów,
ogłosił konkurs pn. Buforstrada, wpisujący się w realizację założeń obydwu programów
dedykowanych poprawie bezpieczeństwa Zielona Droga oraz Przyjazna Droga. Celem
konkursu jest znalezienie innowacyjnego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo rosnące w koronie drogi
oraz chroniącego drzewo przed skutkami najechania na nie.
Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich, mających pomysł
innowacyjnego rozwiązania brd oraz do firm projektowych i wykonawczych, mogących
zrealizować koncepcję konkursową. Szukane rozwiązanie materiałowo- konstrukcyjne
powinno połączyć niezbędne właściwości fizyczne, ekonomiczne, zapewniając tym samym
skuteczność działania. Urządzenie powinno spełniać funkcje ostrzegawcze, mieć właściwości
energochłonne, powinno być odporne na warunki atmosferyczne, dewastację, chroniące
użytkowników pojazdów osobowych jak i ciężarowych, możliwe do zastosowania na
drzewach zróżnicowanych gabarytowo, niepogarszające warunków wegetacji drzew i
możliwe do powszechnego stosowania ze względu na koszty. Rozwiązanie zaproponowane
przez zwycięzcę będzie testowane i wdrażane na wytypowanych odcinkach dróg
wojewódzkich Warmii i Mazur. Skuteczność oraz właściwości projektu będą oceniane przez
odpowiedni instytut badawczy. W przypadku pozytywnej oceny, projekt zostanie
opatentowany, zgłoszony jako produkt innowacyjny do dofinansowania unijnego oraz
stosowany na szerszą skalę, również na drogach innych kategorii.

Program budowy stanowisk do ważenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

Budowa stanowisk do ważenia pojazdów jest jednym z działań zapobiegającym
niszczeniu dróg przez przeciążone pojazdy. Propozycja stworzenia i realizacji programu
została omówiona w październiku 2013 r. przez przedstawicieli ZDW na jednym z
Konwentów Dyrektorów Dróg Powiatowych, podczas którego dyrektorzy ZDP zadeklarowali
wspólny udział w jego tworzeniu. Projekt opiera się na porozumieniu Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze Starostami Powiatów, współpracy z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie oraz Wojewódzką Inspekcją Transportu
Drogowego w Olsztynie.
Program ma na celu ochronę infrastruktury drogowej na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Przewiduje budowę sieci stanowisk do kontroli pojazdów
ciężarowych, która usprawni działania służb Inspekcji Transportu Drogowego i Policji na
rzecz eliminowania z sieci drogowej przeciążonych pojazdów. Stanowiska te będą
umożliwiać nie tylko kontrolę masy całkowitej i nacisków osi pojazdów, ale wspomogą
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realizację innych zadań przedstawicieli służb Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży
Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Sanitarno-Epidemiologicznej itp. Mogą służyć również
jako parkingi lub zatoki postojowe.
Wstępnie opracowany projekt zakłada budowę sieci stanowisk do ważenia na drogach
krajowych, wojewódzkich i powiatowych naszego województwa. Na drogach wojewódzkich
docelowo zlokalizowanych będzie dwadzieścia jeden miejsc kontroli – przy planowanej
ogólnej liczbie około pięćdziesięciu stanowisk. Obecnie trwa weryfikacja projektu, ustalanie
zalecanej kolejności budowy stanowisk i warunków współpracy. Jednostką odpowiedzialną
za dane stanowisko będzie zarządca drogi, przy której będzie ono usytuowane.
Budowa jednego stanowiska do ważenia, w zależności m.in. od warunków terenowych,
to koszt ok. 50-100 tys. zł. Na obecnym etapie wdrażania projektu, trudny do określenia jest
także horyzont czasowy ukończenia realizacji całego programu, uzależniony jest on ściśle od
możliwości finansowych każdego z zarządców dróg zaangażowanych w program. Zakłada
się, że funkcjonowanie pełnej sieci stanowisk do ważenia zostanie ukończone na przełomie
2020-2025 r.

Mapka 10 „Program budowy stanowisk do ważenia pojazdów”

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
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IV. REALIZACJA CELÓW PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWEJ
DLA WARMII I MAZUR
Realizacja celów programu rozwoju sieci drogowej dla Warmii i Mazur odbywać się
będzie za pomocą przyjętych rozwiązań technicznych oraz procedur, które pozwolą na:
 uzyskanie parametrów drogi klasy G lub GP,
 wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś lub do 115 kN/oś,
 przebudowę skrzyżowań,
 budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,
 budowę/przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych,
 budowę przejść dla pieszych wraz z azylami, zatok autobusowych, przystanków,
parkingów, miejsc postojowych i dróg zbierających,
 remont poboczy,
 wycinkę drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu,
 przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi, przebudowę urządzeń infrastruktury
technicznej kolidujących z inwestycją,
 zagospodarowanie zieleni,
 rozwiązania zapewniające poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
oznakowanie pionowe i poziome.
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 obejmowało ok. 371 km dróg
wojewódzkich. Zakładając, że okres programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020
obejmie 251 km, łącznie do 2020 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury, przebudowanych byłoby ponad 600 km dróg.
Pozostała sieć dróg wojewódzkich w naszym województwie, wg stanu na
II połowa 2011 r., wymaga odnów nawierzchni z budową niezbędnego wyposażenia
(chodniki, zatoki autobusowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu) w ilości ok. 475 km. Od
możliwości finansowych województwa zależy w jakim okresie czasu możliwe będzie
osiągnięcie tego stanu.
Dla ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji przyjęto następujące
rozwiązania:
 na odcinkach, gdzie będzie to konieczne ze względu na hałas, będą stosowane
rozwiązania minimalizujące np. tzw. „ciche nawierzchnie”,
 w miejscach odprowadzenia z dróg wód opadowych będą budowane osadniki wraz
z urządzeniami podczyszczania wód odprowadzonych do rowów otwartych,
 wycinka drzew odbywać się będzie tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji
inwestycji
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 będzie realizowana kompensacja strat w zadrzewieniu przydrożnym poprzez nowe
nasadzenia w zgodnej z przepisami odległości od jezdni,
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 będą przestrzegane regulacje zawarte w przepisach prawnych z zakresu ochrony
przyrody
i środowiska w odniesieniu do gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie.
Realizacja „Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030" (aktualizacja z
2015 r.) wpłynie pozytywnie na :
 poprawa poziomu życia i bezpieczeństwo ludzi, ze względu na lepszą płynności ruchu,
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców, oraz zwiększenie komfortu jazdy
kierowców,
 klimat akustyczny, dzięki poprawie nawierzchni ulic i zmianie układu komunikacyjnego
oddziaływanie hałasowe zmniejszy się istotnie w stosunku do obecnego,
 jakość wód, ze względu na realizację zadań związanych z rozbudową kanalizacji
deszczowej,
 powietrze, ze względu na likwidację przestoi i spowolnień ruchu pojazdów
spowodowane złym stanem drogi,
 zmniejszenie drgań wywołanych ruchem pojazdów po zniszczonej i niespełniającej
parametrów technicznych nawierzchni oraz jej podbudowy poprzez wykonanie
właściwej podbudowy i nowej równej nawierzchni.

