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Koncepcja ekologicznych rozwiązań w modernizacji infrastruktury 

drogowej zakłada przesunięcie nacisku na przestrzeganie norm ochrony 

środowiska i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w wyniku 

budowy, remontu i modernizacji dróg na granicy ukraińsko-polskiej. 

Koncepcja może być zaproponowana do zastosowania w praktyce administracji 

publicznej, ponieważ przedstawione rozwiązania mogą stać się podstawową 

podstawą do przygotowania projektów aktów prawnych w kontekście realizacji 

skutecznej polityki przez organy wykonawcze, gdy w pełni wypełniają one swoje 

uprawnienia przyznane przez prawo. 
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Wstęp 

 

Problem ochrony środowiska jest jednym z najważniejszych zagadnień w 

kompleksie dalszego rozwoju naszego społeczeństwa. Jego nasilenie wzrasta z 

roku na rok. Kompleks transportowo-drogowy jest potężnym źródłem 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z 35 mln ton szkodliwych emisji 

89% to emisje z przedsiębiorstw transportu drogowego i budownictwa 

drogowego. 

Warunki rozwoju gospodarczego i przemian społecznych na Ukrainie 

wymagają przyspieszonego rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej, 

która obejmuje przemysł drogowy, drogi i budowle na nich oraz same pojazdy. 

Każdy z tych elementów ma lokalny negatywny wpływ na środowisko, a 

generalnie oddziaływanie infrastruktury ma charakter nie tylko regionalny, ale 

i globalny. 

Unikanie i/lub minimalizowanie negatywnych skutków społeczno-

gospodarczych i oddziaływania na środowisko powinno być traktowane 

priorytetowo przy planowaniu infrastruktury transportowej. Budowa i 

eksploatacja autostrad musi być prowadzona zgodnie z normami 

środowiskowymi, a same normy muszą zapewniać minimalizację wpływu sieci 

drogowej na środowisko. 

Znaczenie takiego podejścia do rozwoju struktury transportu drogowego 

znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowych aktach prawnych, w 

szczególności w Protokole o zrównoważonym transporcie do Konwencji 

ramowej o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. 

Należy zauważyć, że przez czynniki, od których zależy sam fakt istnienia 

zagrożenia środowiskowego i jego zasięg, mamy na myśli nie tylko czynniki 

środowiskowe, ale także czynniki związane z występowaniem zjawisk 

geofizycznych, hydrologicznych, meteorologicznych i innych niebezpiecznych 

(trzęsienia ziemi, silne zaburzenia na morzu, wezbrania wody, huragany, 

pożary torfu itp.). Jeśli chodzi o naturalne czynniki środowiskowe, to pod ich 

wpływem ekosystemy zdolne do samoutrzymywania się i samoregulacji 

powracają do stanu równowagi ekologicznej. 

Konieczne jest uwzględnienie i dostosowanie sieci infrastruktury 

transportowej do konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem: 

1) ochrona terytoriów wrażliwych, w szczególności terytoriów o bogatej 

różnorodności biologicznej, powiązań ekologicznych lub terytoriów o 

znaczeniu międzynarodowym dla ochrony różnorodności biologicznej i 

krajobrazów; 

2) minimalizacja zanieczyszczenia powietrza i hałasu; 

3) potrzeby regionów o szczególnym znaczeniu dla turystyki. 
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W razie potrzeby wykorzystuje się strategiczne oceny oddziaływania na 

środowisko, oceny oddziaływania na środowisko oraz inne narzędzia i oceny. 

W celu zapobiegania szkodom w środowisku, zapewnienia 

bezpieczeństwa środowiska, jego ochrony, racjonalnego użytkowania i 

reprodukcji zasobów naturalnych, w procesie podejmowania decyzji o realizacji 

działalności gospodarczej mogącej znacząco oddziaływać na otaczające 

środowisko naturalne, uwzględniając uwzględniając interesy państwowe, 

publiczne i prywatne, uchwalona została ustawa Ukrainy "O ocenie 

oddziaływania na środowisko". Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) to 

postępowanie poprzedzające planowaną działalność gospodarczą (w tym 

przypadku budowę lub przebudowę autostrad) i polegające na ustaleniu 

charakteru, intensywności i stopnia zagrożenia tej działalności dla środowiska 

i zdrowia publicznego. Ma na celu zapobieganie szkodom w środowisku, 

zapewnienie bezpieczeństwa środowiska, ochronę, racjonalne wykorzystanie i 

reprodukcję zasobów naturalnych z uwzględnieniem interesów publicznych, 

publicznych i prywatnych. 

