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WNIOSEK

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje_
przedsiQWzi^cia polegaj%cego na budowie obwodnicy Kofbieli w cia_gu drogi nr 50 k!asy
GP na odcinku od km 194+450 wg pikietaza istnieja_cego (w sa_siedztwie wsi Cztek6wka w
gminie Kofbiel) do km 206+276 wg pikietaza istnieja^cego (w sqsiedztwie wsi Rudzienko w
gminie Kofblel).

Na podstawie art.46 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. Nr 129, poz. 902 z p6zniejszymi zmianami), dziataja,c na mocy
peJnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad, wnosz^ o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgod.y na reaiizacj^ przedsi^wzi^cia
polegajqcego na budowie obwodnicy Kotbieii w d$gu drogi nr 50 kIasy GP na odcinku od
km 194+450 wg pikietaza istnieja_cego (w sa_siedztwie wsi Cztek6wka w gminie Kotbiei) do
km 206+276 wg pikietaza istnieja_cego (w sa_siedztwie wsi Rudzienko w gminie Koibiel),

1. Rodzaj, skala i miejsce realizacji przedsi^wzi^cia.

Pianowane przedsi^wziqcie obejmuje realizacje, fragmentu drogi gt6wnej ruchu
przyspieszonego Nr 50 w rejonie Kolbieli.

Projektowana obwodnica Kolbieli w cia^gu drogi krajowej nr 50 obejmuje odcinek od
km 194+450 istnieja,cej drogi nr 50 do km 206+276 (w*aczenie do istnieja,cej drogi nr 50
w sa,siedztwie wsi Rudzienko w gminie Ko*biel), co odpowiada projektowanemu pikietazowi
205+115 wg preferowanego wariantu prowadzenia obwodnicy. Dtugosc obwodnicy wg
wariantu preferowanego 10,665 km (w rozwia,zaniach wariantowych 10,6 do 11,6 km).
Przedsi^wzi^cie znajduje sie. w przewazaja,cej cz^sci na terenie gminy Kotbiel - poza



fragmentem w rejonie wsi Gozd potozonym na terenie gminy Celestyn6w.
Droga nr 50 b^dzie prowadztfa ruch obwodowy wok6l Warszawy, ta^cza^c na

rozwazanym odcinku G6r$ Kalwari$ z Mihskiem Mazowieckim. Pelnic b^dzie ona
szczeg6lnie wazna, rol$ dla ruchu ci$zkiego zwlaszcza do czasu realizacji autostrady A-2.

Podstawowym ce!em budowy obwodnicy jest omini^cie zabudowanych teren6w wsi
gminnej Ko*biel oraz innych wsi potozonych w rejonie Kolbieli wzdtuz istnieja^cej drogi nr
50. Pozwoli to zmniejszyc istnieja^ca, ucia^zliwosc haJasowa, dla mieszkanc6w tych
miejscowosci i poprawic bezpieczehstwo ruchu.

Kolejnym celem budowy obwodnicy jest zapewnienie odpowiedniej przepustowosci
dla prognozowanych nat$zeh ruchu, poprzez zrealizowanie wtasciwych rozwia^zari
technicznych.

3. Charakterystyka stanu istnieja_cego i planowanego przedsi^wzi^cia.

Obecnie droga krajowa nr 50 Ciechan6w - Ostr6w Mazowiecka pelni na odcinku od
Sochaczewa do Miriska Mazowieckiego funkcjq duzej obwodnicy Warszawy dla cie,zkiego
ruchu tranzytowego w cia_gu dr6g krajowych nr 2 i nr 8. Na szlaku posiada jezdnie
szerokosci 7 m i pobocza gruntowe. W Kolbieli jest og6lnodoste,pna, ma przekr6j uliczny i
parametry drogi klasy Z. W Kotbieli krzyzuje si^ z drog^. krajow^_ nr 17 Warszawa - Lublin
* Hrebenne przez rondo.
Ma powi$zanie z naste_puj^cymi wazniejszymi drogami:

* z droga, krajowa, nr 17, miejscowosc Kotbiel

* z drogami powiatowymi:

4 nr 36275 Cztek6wka - Ka,ty,

+ nr 36273 Kofbiel - Sufczyn,

* nr 36264 - Zan^cin - Dobrzyniec - Gr^biszew (w Kotoie!i),

* nr 36267 - Kolbiel - Siennica,

* nr 36266 Rudno - S^poch6w,

4 nr 36325 - Rudzienko - Teresin

* nr 36264 - Zan^cin - Dobrzyniec - Gr^biszew (w Rudzienku).