Program „Zielona Droga”:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
opracowując program Zielona Droga, wraca do
tradycji działań na rzecz tworzenia oraz pielęgnacji
zieleni przydrożnej. To program, który przy
zapewnieniu bezpiecznego ruchu drogowego, ma
na celu kształtowanie i pielęgnację zadrzewień
przydrożnych, zwłaszcza historycznych alej,
będących dziedzictwem przyrodniczym Warmii i
Mazur.
Bazując na dostępnych opracowaniach,
raportach na temat alej przydrożnych w
województwie oraz innych źródłach na ten temat, a także na podstawie oględzin w terenie,
sporządzono dokładną inwentaryzację dendrologiczną zadrzewienia przydrożnego wraz
z dokumentacją fotograficzną.
W 2014 roku zrealizowano trzy etapy szkoleń, w których uczestniczyło pięćdziesięciu
pracowników ZDW w Olsztynie. Szkolenia obejmowały swoim zakresem zajęcia
podstawowe z budowy, funkcji życiowych oraz wymagań siedliskowych drzew,
rozpoznawania gatunków drzew w stanie bezlistnym, jak również zajęcia specjalistyczne z
ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, metodyki sadzenia drzew i doboru materiału
szkółkarskiego oraz zasady pielęgnacji i diagnostyki stanu fitosanitarnego drzew. Zajęcia
prowadzone były zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej.
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Prace w terenie, rozpoczęto w kwietniu 2014. Są one kontynuowane dwukrotnie
każdego roku, wiosną i jesienią. Do chwili obecnej w ramach Zielonej Drogi zasadzono
ponad 1000 drzew. Są one sadzone w bezpiecznej odległości od jezdni – za rowem
odwadniającym, tak aby nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym
W kolejnych latach prowadzone będą przez przeszkolonych pracowników czynności
pielęgnacyjne drzew nasadzonych, jak również kontynuowane dalsze nasadzenia.
Poprzez realizację Zielonej Drogi, ZDW w Olsztynie zamierza wypracować wspólne
stanowisko drogowców i obrońców alej, miłośników drzew, ekspertów oraz przedstawicieli
organów ochrony przyrody. Podstawą wszelkich działań, mających na celu zarówno ochronę
drzew przydrożnych, jak i zapewnienie bezpiecznego przejazdu użytkownikom dróg jest
kompromis inwestycyjno- środowiskowy, bowiem bez wspólnego stanowiska żadna ze stron
nie osiągnie swoich priorytetów.
Program Zielona Droga realizowany jest we współpracy z osiemnastoma Zarządami
Dróg Powiatowych w ramach długofalowych działań, związanych z tworzeniem i pielęgnacją
zieleni przydrożnej przy drogach wojewódzkich i powiatowych, przewidzianych na
pięćdziesiąt pięć lat. Warunkiem pomyślnej realizacji projektu na zakładaną skalę, jest
dofinansowanie projektu. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie aplikował o dofinansowanie
Zielonej Drogi ze środków Unii Europejskiej.
Efektem końcowym realizacji programu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich dla
Warmii i Mazur na lata 2012-20 z perspektywą do roku 2030 będzie:
 W zakresie bezpieczeństwa drogowego:
Poszerzenie jezdni, korekta łuków, przebudowa skrzyżowań, budowa przejść dla
pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, budowa/przebudowa zjazdów, budowa
obwodnic miast. Wszystkie projekty będą poddawane ocenie niezależnego audytora
BRD zgodnie z zaleceniami UE.
 W zakresie oddziaływania na ludzi:
Likwidacja przestojów pojazdów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
zmniejszenie uciążliwości hałasu, oddziaływań wibracyjnych (m.in. poprzez budowę
obwodnic miast).
 W zakresie oddziaływania na wody i powierzchnię ziemi:
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
separatorów, formowanie rowów infiltracyjno-trawiastych.

instalacja osadników i

 W zakresie oddziaływanie na zwierzęta
Przystosowanie istniejącego pasa drogowego jako szlaku migracyjnego dla
małych zwierząt.
 W zakresie oddziaływanie na atmosferę
Zmniejszenie emisji spalin do atmosfery poprzez wzrost płynności ruchu
drogowego.
 W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny
Zmniejszenie hałasu dzięki nowej równej nawierzchni oraz poprzez poprawę
płynności ruchu i likwidacje przestojów pojazdów z włączonym silnikiem.
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 W zakresie rozwoju systemu transportu publicznego Województwa
Modernizacja i podniesienie standardu technicznego systemu komunikacji
publicznej na sieci dróg wojewódzkich, integracja systemów transportu zlokalizowanych
na terenie województwa (w tym poprawa drogowych przewozów cargo), usprawnienie
pozamiejskiego, wojewódzkiego i między wojewódzkiego transportu zbiorowego,
skomunikowanie ośrodków subregionalnych, obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa, obszarów przygranicznych, uzupełnienie komunikacji kolejowej, ułatwienie
dojazdu do portów lotniczych i morskich, usprawnienie połączeń z siecią TEN-T.

IV 1 Analiza ryzyk realizacji PRSD
W poniższej tabeli przedstawiono analizę ryzyka związanego z realizacją zadań PRSD.
Tabela 15 Analiza ryzyka

Ryzyko

Możliwość
wystąpienia
ryzyka

Uwagi

Sposób reagowania na
wystąpienie ryzyka

Przekroczenie terminu
realizacji inwestycji ujętych
w Planie z przyczyn
leżących po stronie
instytucji publicznej (np.
opóźnienia w wydawaniu
pozwoleń na realizację,
decyzji środowiskowych,
wykupie gruntów,
procedurach przetargowych,
itp.)

niskie

Terminy realizacji inwestycji
planowane są zgodnie z
przepisami prawa oraz
wcześniejszym
doświadczeniem.

Ścisły nadzór nad realizacją
inwestycji, wypracowanie
mechanizmów w zakresie
współpracy z instytucjami
zaangażowanymi w proces
realizacji inwestycji np.:
cykliczne narady, bieżące
uzgodnienia.

Przekroczenie terminu
realizacji inwestycji ujętych
w Planie z przyczyn
leżących po stronie
wykonawcy
(niedotrzymanie terminów
umownych,
wycofanie/upadłość
wykonawcy)

niskie

Wszystkie inwestycje
planowane są w oparciu o
wcześniejsze doświadczenia w
zakresie znanego potencjału
wykonawców oraz o realne
możliwości organizacyjne,
techniczne i technologiczne.

Odpowiednia zabezpieczenia w
umowie na wykonanie
inwestycji, cykliczne
organizowanie rad budów,
prowadzenie ścisłego nadzoru
inwestorskiego.

Wzrost nakładów
inwestycyjnych na
przedsięwzięcia ujęte w
Planie, w tym zwiększenie
kosztów mających wpływ
na kwotę wkładu krajowego

niskie

Wszystkie inwestycje
planowane są w oparciu o
wcześniejsze doświadczenia z
postępowań przetargowych
oraz o realne możliwości
finansowe.

Uwzględnienie ryzyka przy
szacowaniu wartości robót,
aneksowanie umów.

