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Uwagi i wnioski w postępowaniu o decyzję środowiskową dla budowy
rł-schodniej obwodnic.u- warszaw1, w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy

ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. l3+782 węzeł ..ZaWęt" (bezwęzła).

1. Zwracamy się o ograniczenie mozliwości posadow-ienia wiaduktu nad torami linii
kolejor,ł,ej nt 449 Zielonka - Rembertów i wiaduktu nad trl. Mokry Ług na palach r.vbijanych
(przemieszczeniow)rch ) ze względu na drgania. które wtedy wystąpią podczas budolvy i naruszą
budynki mieszkalne połozone do kilkuset metrów od tych obiektów inżynieryjnych.

W sąsiedztrł,ie planowanej obwodnicy są grunty,piaszczyste o wl,starczającej nośności dla
bud_vnków jednorodzinnych. domy mieszkalne zostały zbudowane bez dodatkow,ych wzmocnień
i nie są przvstosowane do drgań. jakie powstaną przy w,bijaniu pali przenrieszczeniowl,clr lrrb
ścianek szczelnych.

2. Zwracan,tl, się o wykonanie r,v ranrach oceny oddziaływania na środowisko analizy wpływu
dlgań, jakie mogę rv.vstąpić na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz o okręślenie
ograniczeń w zakresie technologii budowy, które będą powodowały drgania.

3. Zulracamy się o uwzględnienie przejścia pod obwodnicą 200 m na wschód od torow linii
kolejowej nr 449 Zielonka - Rembertów.

Wg raportu o oddziaływaniu na środowisko rozdz. 10.6. Flora i fauna oraz przyrodnicze
obszary clrlonione: "Ze względu na obowiązujący MPZP dla dzielnic1, Renrbefiólł, obejmujący
obszar pomiędzy linią kolejową nr 449 i u|. Mokry Ług rezerwujący ten obszar pod zabudorł,ę
mieszkaniową. nie zlokalizowano na tym odcinku przejścia dla zwierząt pomimo ze istniejące
uwarunkow- ani a pr zy r o dni c ze wskazyw-ałyby na taką ko n i e c zno ś ć . "

Ze względu na uwalunkorvania przyrodnicze wnosimy o wJznaczenie przejścia d|a zwrcrząt
w tej lokallzacji. które w przyszłości będzie mogło służ_vć dla ludzi. ktorzy zamieszkają lv
pobliżu i będą chcieli przejśó na drugą stronę obw,odnicy.

4. Zwracamy się o dopltszczenteprzejazdu drogowego pod obr,vodnicą 200m na zachód od
ul. Mokry Ług, międz,y poprzecznymi drogami dojazdorłymi po obu stronach obwodnicy
przew-idzianymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokr5, Ług
(drogi dojazdow-e Al]KDD po południolvej stronie oraz B27KDD i B3OKDD po północnej
stronie) przyjętym uchwałą nr XCIII/2734120I0 Rady Warszawy z dnia 2I paździenika 2010 r.
(Dz, U, woj, mazorł,ieckiego Nr 214 z dniaż2 gtudnta 20l0 r., poz.7209),

5. Zw-racamy się o dopuszczenie lokalizacji rowu i drogi serw,isor.vej po północnej stronie
oblvodnic,v na odcinku do 300 m po zachodniej stronie ul. Mokry Ług w-taki sposób. zeby droga
dojazdowa przebiegała po północnej stronie ro\\1r. a rów u podstawy obwodnicy. W ten sposób
zjazdy z drogi na działki nie będą przecinały Towu! ciągrr pieszo-rowero\ł,ego i zieleni wzdłuż
roWu.
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6. Zr,ł,racamy się o uwzględnienie w anallzie akusty,czrrej. że dony mieszkalne leśnikórł, po
rł,schodniej stronie ul. Mokry Ług nie są zabudow,ą w-ieloroclzinną. tylko jednorodzinną.

7 . Zwracamy się o wykluczenie korzystanta z ul. Mokr,v Ług i pozostałych dróg na obszarze
osiedla Mokry Ług dla potrzeb budowy obwodnicy,- ponieważ nie są to ulice dostosowane do
ruchu ciężkiego. Do potrzeb budowy mogą zostać zbudowane w ramach inrvestycji drogi
serwisorł,e wzdłuż obwodnicy ewentualnie ul. Budnicza wzdłuż torów kolejowl,ch linii nr 449
Zielonka - Re mbertólł,.

8. Zwracamy się o dopttszczenie udostępnienia węzła ..Poligon" do celów publicznych.
Udostępnienie bezpośredniego włączenia się do trasy ekspresolvej na węzle ..Poligon" ułatrvi
dostęp z obwodr'icy do północno-wschodniej części Rembertowa, r.ł. tym do Akademii Sztuki
Wojerinej oraz do Zielonki Bankowej.

9. Zw-racamy się o pozostaw,ienie miejsca dla przebiegu drogi leśnej po zachodniej stronie
torół, linii nr 449 Remberlów - Zielonka, pod wiaduktem obwodnicy nad torami kolejowymi,
Taka droga jest potrzebna dla aw,aryjnej obsłrrgi linii kolejow,ej oraz będzie stanowiła dodatkow"e
połączenie dla słuzb leśnych i dla strazy pożarnej.

10. Zu,racamy się o zapewnienie zachowania ciągłości jak największej liczby dróg leśnych po
wschodniej stronie Rembertowa w postaci przejść pod obwodnicą na odcinku między ul. Mokr1,,
Ług a ul. Długą rv Wesołej.

11. Zwracanry się o pozostarł-ienie miejsca dla przebiegu drogi po południowej stronie linią
kolejo,vł,ą i nr2 Warszaw-a - Terespol pod wiaduktem trasy ekspresowej. Taka droga jest
potrzebna dla obsługi linii koleiowej, dla słuzb leśnych i strazy pożamej. aw przyszłości będzie
mozlilvośc budow1, przedłużenia ul. Głowackiego r.v Wesołej.

12. Zvlracamy się o zobołviązanie w decyzji środowiskowej inrł,estora do zachowania
ciągłości przebiegu dróg i ściezek pieszych i rowerowych. w-tym szlaków turystycznych. ktore
zostaną przecięte przez planowaną obwodnicę.

13. zwracam1l się o zobowiązanie w decyzji środowiskolł,ej irrrł,estora do wykonania
obustronnych ciągów pieszych i rowerow_vch r.ł,zdłuz wschodniej obu,odnicy w szczególności na
wiaduktaclr nad przecinanymi liniami kolejorłymi i głównymi drogami. d. nad linią kolejową
nr 449 Zielonka - Rembertów, nad ul. Okuniew-ską (przedłużenie ul. Cyrulików - droga
wojelvódzka nr 637) i linią kolejową i nr2 Warszawa Terespol, W terr sposób nowe obiekty
będą mogły być wykorzystane nie tylko dla ruchu tranzytor,vego pojazdów-osobowych. ale takze
przez pieszych i row,erzystów. którzy z,vskają dodatkowe przepraw_y przęz istniejące głórł,ne
ciągi komunikacljne.

14. Zwracamy się o nałożenie obowiązku przeprowadzenia ponor,vnej oceny oddziałyłvania na
środowisko na etapie postępowanta o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ze względu
na zniany w zabudorvie. jakie następują na Mokryrrr Ługu oraz ze lvzględtr na wariantowe
Tozwlązanla przedstawione w raporcie. których dokładne oddziaĄ,w,anie będzie mozna określić
prz\/ opracowaniu projektu budorł,lanego.
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