Przewiduje si^ nast$puj$ce podstawowe parametry techniczne dla tej drogi:

* klasa drogi GP

* przekr6j - 1 jezdnia (2+l)

* pr^dkosc projektowa 80 km/godz.

* pre,dkosc miarodajna - 100 krn/godz.

* nosnosc 11,5 t/os

* calkowicie ograniczona dost^pnosc



*- najmniejsze promienie luk6w poziomych:

1000 m (4% pochylenia poprzecznego)
800 m (5% pochylenia poprzecznego).

Zaktadany przekr6j obwodnicy jednojezdniowy (2+l) o szerokosci okoto
2x3,5m+0,5-l,0(opaska wewne_trzna)+3,5+opaski zewne_trzne 2x0.5m. oraz obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci min.l,Om.

W rejonie we_zta z projektowanq droga. ekspresowa_ S-17 w przypadku potrzeby
zastosowania przekroju dwujezdniowego przewiduje sie, szerokosc 2 x 7,0 m z pasem
dziel^cym 5,Q m (z opaskami wewne_trznymi)+opaski zewn$trzne szerokosci 2 x 0,5 m
oraz pobocza gruntowe min. 2 x l,0 m.

Tras^ projektuje si^ gt6wnie w poziomie terenu. Przejscia dr6g krzyzuja^cych sie, z
trasa^ - na og6t wiaduktami nad droga. Nr 50. Wyja,tki w tym zakresie wynikaja^ z
uksztaRowania terenu bqdz z potrzeb obslugi lokalnej.

Dolina Swidra przekraczana jest mostem (wiaduktem) na calej jej szerokosci.
Przewiduje si$ zaj^cie terenu og6tem pod reaIizacj^ przedsi^wzi^cia w wymiarze do

162 ha.

4. Warianty przedsiQWziQCia.

Planowane przedsi^wzie_cie byto rozpatrywane wielowariantowo w kombinacjach
odnosz^cych sie_ ta^cznie do dr6g: nr 17 i nr 50 w ich wzajemnym powi^zaniu.

Laj2znie opracowano 4 podstawowe warianty obwodnicy (z podwariantem 2b w
wariancie 2 oraz podwariantami 4a i 4b w wariancie 4). Podwarianty r6znity si^ w
stosunku do rozwia_zah podstawowych innymi rozwi^zaniami w$zJ6w, a w wariancie 4b
nieco zmienionym przebiegiem.

Jako wariant preferowany przez wnioskodawc^ wskazuje si$ wariant 4b.
Ponizej podano genera!na,charakterystyk^ analizowanych wariant6w.

WARIANT 1

Na poczcttkowym odcinku trasa biegnie r6wnolegle do drogi istnieja,cej, po jej
p6tnocnej stronie przechodza,c estakada, nad drogq. gminna, la_cz^c^ istnieja^cg. drog^ nr 50 z
drogq. do Ce!estynowa. Nast$pnie trasa odgina si^ na p6fnocny wsch6d, biegna,c po
terenach rolnych, przecina trzy lokalne cieki wodne i dalej biegnie r6wnolegle do
istniej^cej drogi nr 50 w odlegtosci okoto 400 m od niej, omijajaj: od p6tnocy wies Kolbiel.

Po mini^ciu istnieja_cej drogi nr 17 przechodzi estakada. przez dolin^ rzeki Swider,
a nast$pnie skr^ca na p6lnocny wsch6d omijaja,c od strony p6tnocnej zesp6l dawnych
wyrobisk i od wschodu wies Rudno Mate.



Kolejno biegnie przez tereny ro!ne i JaJ<i, przekracza wiaduktem dolink^ cieku
wodnego, omija wies Rudzienko od zachodu i p6Jnocy, a nast^pnie *a^czy si^ z istnieja^ca..
droQ3. nr 50 na km 206+276 wg stanu istnieja_cego.