Zmiana przepisów prawa w
zakresie interwencji objętej
Planem

średnie

W związku z długim terminem
realizacji Planu rozwoju sieci
nie da się przewidzieć
pojawienia się nowych
wymogów prawnych
mogących powodować
dodatkowe koszty lub
opóźnienia.

Kształcenie kadry w zakresie
zmian przepisów prawa, w tym
monitorowanie założeń
ustawodawcy w zakresie
realizowanych inwestycji.
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Odkrycia archeologiczne w
trakcie realizacji Planu
inwestycyjnego

niskie

W trakcie realizacji inwestycji
występuję niskie
prawdopodobieństwo
natrafienia na stanowiska
archeologiczne wcześniej nie
zidentyfikowane ponieważ
Plan dotyczy inwestycji
liniowych, biegnących po
istniejących trasach.

Bieżące korekty
harmonogramów, ewentualne
aneksowanie umów z
wykonawcą.

Protesty organizacji
ekologicznych w związku z
inwestycjami ujętymi w
Planie

średnie

Organizacje ekologiczne
wykazują swoja aktywność
głownie na etapie
opracowywania dokumentacji
technicznej i prowadzenia
procedury administracyjnej
związanej z wydaniem decyzji
środowiskowej, a ich uwagi są
w miarę możliwości
uwzględnianie przez
Inwestora.

Transparentność przy
projektowaniu inwestycji w tym
w szczególności umożliwienie
zapoznania sie z projektowaną
inwestycją jak najszerszej liczbie
zainteresowanych stron poprzez:
konsultacje społeczne,
prowadzenie stron internetowych,
informowanie mediów lokalnych,
przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, na
których będzie prowadzona
inwestycja.

Wystąpienie „siły wyższej”
względem inwestycji
ujętych w Planie

niskie

Siła wyższa może powodować
opóźnienia lub dodatkowe
koszty lecz jest związana z
działaniem wyjątkowych
okoliczności lub wydarzeń.

Korekty harmonogramów,
ewentualne aneksowanie umów,
właściwe planowanie terminów
realizacji inwestycji.
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V.

KIERUNKI PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWEJ NA DROGACH
KRAJOWYCH I ZWIĄZANE Z TYM OCZEKIWANIA
ZARZĄDCÓW POZOSTAŁEJ SIECI DROGOWEJ

Inwestycje planowane do realizacji na sieci dróg krajowych województwa na lata 20142020.
Program przewiduje budowę około 300 km dróg za kwotę około 10 mld zł (lista
znajduje się w rozdziale II.3.1 oraz na poniższej mapce). Wykaz inwestycji podstawowych
tylko w niewielkim stopniu spełnia oczekiwania związane z koniecznością zakończenia
inwestycji w głównych korytarzach transportowych województwa.
Planowana jest kontynuacja przebudowy następnych odcinków drogi krajowej nr 7
komunikującej stolicę kraju Warszawę z Trójmiastem, natomiast w minimalnym stopniu
realizowane będą inwestycje przebudowy „kręgosłupa komunikacyjnego” województwa
warmińsko-mazurskiego jakim jest S16.
W większym stopniu te oczekiwania i nadzieje spełnia wykaz „inwestycji w
przygotowaniu”, bez wyznaczonej jeszcze daty realizacji, co jest uwarunkowane
zabezpieczeniem niezbędnych na realizację środków finansowych.
Drogi samorządowe za niezbędne uważają ujęcie w inwestycjach planowanych na
drogach krajowych kosztów rewitalizacji dróg niższej kategorii zniszczonych w trakcie
prowadzonych robót budowlanych.
Celowym także jest zmiana kategorii niektórych dróg z drogi wojewódzkiej na drogę
krajową, zgodnie z funkcją dróg w sieci i wymogami zawartymi w ustawie o drogach
publicznych tzn.:
– DW 591 Michałkowo – Mrągowo,
– DW 544 (Brodnica) – Działdowo – Jedwabno,
– DW 601 Babięta – Nawiady.
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Całość planowanych zadań inwestycyjnych na sieci dróg krajowych prezentuje poniższa
mapa poglądowa. (źródło GDDKiA)

Mapka 11 „Zadania inwestycyjne planowane na sieci dróg krajowych”

Źródło: GDDKiA w Olsztynie
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W celu dalszego usprawnienia powiązań sieci komunikacyjnej województwa celowym
jest dokonanie zmian kategorii dróg zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 16 „Proponowane zmiany kategorii dróg”

Nr
drogi

Przebieg dróg/odcinków

1

Proponowane czynności

2

3

506

Chruściel – Stare Siedlisko
– Nowica

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową
(nie spełnia wymogów ustawy o drogach publicznych)

511

Granica państwa – Górowo
Iławeckie

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową
(nie spełnia wymogów ustawy o drogach publicznych)

512

Bartoszyce – Szczurkowo

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową
(nie spełnia wymogów ustawy o drogach publicznych)

520

Prabuty – Kamieniec

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową

531

Łukta – Podlejki

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową

596

Mnichowo
Biskupiec

600

Mrągowo
Szczytno

510

granica
Pieniężno

652

Kowale Oleckie – (Suwałki)

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową

656
1706N

Wydminy – Ranty – Ełk

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej z odcinka: Staświny –
Ranty na Wydminy – Ranty

661

Cimochy – Kalinowo

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową

515
1279N

Kisielice – Susz

Propozycja włączenia drogi powiatowej nr 1279N wraz z
odcinkami innych dróg powiatowych na trasie Kisielice –
Susz w ciąg drogi wojewódzkiej 515

–
–

Bęsia
Kałęczyn

państwa

–
–
–

Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową
Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową
Propozycja zmiany kategorii z wojewódzkiej na powiatową
(nie spełnia wymogów ustawy o drogach publicznych)

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego
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Mapka 12 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa”

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego
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VI. OCENA ODDZIAŁYWANIA
PROGNOZA

PRSD

NA

ŚRODOWISKO

-

VI.1 Podstawy prawne
Podstawą prawną do wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu
„Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa warmińsko- mazurskiego
na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030” jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

VI.2 Przebieg postępowania
W dniu 22 grudnia 2014 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie skierował do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz w dniu 16 stycznia 2015 r. do
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie wniosek o uzgodnienie
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko dla „Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa warmińskomazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030”.
Uzgodniono iż Prognoza powinna spełniać przesłanki określone w art. 51 ust. 2 oraz art.
52 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października, jak również
Prognoza winna :
2.1. zawierać
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego
dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami.
należy dokonać odniesienia do wszystkich dokumentów
istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska opracowanych na
poziomie lokalnych i regionalnym.
Powiązania z ww. dokumentami powinny dotyczyć zwłaszcza
spójności celów, kierunków działań, priorytetów ekologicznych
ustanowionych w tych dokumentach, wskazanych sposobów ich realizacji
oraz uwzględnienia podstawowych założeń zawartych w tych dokumentach
przy sporządzeniu niniejszej prognozy.
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
prognozy,
 np. metoda oceny realizacji celów oparta na analizie zgodności
treści ocenianego dokumentu z kryteriami zawartymi z
obowiązujących międzynarodowych i krajowych dokumentach
oraz przepisach,
 metoda macierzy interakcji do określania analizy wpływu
działań na poszczególne komponenty środowiska,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania- monitoring realizacji,
 w opracowanej prognozie należy uwzględnić system i
częstotliwość działań monitoringowych w odniesieniu do
skutków realizacji postanowień dokumentu.
d) Informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na
środowisko (lub o braku takiego oddziaływania),
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e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
2.2. Prognoza powinna ponadto określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu:
 w punkcie tym należy między innymi przedstawić krótką ocenę
stanu
poszczególnych
komponentów
środowiska
przyrodniczego regionu (opracowaną na podstawie np. danych
statystycznych i raportów WIOŚ), zidentyfikować główne
problemy ochrony środowiska,
 przedstawić skutki dla środowiska w przypadku nie podjęcia
działań- zaniechanie realizacji planu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Należy uwzględnić
występujące na terenie objętym dokumentem lub będące w zasięgu
oddziaływania wszystkie formy ochrony przyrody: Parki
Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Zespoły
Przyrodniczo- Krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki
ekologiczne, Obszary Natura 2000, pozostałe formy ochrony
przyrody (stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody).
 jeśli dane formy nie występują należy to wyraźnie zaznaczyć w
prognozie,
 jeśli nie przewiduje się oddziaływania na formy ochrony
przyrody należy w prognozie wykazać brak oddziaływania i
uzasadnić,
d) cele
ochrony
środowiska
ustanowione
na
szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu;
 w punkcie tym należy m.in. uwzględnić przyjęte kierunki
działań w ochronie środowiska,
 określić cele w ochronie środowiska, w tym priorytetowe
(dalekosiężne, główne i szczegółowe) uwzględniające:
 poprawę jakości środowiska,
 bezpieczeństwo ekologiczne,
 zmiany oraz ochronę klimatu,
 ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i
energii,
 wzmocnienie systemów zarządzania środowiskiem i
zrównoważone zarządzanie, upowszechnienie systemów
zarządzania,
 edukacje ekologiczną,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
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średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony Natura 2000
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w
szczególności na : różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta,
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy.
2.3. Prognoza powinna również przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 oraz integralność tego obszaru (należy zwrócić uwagę
na wybór rozwiązań i technologii spełniających kryteria najlepszych
dostępnych technik oraz spełniających standardy emisyjneuwzględnić etap budowy, eksploatacji, fazę poeksploatacyjną),
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru- rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy.
Reasumując powyższe, przedmiotowa prognoza powinna stanowić:
 ocenę projektu planu z punktu widzenia ochrony środowiska jako całościocenie należy zatem poddać wszystkie elementy środowiska, na które
ustalenia tego programu mogą wywierać wpływ przekształcający,
 powinna zawierać analizę zagrożeń oraz skutków, które dla środowiska
mogą stanowić zaprojektowane do zrealizowania w programie cele/
działania/ zadania,
 propozycje rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia,
ograniczenia lub eliminacji tych zagrożeń,
 prognoza powinna ustalić na ile zadania zawarte w planie pozwolą na
zachowanie istniejących wartości środowiska, wzbogacą lub odtworzą
obniżone wartości środowiska oraz w jakim stopniu będą potęgować
zagrożenia już istniejące.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w dniu 10.09.2015r. wystąpił do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z
prośbą o wydanie opinii do Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu
rozwoju sieci.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie, pismem z dnia 28.09.2015
r. znak: ZNS.9082.2.102.2015.AZ zaopiniował pozytywnie Prognozę nie wnosząc żadnych
uwag.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 08.10.2015 r.
znak: WOOŚ.410.103.2015.MT, wydał opinię z pewnymi uwagami i sugestiami do
zastosowania w treści dokumentu.
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VI.3 Procedura konsultacyjna
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w dniu 06.10.2015 r., na swojej stronie
internetowej www.cms.zdw.olsztyn oraz w dniu 14.10.2015 r. na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ww.bip.zdw.olsztyn.pl poinformował o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących
Prognozy oddziaływania na środowisko „Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich
województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012 – 2020 z perspektywą do roku 2030” i o
możliwości zapoznania się z dokumentem osobiście w siedzibie Zarządu lub na stronie
internetowej www.zdw.olsztyn.pl.
Ponadto ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych zostało umieszczone w
„Gazecie Olsztyńskiej” w wydaniu z dnia 07.10.2015 r.
Do dnia 4.11.2015r. można było składać wnioski i uwagi do w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej.
W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi.

VI.4 Streszczenie Prognozy
Głównym celem sporządzenia Prognozy była ocena wpływu rozbudowy dróg
wojewódzkich objętych Planem rozwoju sieci na środowisko. Jednym z elementów Prognozy
było także określenie wpływu Planu Rozwoju na realizację celów ochrony środowiska
ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz sposobu, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania
dokumentu.
Opisane zostały główne cele Planu rozwoju sieci oraz jego powiązania z innymi
dokumentami.
Zestawiono informacje na temat usytuowania poszczególnych odcinków dróg
planowanych do modernizacji w ramach Planu rozwoju względem granic obszarów
chronionych, w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego
krajobrazu oraz parków krajobrazowych. Szczegółowa analiza została w tym przypadku
przeprowadzona w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczych. Uwzględniono wyniki
następujących inwentaryzacji: entomologicznej, lichenologicznej, florystycznej (siedliska i
gatunki chronione), faunistycznej, chiropterologicznej.
Analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu wykazała, że na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego:


rosną potrzeby transportowe w zakresie przemieszczania towarów i ludzi; potrzeby te
wynikają zarówno z migracji zarobkowych powiązanych z wysoką stopą bezrobocia w
regionie, dużej dynamiki rozwoju sektora usług turystycznych (przy dużym rozproszeniu
obiektów w regionie) jak również ze specyficznego nadgranicznego położenia;



wzrasta obciążenie istniejącej sieci dróg przez środki transportu przewożące towary i
ludzi;



wzrasta dostępność i wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób (pojazdów
osobowych) zwłaszcza na drogach zamiejskich.