Dfugosc obwodnicy w wariancie 1 - 11,635 km.
Przebieg trasy zblizonyjest do przebiegu okreslonego w mpzp, proponowana korekta

to przesuni$cie drogi na wsch6d w rejonie wsi Bork6w, co pozwala na unikni$cie kolizji z
istnieja^ca, zwarta^ zabudowa, wsi.

Powiajzania z podstawowym istnieja^cym i planowanym uk!adem drogowym poprzez
trzy we_zJy:

* we_zeJ ,,Czlek6wka" typu WB,
* zesp6t we_zt6w ,,KoJbiel" - powia^zania drogi nr 50 z projektowana^ droga^ S-17

oraz istnieja^cg. drog^ nr 17,
* w^zel Rudzienko" typu WB.

WARIANT 2

Na pocz3tkowym odcinku trasa biegnie po stanie istnieja^cym drogi nr 50. Od km
194+600 odgina si^ na p6lnocny wsch6d biegna^c przez tereny rolne, JaJ<i i pastwiska.
Przechodzi nad projektowan$. obwodnicq drogi S-17 oraz istniej$ca. droga, nr 17 (zespoJ
w^zt6w ,,Kotbiel").

Nast^pnie odgina si^ na p6lnoc, biegnie po zachodniej stronie 5widra, przez tereny
rolne i rozproszonq. zabudow^ Nowej Wsi. Potem biegnie dalej na p6tnoc i p6tnocny
wsch6d przez tereny rolne omijaja^c szerokim tukiem wies Se_poch6w i przechodzi estakada_
przez dolin$ rzeki Swider.

Naste,pnie biegnie na p6tnocny - wsch6d terenami rolnymi omijaja_c wies Rudzienko i
w*a^cza siQ do istnieja^cej drogi Nr 50 na km 206+276 wg stanu istniejqcego.

D+ugosc obwodnicy w wariancie 2 - 11,088 km.
Powia^zania z podstawowym istnieja_cym i planowanym ukladem drogowym poprzez

trzy we_zly:
* w^zel Cztek6wka" - typu WB,
* zesp6t we,zt6w ,,Kolbiel" z projektowana^ obwodnicy S-17 i istnieja,ca droga

nr 17,
* w^ze* Rudzienko" - typu WB.

WARIANT 2B

Przebieg projektowanej obwodnicy Kolbieli taki sam jak w wariancie 2. W wariancie
tym projektowana droga nr 50 ma w$zel z trasa^ S-17, natomiast nie ma w^zJa z istnieja,cg.
droga. nr 17. Droga nr 50 krzyzuje si$ (projektowany wiadukt) z t^ droga^.

Dtugosc obwodnicy w wariancie 2B - 11,088 km.
Powia,zania z podstawowym istnieja_cym i planowanym uWadem drogowym poprzez

trzy w^zfy:
* we_zel ,,Cztek6wka" -typu WB,



w$zel ,,Kotbiel" - z projektowana obwodnic^ S-17) - typu WA,
w$zei ,,Rudzienko"- typu WB,

WARIANT 3

Na poczaJkowym odcinku trasa biegnie r6wnolegte do drogi istnieja,cej po jej
p6*nocnej stronie przechodzqc estakada^ nad droga^ gminna^ la^cz^ca. istnieja^ca, droge^ nr 50 z
droga^ do Celestynowa.

Od km 196+605 trasa odgina si^ na p6lnocny wsch6d a naste_pnie na p6tnoc biegna^c
po terenach rolnych. Omija od zachodu 5tara, Wies Druga^ od wschodu wies G6zd,
przecina drog$ powiatowa nr 36274 i krzyzuje sie_ z projektowan^obwodnica^S-17 w w^zle
,,Kolbiel", a z istniejqca. droga, nr 17 w w^zle ,,Bocian".

Dalej biegnie na p6lnoc omijaja,c wies S^poch6w, potem skr$ca na p6lnocny wsch6d,
przekracza estakada, dolin^ rzeki Swider, omija wies Rudzienko i w^cza si^ do istnieja,cej
drogi Nr 50 na km 206 + 276 wg st. tstniej^cego.

Dtugosc obwodnicy w wariancie 3 - 10,88l km.
Powi^zania z podstawowym istniejqcym i pianowanym ukladem drogowym poprzez

cztery we_zly:
* w^zet ,,Cztek6wka" typu WB,
* w^zel ,,Kotbie!" - typu WA,
* w^zet ,,Bocian" -typu WB,
* w^zel ,,Rudzienko" - typu WB.