Objęty Prognozą Plan Rozwoju odpowiada na zidentyfikowane potrzeby transportowe,
przez dostosowanie infrastruktury drogowej do dynamicznie rosnącego obciążenia dróg,
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umożliwiając osiąganie celów nie tylko transportowych, ale także nadrzędnego celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego.
Niezrealizowanie Planu Rozwoju, pomijając negatywne gospodarcze skutki takiego
zaniechania, może mieć znaczące negatywne skutki środowiskowe, odnoszące się przede
wszystkim do zwiększonego zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Choć stan techniczny dróg jest
tylko jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, to należy go
uznać na niezbędny element kształtowania systemu bezpiecznego transportu drogowego.
Niepodejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, odpowiadającej
rosnącym potrzebom i oczekiwaniom użytkowników dróg, uniemożliwia osiągnięcie stanu
bezpieczeństwa infrastruktury drogowej tj. takiego pożądanego stanu, w którym nie
występują straty: osobowe, materialne, ekonomiczne i środowiskowe.
Dokonano analizy oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów objętych
Planem rozwoju sieci oraz scharakteryzowano zadania przewidziane do ich realizacji.
Zaplanowane projekty przeanalizowano w celu oceny ich potencjalnego wpływu (w trakcie
realizacji i eksploatacji) na aspekty dotyczące środowiska przyrodniczego, środowiska
kulturowego, jakość życia ludności oraz sfery materialnej : różnorodność biologiczną, ludzi,
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, obszary
chronione, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. Analiza obejmowała znaczące
oddziaływania na środowisko w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne. W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż negatywny wpływ na
środowisko będą mieć projekty głównie na etapie realizacji natomiast na etapie eksploatacji
zrealizowane inwestycje powinny wpłynąć korzystnie na stan środowiska przyrodniczego.
W Prognozie dokonano także oceny efektów skumulowania planowanych
przedsięwzięć drogowych objętych Planem Rozwoju (kumulacja wewnętrzna oddziaływań),
przeprowadzono także ocenę oddziaływań tych przedsięwzięć z planem rozwoju sieci dróg
krajowych na terenie województwa ujętych w planach obejmujących horyzont czasowy 20142020 (kumulacja zewnętrzna oddziaływań). W celu zobrazowania relacji przestrzennych
pomiędzy obszarami, na których potencjalnie będą realizowane przedsięwzięcia przewidziane
w ramach Planu Rozwoju, a obszarami chronionymi (w tym Natura 2000), zastosowano
analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS, uwzględniające wyniki inwentaryzacji
przyrodniczych.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko zaproponowane w Prognozie będą
opierać się przede wszystkim się na projektowaniu takiego przebiegu granic pasa drogowego i
takiego usytuowania placów budowy, by ingerencja w stan środowiska (obszar zajętości) był
jak najmniejszy, a wykorzystanie terenu na cele związane z rozbudową i eksploatacją dróg
pomijało obszary i obiekty o wysokiej wartości przyrodniczej. W celu ograniczenia
wystąpienia negatywnych oddziaływań zaproponowano szereg działań. Prognoza wskazała
również na potrzebę zastosowania działań o charakterze kompensującym, zalecanych
w przypadku wystąpienia oddziaływań negatywnych – również z uwagi na ochronę pachnicy
dębowej, a także z uwagi na ochronę porostów, ptaków i nietoperzy.
Sporządzona na potrzeby dokumentu analiza rozwiązań alternatywnych wykazała, że
najmniejszą ingerencję w stan środowiska wykazuje remont istniejących dróg, następnie ich
przebudowa, rozbudowa, a największą- budowa nowych dróg.
Planowane inwestycje będą realizowane na obszarach o dużej wrażliwości na zmiany,
choć zróżnicowanej między poszczególnymi inwestycjami oraz w ich granicach. Są to
głównie tereny niezurbanizowane lub o małej gęstości zaludnienia, sąsiadujące z obszarami
chronionymi, z cenną obudową ekologiczną w postaci alei drzew przydrożnych i z dużym
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udziałem siedlisk wodnych oraz zależnych od wody. Potrzeba monitoringu skutków realizacji
postanowień Planu Rozwoju powinna się więc koncentrować na przyrodniczych skutkach
zmian. W zakresie oddziaływania na ludzi za najistotniejszy należy uznać wpływ
postanowień Planu Rozwoju na bezpieczeństwo użytkowników dróg, a w obszarach ochrony
akustycznej - na komfort życia mieszkańców wynikający z emitowanego hałasu drogowego.
W odniesieniu do zasobów przyrodniczych monitoringiem należy objąć przede wszystkim
elementy inwestycji o charakterze kompensacyjnym lub ograniczającym negatywne skutki. Z
uwagi na wyjątkowy charakter części alei przydrożnych jako zasobu, korytarza ekologicznego
i siedliska przyrodniczego, monitorowanie kompensacji ubytków zieleni umożliwi ocenę
efektywności zastosowanych rozwiązań, a w przypadku braku satysfakcjonujących efektów
pozwoli na podjęcie decyzji o koniecznych działaniach korygujących.
Prognoza wykazała, że nie ma konieczności poddawania Planu Rozwoju Sieci
Drogowej procedurze postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

VI.5 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
VI.5.1 Uzasadnienie wyboru przyjętego
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych.

dokumentu

w

odniesieniu

do

Plan Rozwoju stanowiący przedmiot prognozy ma na celu poprawę dostępności
transportowej województwa warmińsko-mazurskiego i jego wewnętrznej spójności,
osiąganych przez sprawny układ drogowy. Główne zadania inwestycyjne obejmują
rozbudowę wybranych odcinków dróg wojewódzkich w ramach dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Planowana rozbudowa dróg
wojewódzkich dotyczy dróg istniejących i uwzględnia zmianę granic pasa drogowego dotyczy więc przebiegu po istniejącym śladzie (z wyjątkiem wymaganych korekt),
wychodząc poza granicę dotychczasowego pasa drogowego po obu stronach drogi i prowadzi
do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg.
Rzeczywiste rozwiązania alternatywne oceniane w kontekście kosztów i korzyści
środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, będą określone na etapie oceny
oddziaływania na środowisko poszczególnych planowanych przedsięwzięć, wynikających z
realizacji Planu Rozwoju. Z uwagi na charakter planowanych inwestycji zasadniczo brak
podstaw do rozważań wariantów lokalizacyjnych. Sytuacja taka może mieć miejsce na
poziomie korekty przebiegu fragmentu trasy wynikającej z analizy ekonomicznej,
uwarunkowań społecznych, środowiskowych, albo warunków bezpieczeństwa.
Przedmiotem dalszych rozważań wariantowych na poziomie oceny oddziaływania na
środowisko poszczególnych przedsięwzięć powinny być rozwiązania w zakresie przejść i
przepustów dla zwierząt, ochrony akustycznej, kompensacji przyrodniczej lub technologii
prac budowlanych.
VI.5.2 Informacja o sposobie uwzględnienia ustaleń zawartych w Prognozie
oddziaływania na środowisko.
Konkluzję ustaleń zawartych w Prognozie uwzględniono w treści projektu Planu
Rozwoju, przez wprowadzenie następującej informacji:
Z treści Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla niniejszego Planu
rozwoju wynika, że istotnym elementem krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego są
aleje przydrożne, charakteryzujące się wysokimi, a wzdłuż niektórych dróg wyjątkowymi,
walorami przyrodniczymi. Planowany rozwój infrastruktury drogowej pozostaje w kolizji z
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zachowaniem istniejących zadrzewień przydrożnych, które są siedliskami cennych gatunków
roślin i zwierząt m.in. pachnicy dębowej czy porostów.
W celu maksymalnego zachowania wyjątkowych walorów przyrodniczych, przy
jednoczesnym osiągnięciu celów założonych w Planie rozwoju, wskazuje się na konieczność
wykonania na etapie oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć:





szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych, pogłębiających i poszerzających
ustalenia w tym zakresie poczynione na potrzeby opracowania Prognozy
oddziaływania na środowisko. Wynikiem tych prac będzie ustalenie występowania
gatunków i siedlisk objętych ochroną w obszarze oddziaływania planowanych
inwestycji;
analiz wariantowego przebiegu planowanych do rozbudowy dróg lub lokalizacji
poszczególnych elementów infrastruktury drogowej wskazujących na możliwie
najmniejsze kolizje z obszarami cennymi pod względem przyrodniczym;
analiz wariantowego zakresu i sposobu realizacji prac budowlanych w ramach
poszczególnych inwestycji w celu wskazania rozwiązań skutkujących ograniczeniem
do minimum zakresu wycinki istniejących drzew, zwłaszcza stanowiących siedliska
chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, których ubytki nie mogą zostać
wystarczająco skompensowane nowymi nasadzeniami następczymi.
VI.5.3 Informacja o sposobie uwzględnienia opinii właściwych organów.

Projekt Planu rozwoju i Prognoza oddziaływania na środowisko zostały poddane
opiniowaniu przez następujące organy:
1. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olszynie - pismo z dnia 8 października
2015r. -znak: WOOŚ.410.103.2015.M.T.
2. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - pismo z dnia 28
września 2015r. - znak: ZNS.9082.2.102.2015.AZ.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny sformułował opinię pozytywną
i nie wniósł zastrzeżeń natury sanitarno-epidemiologicznej do przedłożonych dokumentów.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olszynie sformułował uwagi i sugestie, co
do treści których ustosunkowano się w tabeli poniżej
Treść uwagi lub sugestii
Wskazano potrzebę zdefiniowania pojęć odnoszących się
do rodzajów planowanych działań w Programie tj.
budowa, przebudowa, remont, utrzymanie drogi.
Zasugerowano zaniechanie realizacji planowanej
przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 512
Pieniężno-Bartoszyce na całej długości do czasu
odnalezienia rozwiązań alternatywnych, które umożliwią
przebudowę z zachowaniem ich wybitnych walorów
przyrodniczych. *

Sposób wzięcia pod uwagę i zakres uwzględnienia
Uwagę uwzględniono wprowadzając do treści Prognozy
definicje wskazanych pojęć. Posłużono się definicjami
prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.
Organ prowadzący postępowanie SOOŚ podziela pogląd
organu opiniującego na temat wybitnych walorów
przyrodniczych odcinka drogi wojewódzkiej nr 512
Pieniężno-Bartoszyce, wymagających zachowania.
Jako sposób uwzględnienia tej sugestii proponuje się
rozważenie sugestii zaniechania realizacji planowanej
przebudowy drogi do czasu odnalezienia rozwiązań
alternatywnych na etapie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia, pozwalających
na realizację inwestycji z zachowaniem wybitnych walorów
przyrodniczych alei. Obligatoryjnymi elementami Raportu
oddziaływania
na
środowisko
planowanego
przedsięwzięcia są:
1. opis przewidywanych skutków dla środowiska
w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
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2. opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz
racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
Analiza tego zakresu wariantów w kontekście
środowiskowych skutków planowanych działań pozwoli na
precyzyjne ustalenie potencjalnych strat w zasobach
przyrodniczych wynikających z planowanej realizacji
przedsięwzięcia.
Ocena oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia powinna też przyczynić się do
opracowania
szerokiego
wachlarza
działań
zapobiegających, ograniczających i kompensujących
potencjalne szkody w zasobach przyrodniczych.
Postulowano dla planowanej rozbudowy drogi Analiza wariantowa dla planowanej drogi zostanie
wojewódzkiej nr 592 Kętrzyn-Gizycko na całej długości, przeprowadzona na etapie oceny oddziaływania
poprzedzenie realizacji analizą możliwych wariantów w przedsięwzięcia na środowisko.
celu wybrania najbardziej korzystnego dla środowiska i Zalecenia dotyczące nadzoru przyrodniczego nad realizacją
przy uwzględnieniu nadzoru przyrodniczego w fazie prac powinny zostać określone przez organ wydający
robót, w tym poprawnym zastosowaniem środków decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
łagodzących i minimalizujących oraz rzetelnym
przestrzeganiem warunków określonych w wydanych
decyzjach, w tym środowiskowej.
Postulowano uzupełnienie treści Prognozy o analizę Sugestia uwzględniona. W Planie Rozwoju dokonano
zgodności
celów
Programu
z
celami
Planu analizy zgodności wskazanych dokumentów z celami Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa i uzupełniono pod tym kątem także prognozę.
Warmińsko-Mazurskiego,
Strategii
Rozwoju
Województwa Warmińsko Mazurskiego do 2025r. oraz
Programu
Ochrony
Środowiska
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2018.
Postulowano pogłębienie analizy rozwiązań mających na Uwzględniono zgodnie ze szczegółowymi wskazaniami
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację poniżej.
przyrodniczą potencjalnych negatywnych oddziaływań na
środowisko mogących być skutkiem inwestycji (rozdz.10)
W punkcie „Działania zapobiegające negatywnym Uwagę uwzględniono. W treści Prognozy wprowadzono
oddziaływaniom” postulowano opisanie innych działań, zapis:
np.: zabezpieczenie pni drzew przed otarciami w czasie „W ramach działań zapobiegających negatywnym
robót budowlanych, zabezpieczenie szlaków migracji oddziaływaniom w fazie realizacji prac budowlanych
zwierząt itd.
należy zastosować dostępne rozwiązania chroniące drzewa
nieprzeznaczone do usunięcia przed uszkodzeniami.
Wskazuje się na konieczność zabezpieczenia pni drzew
przed otarciami powodowanymi przez maszyny,
urządzenia i pojazdy na placu budowy. Wskazuje się
również na konieczność ostrożnego prowadzenia prac
ziemnych w obrębie strefy korzeniowej, minimalizując
uszkodzenia korzeni drzew. Dla ochrony zwierząt
migrujących w otoczeniu placu budowy należy
przygotować zabezpieczenia chroniące je przed kolizją z
maszynami i urządzeniami pracującymi na placu budowy.
Nie należy pozostawiać otwartych wykopów ziemnych,
które mogą stanowić pułapki dla zwierząt migrujących”.
W punkcie „Działania ograniczające negatywnym Sugestię uwzględniono, choć postulowane pogłębienie
oddziaływaniom” nie uwzględniono działań w stosunku analizy rozwiązań mających na celu zapobieganie,
do samych drzew, porostów czy płazów. Pozostałe grupy: ograniczanie lub kompensację przyrodniczą potencjalnych
zwierzęta (z wyjątkiem pachnicy dębowej i nietoperzy), negatywnych oddziaływań na środowisko będzie możliwe
rośliny i siedliska, opisano bardzo pobieżnie.
po zakończeniu fazy projektowania poszczególnych
przedsięwzięć i przeprowadzenia oceny ich oddziaływania
na środowisko. Obecny stan wiedzy o planowanych
przedsięwzięciach jest niewystarczający dla szerokiego
rozwinięcia zagadnień z zakresu możliwego ograniczenia
ich negatywnych skutków na środowisko. W związku z
powyższym Prognozę uzupełniono o następujące zapisy:
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Zalecenia ze względu na ochronę innych porostów i
drzew: ograniczenie wycinki, zaplecze budowy i place
magazynowe materiałów budowlanych zlokalizować z dala
od istniejących zadrzewień, co zabezpiecza przed
uszkodzeniami mechanicznymi drzew oraz przed
przedostawaniem się szkodliwych substancji do gleby.
Zalecenia w stosunku do płazów i drobnych ssaków:
należy
zastosować
płotki
zabezpieczające
dla
herpetofauny, w trakcie prac należy unikać tworzenia
okresowych
zastoisk
wodnych
mogących
być
potencjalnymi miejscami rozrodu płazów, wloty do
studzienek starannie zabezpieczyć przez wpadaniem i
uwięzieniem w nich płazów, w przypadku prowadzenia
wykopów należy unikać tworzenia bezwyjściowych
pułapek dla małych ssaków, przed likwidacją (zasypaniem)
wykopów – sprawdzenie dna i ścian pod kątem obecności
w nich zwierząt i ich ewakuacją.