WARIANT 4

Na pocz3tkowym odcinku trasa biegnie wzdJuz drogi istnieja^cej. Na km 194+765
odgina si^ w kierunku p6tnocnym.

Da!szy odcinek drogi biegnie po wschodniej stronie wsi Skorupy, Gozd oraz Bocian
(odieglosc od zabudowah ok. 100m) biegnac po terenach rolnych.

Trasa przechodzi nad trasa^ S-17 w$ziem ,,Bocian", oraz nad droga^ krajowa, nr 17.
Dalej trasa drogi skre_ca w kierunku pln.-wsch., przechodzi przez las i wydmy na dlugosci
ok, 500m omijaj$c wies S^poch6w.

Naste_pnie trasa skre_ca na wsch6d biegnaj: przez pola uprawne korytarzem
okreslonym w wariantach 2, 2b i 3. Przekracza estakadq. do!ine. rzeki Swider, omija wies
Rudzienko. Do istnieja_cej drogi Nr 50 w^a_cza si^ na km 206 + 276 wg st. istniej^cego.

Dtugosc obwodnicy w wariancie 4 - 10,642 km.
Powi^zania z podstawowym istnieja^cym i planowanym uktadem drogowym poprzez

trzy we_zfy:
+ we_zel ,,Cztek6wka" -typu WB,
+ w$ze! ,,Bocian" -typu WA ,
* w^zei ,,Rudzienko" - typu WB.



Przebieg trasy i rozwiqzania projektowanej obwodnicy drogi nr 50 jak w wariancie 4
za wyjqtkiem rozwia^zania we_z*a z tras^ S-17.

DJugosc obwodnicy w wariancie 4A - 10,642 km.

WARIANT 4B (PREFEROWANY PRZEZ WNIOSKODAWCEJ

Wariant ten posiada skorygowany w stosunku do wariantu 4 przebieg drogi nr 50 na
odcinku od pocz^tku opracowania do rejonu przed podejsciem do w^z*a ,,Bocian" - (3,28
km). Na pozostaJym odcinku droga posiada zar6wno przebieg jak r6wniez rozwia^zanta
techniczno-funkcjonalne takie same jak w wariancie 4.

Na skorygowanym odcinku trasa na km 194+492 odchodzi w kierunku p6tnocno-
wschodntm od istnieja^cej drogi nr 50 zajmuj^c skraj lasu po stronie p6tnocnej. W rejonie
piekarni trasa unika kolizji, kt6ra wyst$powata w wariancie 4 z istnieja_cymi urzajdzeniami
piekarni, zajmuja^cjedynie skraj niezagospodarowanej dziaJki przeznaczony pod rozw6j tej
piekarni.

Dalej trasa przebiega w wi^kszym oddaleniu od rejonu zwartej zabudowy wsi
Skorupy (w wariancie 4 odiegtosc od tej zabudowy do osi trasy wynosila okoto 100 m,
natomiast w wariacie 4b okoto 250 m).

Podobnie w stosunku do wsi Gozd zwi^kszono odlegtosc od zwartej zabudowy do osi
trasy ze 195 m do 330 m.

Otoczenie trasy na skorygowanym odcinku stanowia, tereny rolne oraz fragment lasu
(na pocza_tku trasy).

Zgodnie z zaleceniami Komisji Oceny Projekt6w Inwestycyjnych przy Generalnym
Dyrektorze Dr6g Krajowych i Autostrad w preferowanym wariancie 4b skorygowano
powig_zania wQzt6w, rezygnuj^c z wQzia trasy S-17 z istnieja_c^ drog^ nr 50 i tworza^c w
zamian zesp6J w^zt6w w sa,siedztwie wsi Bocian umoz!iwiaj^cy powia^zania pomi^dzy drog^
S-17 a droga, nr 50 oraz potqczenie wsi Kolbiel z obu projektowanymi trasami.

Rozwigjzania tego zespotu w^zl6w opracowano w dw6ch odmianach:
* 4bl - w forrnie koniczyny (drogi S-17 i nr 50) oraz p6fkoniczyny (droga nr 50

z droga, Bocian-S$poch6w),
* 4b2 - w formie koniczyny (drogi S-17 i nr 50) oraz p6lkoniczyny (droga br 50

z istnieĵ cg, droga. nr 17).
W obu odmianach zar6wno wzdluz trasy S-17 jak r6wniez wzdJuz drogi nr 50 (ze

wzgle,du na mata, odlegtosc tras - okoto 500 m) zaprojektowano drogi zbiorczo-
rozprowadzaja_ce.

Dtugosc obwodnicy w wariancie 4B - 10,665 km.
Przedstawiony do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej

inwestycji zabezpiecza mozliwosc realizacji w obu rozwi^zaniach.



5. Rozwiqzania chronia.ce srodowisko.

Zaklada si^ nast^puja^ce rozwia^ania (urzajJzenia) chronia^ce srodowisko:
+ Wody opadowe z jezdni pasa drogowego oraz z poboczy be_da, odprowadzane

do dwustronnych row6w otwartych (rowy trawiaste), z kt6rych cze_sciowo
przesiq_kn3. do gruntu, cz^sciowo odparuja^, a cz$sciowo odptyna^ do staw6w
retencyjno infiltracyjnych. Stopien redukcji zanieczyszczeri w rowach
trawiastych wynosi srednio ok. 50%, a maksyma!nie nawet 90%,

4 Sptywy deszczowe z odwodnienia dr6g odprowadzane be_da_ do ww.
zbiornik6w retencyjnych po uprzednim podczyszczeniu cze_sci w6d w
osadnikach zespolonych z tymi zbiornikami (zbiorniki retencyjne z cz$scia,
sedymentacyjnaJ. Osadnik usytuowany be_dzie na dopiywie do zbiornika jako
jego wydzielona cze_sc. Efekt oczyszczania w zakresie redukcji zawiesiny
og6lnej wynosi w zbiorniku retencyjno - sedymentacyjnym okoto 80%
{IKS),

* W rejonach krzyzowania sie, drogi z naturalnymi korytarzami migracji
zwierza,t przewiduje sie^ rea!izacj^ przejsc dla zwierza_t:

- pod przeprawa_ mostowa. drogi Nr 50 nad cata^ dolina^ Swidra, w kazdym z
wariant6w, na dKjgosci ca 600 m - przejscie dla zwierza,t duzych wys.
4,5m;

" przejscia dla zwierzaJ: srednich pod wiaduktem drogowym powi$zane z
lokalnymi drogami gruntowymi na terenach lesnych, szer. 6m, wys.
2,5m;

- przejscia dla zwierzaJ: srednich i drobnych wzdtuzciek6w pod wydhjzonym
obiektem mostowym, na gt6wnych doptywach Swidra, o swietle 2,5m i
dlugosci do 100 m;
przejscia dla drobnych ssak6w i plaz6w, w przepustach na drobnych
ciekach.

* W obszarze teren6w lesnych, w rejonach przeci^cia przez obwodnic$
zidentyfikowanych korytarzy ekologicznych, proponuje si$ ogrodzenie z
siatki o wysokosci 2 - 2,4 m.

* Jako podstawowe zabezpieczenie przed hatasem przewiduje si^ ekrany
przeciwhatasowe, wysokosci od 4 do 8 m, o la_cznej dlugosci 5800 - 7200 m
(w zaleznosci od wariantu).

* Praktycznie na ca*ym tuku drogi omijaja^cym wies S^poch6w przewiduje siQ
pasy zieleni izolacyjnej wzdtuz dr6g, o szerokosci 10m.

6. Mozliwosc transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie wyste_puje transgraniczne oddziatywanie przedsi^wzie_cia na srodowisko.

!I3 2 0 2 I



7. Obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku - o ochronie przyrody.

Dolina Swidra

Droga nr 50 we wszystkich wariantach oraz w stanie istnieja^cym przecina obszar
cenny przyrodniczo ,,Dolina Swidra", na kt6rym stwierdzono wyste_powanie siedlisk i
gatunk6w uj^tych w zata^cznikach do Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG). (wg
http://natura200Q.mos,gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php7aktualnJd = 17).