W punkcie „Działania o charakterze kompensującym” nie
uwzględniono działań w stosunku do roślin, siedlisk
przyrodniczych i pewnych grup zwierząt, np. płazów.
Pozostałe grupy organizmów opisane są pobieżnie.

Co do zarzutu o pobieżności opisów dot. zwierząt, roślin i
siedlisk - te kwestie zostaną rozwinięte podczas oceny
oddziaływania na środowisko.
Sugestię uwzględniono w następujący sposób:
Ze względu na ochronę drzew proponuje się:
prawidłowe wykonanie nasadzeń zastępczych drzew
przydrożnych z zastosowaniem odpowiedniego doboru
gatunków (z zachowaniem różnorodności gatunkowej).
Ze względu na ochronę porostów – dodano uzupełnienie:
w sytuacji niezbędnej konieczności wycinki drzewa i po
oszacowaniu stopnia zniszczenia populacji regionu, można
podjąć się metaplantacji plechy na inne stanowisko.
Ze względu na ochronę płazów i drobnych ssaków
proponuje się:
Przewiduje się budowę przepustów z pólkami dla płazów i
małych ssaków oraz takie ustalenie terminu wykaszania
traw przy przepustach, które będzie uwzględniało masowe
wędrówki płazów (druga połowa czerwca i wrzesień).
Uwaga: Na aktualnym etapie nie przewiduje się działań
kompensacyjnych w stosunku do roślin i siedlisk
przyrodniczych (które nie są objęte ochroną).

Postulowano
poszerzenie
analizy
znaczących
oddziaływań na środowisko w obszarze różnorodności
biologicznej (…).

Co do postulatu o pobieżności opisów dot. zwierząt, roślin
i siedlisk - te kwestie zostaną szczegółowo rozwinięte
podczas oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagę uwzględniono - zmodyfikowano treść rozdz. 9, pkt
w obszarze różnorodności biologicznej, oddziaływania na
rośliny i oddziaływania na zwierzęta),
W obszarze oddziaływania na różnorodność biologiczną:
Usunięcie z pasa drogowego alei przydrożnych drzew (lub
ich części) spowoduje negatywne oddziaływanie na
krajobraz, dla którego są one charakterystycznym
elementem w przestrzeni województwa warmińsko
mazurskiego. Oddziaływanie to ma charakter odwracalny
ale wymaga długiego okresu czasu potrzebnego do
wzrostu i rozwoju drzew nasadzonych w ramach działań
kompensacyjnych. Pod szczególną uwagę należy poddać
na etapie oceny oddziaływania na środowisko
poszczególnych przedsięwzięć możliwości dyspersyjne
porostów Trwałe zajęcie pasa gruntu pod poszerzaną
jezdnię wyeliminuje nieodwracalnie z produktywności
biologicznej taki teren, co bezpośrednio wpływa na
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zniszczenie siedlisk roślinności, innych porostów, grzybów
czy owadów. Są to jednak typowe dla tego typu
niekorzystne oddziaływania i należy wskazać, że przyjęty
plan działania dla rozwoju sieci drogowej (modernizacje a
nie budowa nowych dróg) już sam w sobie znacząco
ogranicza straty w różnorodności, w porównaniu z tymi,
które powstałyby przy budowie nowych dróg
wojewódzkich). Określenie szczegółowego oddziaływania
na grzyby, porosty i znajdujące się przy drogach siedliska
roślinności powinno być przedmiotem analizy na etapie
oceny oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć.
W obszarze oddziaływania na rośliny – uzupełniono:
Wycinka drzew będzie miała wpływ na gatunki roślin i
grzybów. Dojdzie również do likwidacji niektórych
stanowisk roślinności zielno- trawiastej. W trakcie trwania
prac, wjazdu ciężkiego sprzętu roślinność niska może ulec
zniszczeniu jednak po zakończeniu inwestycji, w kolejnych
okresach wegetacyjnych, nastąpi szybka sukcesja.
W obszarze oddziaływania na zwierzęta – uzupełniono:
Wycinka drzew przyczyni się do ograniczenia
potencjalnych miejsc lęgowych dla ptaków i nietoperzy
oraz niszczenia siedlisk bezkręgowców. Realizacja
inwestycji może również przyczynić się do zaburzenia
migracji herpetofauny. W przypadku ssaków, rozbudowa
drogi może spowodować uszczuplenie ich siedlisk
stanowiących miejsce żerowania oraz z potencjalne
przerwanie ciągów migracyjnych w wyniku eksploatowania
inwestycji liniowej. Zakres oddziaływania na zwierzęta i
ewentualne działania kompensacyjne będzie można
określić po przeprowadzeniu szczegółowej oceny
oddziaływania na środowisko.

Postulowano sprecyzowanie sezonu lęgowego ptaków
oraz realizowanych w tym kontekście prac związanych z
przebudową dróg: na str. 68 Prognozy stwierdzono, że ze
względu na ochronę ptaków proponuje się eliminację lub
istotne ograniczenie prac budowlanych prowadzonych w
sezonie lęgowym większości gatunków ptaków (marzec,
październik), cięcia pielęgnacyjne i usunięcie drzew. W
opinii tut. organu drzewa należy wycinać poza sezonem
aktywności ptaków związanych z alejami przydrożnymi,
który przypada od 1 września do końca lutego.
Postulowano przedstawienie w Prognozie sposobu
postępowania z odpadami wytworzonymi podczas
realizacji projektów (wskazać na rodzaj możliwych
odpadów wytworzonych w trakcie budowy/rozbiórki
infrastruktury drogowej, sposób i metody ich
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie, zwrócić uwagę na prawidłową klasyfikację
odpadów).
Postulowano uzupełnienie w Prognozie oddziaływania na
zabytki, ich zabezpieczenie w trakcie realizacji inwestycji
oraz oddziaływanie na krajobraz.

Ponadto w części szczegółowej matrycy oddziaływań
(załącznik 1) uwzględniono w analizie aleje przydrożne
drzew.
Uwagę uwzględniono, dodając zapis, iż drzewa należy
wycinać we wskazanym okresie czasu.

Sugestię uwzględniono przez wprowadzenie do treści
Prognozy zestawienia rodzajów odpadów, które zostaną
wytworzone podczas realizacji inwestycji drogowych oraz
wskazanie sposobu gospodarowania masami ziemnymi i
destruktem.