Dolina Srodkowej Wisty (kod obszaru PLB140004)

Jest to obszar specjalnej ochrony ptak6w, ustanowiony Rozporza,dzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.w sprawie obszar6w specjalnej ochrony ptak6w Natura
2000. (Dz. U. Nr 229 z dnia 21 pazdziernika 2004 r., poz. 2313 z p6zn. zmianami).

Najmniejsza odlegJosc planowanego przedsie_wzie_cia od tego obszaru wynosi ok. 13,5
km.

Bagno Catowanie (kod obszaru PLH 14000l)

Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk zatwierdzony Decyzja^ Komisji Europejskiej
z dnia 13 listopada 2007 r, przyjmuja^, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy
zaktualizowany wykaz teren6w maja^cych znaczenie dla Wsp6lnoty, skladaja^cych si^ na
kontynenta!ny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokurnent nr C(2007) 5403 -
(2008/25/WE) (Dz.U.UE L 12 z dnia 15 stycznia 2008 r., poz. 383).

Najmniejsza odlegtosc planowanego przedsie,wztQcia od tego obszaru wynosi
ok. 5,5 km.

Bagno Catowanie (kod obszaru PLB 14O011)

Jest to projektowany obszar specjalnej ochrony ptak6w umieszczony w projekcie
RozporzajJzenia Ministra Srodowiska zmieniaja,cego rozporza,dzenie w sprawie obszar6w
specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000.
(http://www.mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ustawa_,o__oc
hronie_przyrody/rozporzadzenie

ochrona_ptakow/08072008__ROZP.pdf - stan lipiec 2008).
Najmniejsza odlegtosc planowanego przedsi^wzi^cia od tego obszaru wynosi

ok. 5,5 km.

Wista Srodkowa
Jest to potencjalny obszar ochrony siedlisk (wg Mapy planowanych

obszar6wNatura2000:http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/aktual
nosci.php7aktualn_id=17 - Potencjalne obszary ochrony siedliskver. 2006).

Najmniejsza odleglosc planowanego przedsi^wziQcia od tego obszaru wynosi
ok. 13,5 km.

ta>i Ostr6weckie

Jest to obszar, na kt6rym stwierdzono wyst^powanie siedlisk i gatunk6w uje,tych w
zat^cznikach do Dyrektywy Rady z dn. 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

8



(92/43/EWG).(wghttp://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosciphp7aktualn_id
=17).

Najmniejsza odleglosc planowanego przedsie_wzi^cia od tego obszaru wynosi ok. 10
km.

lNNE FORMY 0CHRQNY PRZYRODY

Analizowana droga we wszystkich wariantach biegnie cz$sciowo przez tereny obj$te
ochrona^ w postaci innych form okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Sa^to:

Rezerwat przyrody ,,Swider" (utworzony Zarza^dzeniem Ministra Lesnictwa i
Przemys*u drzewnego z dn. 16 stycznia 1978 r. -MP Nr 4 poz. 20). Ochronie poddane jest
koryto rzeki i 20 metrowy, obustronny pas jej obrzezy. Trasa przecina obszar obje_ty
ochrona_ rezerwatowa^ we wszystkich analizowanych wariantach.

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czes*awa Laszka (utworzony
Rozporzajdzeniem nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czeslawa taszka - Dz. Urz. Woj. Maz. nr 75,
poz. 1982), Poczqtkowy odcinek drogi (ok. 400 - 500 m w zaleznosci od wariantu)
znajduje si^ w granicach parku. W rejonie wsi Gozd i Bocian naste_puje zblizenie
projektowanej drogi do granic parku - w wariancie preferowanym na odlegtosc ok. 50-100
m od osi drogi. We wszystkich analizowanych wariantach trasa biegnie w granicach otuliny
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na dJugosci 3,5 - 4 km.

Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu (utworzony Rozporza,dzeniem nr
68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie Nadwislahskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego na terenie powiat6w garwolihskiego,
minskiego i otwockiego - Dz. Urz. Woj. Maz. nr 164 z 13 iipca 2005 r,, poz. 5193). We
wszystkich wariantach trasa (od drogi nr 17 do rejonu wsi Rudzienko) biegnie przez teren
NOChK na dHjgosci 4 do 6 km - w zaleznosci od wariantu.