Sugestię uwzględniono przez wprowadzenie do treści
Prognozy informacji uzupełniających oddziaływanie
planowanych inwestycji drogowych na zabytki:
W obszarze projektowanych dróg prace przygotowawcze
(np. wycinka drzew) i budowlane (głównie ziemne) należy
prowadzić po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Prace ziemne na terenach
cennych archeologicznie będą prowadzone pod nadzorem
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archeologicznym, w przypadku natrafienia w trakcie prac
ziemnych na przedmioty zabytkowe, roboty ziemne
zostaną wstrzymane oraz zostanie powiadomiony
Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Postulat rozwinięcia analizy o bardziej szczegółowy wpływ
na krajobraz zostanie rozwinięty na etapie poszczególnych
raportów OOŚ.
Sugestia weryfikacji aktualności zapisów Planu w zakresie
ich zgodności z aktualną sytuacją prawną i programową
(odnoszącą
się
do
regionalnych
dokumentów
programowych).

Organ prowadzący postępowanie SOOŚ zweryfikował
aktualność przedstawianych w Planie informacji i dokonał
zmian w zakresie:
- aktualizacji danych informacyjnych odnoszących się do
sieci dróg (stan na rok 2014 a w niektórych przypadkach
2015)
- aktualizacji danych na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drogach województwa (dane z 2014r.)
- wprowadzono dodatkowe informacje nt. sposobu
ograniczania zagrożeń w ruchu drogowym;. Wskazane
działania ograniczające pochodzą z treści Strategii Zarządu
Dróg Wojewódzkich na lata 2014-2020;
- zaktualizowane dane o stanie technicznym dróg na
terenie województwa na podstawie raportu o stanie
technicznym
nawierzchni
sieci
dróg
krajowych
województwa warmińsko-mazurskiego administrowanych
przez GDDKiA Oddział w Olsztynie opracowanym na
podstawie wyników pomiarów z roku 2014;
- zaktualizowano informacje o zrealizowanych projektach z
zakresu budowy dróg oraz plany budowy dróg w nowej
perspektywie finansowej;
- zaktualizowano informacje o stanie zaawansowania
przygotowywanych do realizacji projektów drogowych dla
dróg wojewódzkich objętych analizą oddziaływania na
środowisko w Prognozie; Określono źródła ich
finansowania praz wskazano planowane terminy realizacji;
- uzupełniono informacje planowanych realizacjach
drogowych obiektów inżynierskich (mostowych);
- rozszerzono informacje o celach Planu rozwoju i
sposobach jego realizacji;
Sugestię uwzględniono. W Zał. Nr 2 do Prognozy
odniesiono się do obowiązujących aktów wykonawczych w
zakresie ochrony gatunkowej.
Sugestię uwzględniono. W treści dokumentu poprawiono
oczywistą omyłkę pisarską.

W odniesieniu do Zał. Nr 2 Prognozy zasugerowano
zaktualizowanie aktów prawnych odnoszących się do
ochrony gatunkowej.
W odniesieniu do Zał. Nr 3 Prognozy w Matrycy obszarów
chronionych zasugerowano poprawienie wielokrotnego
błędu w nazwie Puszczy Rominckiej
*Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z uwagi na potrzeby komunikacyjne podejmie wszelkie działania w celu realizacji
rozbudowy dw. nr 512 na odcinku Pieniężno- Bartoszyce. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zostaną
uwzględnione sugestie RDOŚ w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji.

VI.5.4 Informacja na temat zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag i
wniosków.
Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacjach społecznych zostało umieszczone w
lokalnym dzienniku „Gazecie Olsztyńskiej” oraz na portalu Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie i BIP.
Konsultacje prowadzono w terminie 06.10.2015 – 26.10.2015, który w trakcie ich trwania wydłużono
do 4.11.2015r.
Z powyższym dokumentem można było zapoznać się osobiście w siedzibie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie lub na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl.
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Zainteresowani mogli składać wnioski do opracowanego dokumentu w siedzibie
Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Pstrowskiego 28b) pisemnie, ustnie (do protokołu) lub emailem (konsultacje@zdw.olsztyn.pl).
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zostały zgłoszone żadne
uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów.

VI.5.5 Informacja na temat wyników postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
VI.5.6 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.
Proponuje się objęcie oceną skutków realizacji postanowień Planu Rozwoju:








ocenę udatności nasadzeń drzew zastępczych i działań naprawczych tj. uzupełniania
luk w ciągu zadrzewień liniowych powstałych na skutek wyschnięcia drzewa lub
innych przyczyn niezachowania żywotności (min. w okresie 3 lat);
efektywność kompensacji siedlisk porostów epifitycznych oraz pachnicy dębowej
(zgodnie z decyzją derogacyjną wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, min. w okresie 4 lat w odniesieniu do pachnicy dębowej, a w odniesieniu
do porostów w okresie ustalonym na etapie oceny oddziaływania na środowisko
poszczególnych przedsięwzięć);
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1392) proponuje się okresowe
pomiary poziomów hałasu co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru
ruchu,
okresowe dokonywanie przeglądu stanu płotków naprowadzających,
wykonanie analizy w zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia po roku
od oddania inwestycji do użytkowania.
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VII. PODSUMOWANIE
Plan Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa WarmińskoMazurskiego jest elementem strategii modernizacji dróg wojewódzkich na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030. Będzie wykorzystywany jako podstawa do innych opracowań
określających strategię rozwoju sieci transportowej województwa na lata 2012-20.
Opracowanie nawiązuje do jednego z najważniejszych narzędzi realizacji celów
średnio- i długookresowej strategii rozwoju kraju, czyli krajowego dokumentu pod nazwą:
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), co pozwoli na
pozyskiwanie przez Województwo dodatkowych środków inwestycyjnych na inwestycje
drogowe z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, i opiera się przede wszystkim
na realizacji projektów dofinansowanych z RPO Warmia i Mazury 2014-2020.
Realizacja planu da efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu
użytkowników dróg, poprawę niezawodności oraz integracji systemów transportowych,
upowszechnienie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność,
bezpieczeństwo systemów transportowych, użytkowników dróg oraz spowoduje zmniejszanie
uciążliwości sektora drogowego dla środowiska.
Uzyskane zostaną również efekty poprawy płynności ruchu, zwiększenia znaczenia
transportu zbiorowego, zmniejszenia jednostkowego poziomu zanieczyszczeń emitowanych
przez pojazdy, zmniejszenia pozostałych zanieczyszczeń emitowanych na sieci drogowej oraz
odczuwalne oszczędności dla uczestników ruchu drogowego tak indywidualnych, jak też
podmiotów gospodarczych prowadzących w naszym regionie różnorodną działalność
gospodarczą. Ze względu na fakt, iż głównymi gałęziami gospodarki województwa
warmińsko-mazurskiego są:
- rolnictwo,
- przemysł przetwórczy,
- przemysł drzewny,
- turystyka,
potrzebna jest dobrze skomunikowana, bezpieczna sieć drogowa bez zbędnych ograniczeń i o
stanie nawierzchni, która zapewni podróżującym komfort jazdy. Aby podstawowe gałęzie
gospodarki mogły sprawnie funkcjonować, konieczne jest podjęcie szeregu czynności
wymienionych w przedmiotowym dokumencie, które spowodują przyrost oraz spływ kapitału
do regionu Warmii i Mazur.
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