Cenne i chronione siedliska w rejonie przebiegu projektowanej drogi Nr 50
zwia,zane sa, przede wszystkim z dolina^ Swidra. Sg. to starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne, zmiennowilgotne *aJ<i trze>licowe, swieze *aJ<i uzytkowane ekstensywnie
oraz t^gi wierzbowo -topolowo- olszowe lub jesionowe. Z siedliskami doliny Swidra
zwictzane sa_ r6wniez rzadkie i chronione gatunki roslin i zwierza^t.

W rejonie wsi Gozd, w odlegtosci ok. 100 m od planowanego przebiegu drogi
znajduje si^ na obrzezu MPK, w rejonie wsi G6zd w lokalnych zbiornikach wodnych
potozonych na potudnie od drogi stwierdzono wyste_powanie chronionej traszki
grzebieniastej (Triturus eristatus).

W odleglosci ok. 1,2-1,3 km na zach6d od drogi w wariancie preferowanym 4b
znajduje sie, Rezerwat przyrody ,,Bocianowskie Bagno". Jest to rezerwat lesno -
torfowiskowy, utworzony na mocy Zarza^dzenia Ministra Lesnictwa i Przernyslu Drzewnego
z dnia 12 pazdziernika 1982 r, (MP nr 25 poz. 234).



W granicach MPK, na zach6d od wsi Gozd, projektowany jest rezerwat torfowiskowo-
lesny, cze_sciowy - ,,Gozdzik". Droga nr 50 w wariancie 4b zbliza si$ do projektowanego
rezerwatu na okok> 400 m.

W rniejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbiel wskazano,
jako ,,projektowane zespoly przyrodniczo-krajobrazowe" doliny lokalnych ciek6w w
rejonie wsi Rudno i Rudzienko. Droga nr 50 w stanie istnieja^cym i wariancie 1 przecina te
obszary.

W Planie ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wskazano jako teren do
objQCia ochrony w postaci uzytku ekologicznego ,,Biata G6ra" wydm^ w Mazowieckim
Parku Krajobrazowym. Znajduje sie^ ona w odlegtosci ok. 500 - 600 m od projektowanej
drogi.

Najblizsze pomniki przyrody znajduja, si$ w odlegtosci kilkuset metr6w od
projektowanych przebieg6w drogi - poza zasi^giem znacza_cego oddzialywania.

Najblizszy park narodowy - Kampinoski - znajduje si^ w odlegk>sci przekraczaj^cej
45 km, w catkowicie odmiennym regionie geograficznym.

8.Obszary ograniczonego uzytkowania.

Nie stwierdzono potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania wok6l
nowoprojektowanego odcinka drogi krajowej, gdyz dost^pne techniczne srodki ochrony
srodowiska zapewnia, dostatecznq. ochron^ otoczenia dr6g przed ucia^zliwosciami ruchu
drogowego w kazdym scenariuszu rozwoju sytuacji ekologicznej.

Jednoczesnie uprzejmie prosz^ o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej
(otwartej dla spoleczehstwa) w ramach procedury konsultacji spotecznych prowadzonych
w trybie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zm.), w kt6rej deklarujQ udziaJ projektanta i inwestora,

Ze wzgl^du na wysoka^ ucia_zliwosc obecnej drogi krajowej Nr 50 przechodzqcej przez
Kotbiel dla mieszkahc6w wsi, istnieje pilna koniecznosc wykonania planowanej obwodnicy.
Z tego wzglejdu wnosi si$ o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
zgodnie z art.l08 kpa. Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad jest
odpowiedzialna za wdrazanie polityki Panstwa w zakresie transportu. Budowa
przedmiotowej obwodnicy jest dziataniem sluza^cym realizacji tej polityki. Sposr6d cel6w
strategicznych samorza^du wojew6dztwa mazowieckiego w perspektywie do 2020 r.,
zawartymi w ,,Strategii Rozwoju Wojew6dztwa Mazowieckiego" uchwalonej przez Sejmik
Wojew6dztwa Mazowieckiego w 2001 r. i aktualizowanej w 2006 r., be^dzie ,,Wzmocnienie
powi^zah Warszawy z otoczeniem regionalnym, krajowym i mie_dzynarodowym"
(Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy ). W zakresie transportu ,,

i.il. Miriska 25
03-SOS Warszaw3
tei.; (022) 813 2C 11, 813 20 21
fax; (022) 8tO 04 U
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