Budowa Koncepcji obejmuje analizę istniejących praktyk modernizacji 

infrastruktury drogowej, przemyślenie podejść stosowanych na Ukrainie przy 

budowie nowych dróg i modernizacji istniejących. W kontekście globalnych 

podejść do ochrony środowiska, budowy strategicznych planów ochrony 

środowiska, ograniczania negatywnego wpływu na przyrodę, opracowana 

Koncepcja modernizacji infrastruktury drogowej przewiduje przesunięcie 

nacisku na przestrzeganie norm środowiskowych i ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko w wyniku budowy, remontu i modernizacji dróg 

na granicy ukraińsko-polskiej. 

Dlatego jednym z ważnych elementów w rozwoju koncepcji jest jej 

ekologiczne ukierunkowanie. 

Koncepcja może być zaproponowana do zastosowania w praktyce 

administracji publicznej, ponieważ przedstawione rozwiązania mogą stać się 

podstawową podstawą do przygotowania projektów aktów prawnych w 

kontekście realizacji skutecznej polityki przez organy wykonawcze, gdy w pełni 

wypełniają one swoje uprawnienia przyznane przez prawo. 

 

 

  



 

65 

1. Metodologia opracowywania koncepcji 

Koncepcja ta określa konkretne kierunki i rozwiązania w zakresie 

ekologicznego komponentu budowy dróg i infrastruktury, badając zarówno 

doświadczenia europejskie i dostosowując je do ukraińskich realiów, jak i 

opracowując własne propozycje. 

Naukowe i metodyczne zasady realizacji programu działań na rzecz 

ochrony przyrody państwa w ogólności, a w części budowy dróg w 

szczególności, polegają na dostosowanym podejściu do kształtowania celu 

działań na rzecz ochrony przyrody oraz na systematycznych środkach jego 

osiągnięcia. 

Głównym celem działań na rzecz ochrony środowiska powinien być 

system, który jest w stanie dostosować się z funkcji reagowania na zdarzenia, 

które zaistniały do realizacji skutecznej i skutecznej kontroli, wprowadzania 

odpowiednich środków zapobiegawczych. 
 

Metodyka opracowywania koncepcji 
 

Do przygotowania koncepcji wskazane jest wykorzystanie 

ogólnonaukowych, istotnych metodologicznie postanowień, które są 

uzasadnione w granicach współczesnej teorii polityki i zarządzania państwem. 

W szczególności wykorzystanie zestawu narzędzi systemowo-

strukturalnych i programowo-celowych w kontekście rozwijania koncepcji 

rozwiązań proekologicznych w modernizacji infrastruktury drogowej. 

Podejście systemowo-strukturalne stosowane przy kształtowaniu i 

realizacji państwowej polityki ochrony środowiska w kontekście modernizacji 

infrastruktury drogowej polega na opisaniu i wyjaśnieniu systemu w 

warunkach badania jego elementów i zależności między nimi w ramach ramy 

jednej całości. Istota podejścia polega na podzieleniu obiektu złożonego na 

części składowe, zbadaniu relacji między nimi oraz określeniu ich 

specyficznych funkcji, mających na celu zaspokojenie odpowiednich potrzeb 

systemu zarządzania, z uwzględnieniem integralności tego ostatniego i jego 

interakcji z otoczeniem. otoczenie zewnętrzne. Elementy takiego systemu 

uzupełniają się i tworzą jeden zintegrowany model rozwoju strategicznego. 

Plany strategiczne, taktyczne i operacyjne powinny opierać się na 

alternatywnych planach działania na wypadek odchyleń, a także na 

programach docelowych zawierających projekty, plany administracyjne i 

indywidualne zestawy celów. Istota systematyzacji i integralności polega na 

badaniu przedmiotu jako oddzielnych i jednocześnie powiązanych ze sobą 

elementów. Takie podejście umożliwia szczegółowe przeanalizowanie każdej 

jednostki konstrukcyjnej systemu i uszczegółowienie wyników badań.
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Koncepcja ekologicznych rozwiązań w modernizacji 

infrastruktury drogowej 

1.1. Сele dokumentu strategicznego 

1.2. Metodyka opracowania dokumentu strategicznego 

1.3. Charakterystyka etapów tworzenia dokumentu strategicznego 
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3.1. Podkreślenie głównych zapisów koncepcji ekologicznych 

rozwiązań w modernizacji infrastruktury drogowej pogranicza 

ukraińsko-polskiego 
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3.3. Opracowano uogólnienie wyników badania doświadczeń 
europejskich w zakresie wykorzystania rozwiązań ekologicznych w 
modernizacji infrastruktury drogowej oraz kierunków ich 
wykorzystania na pograniczu ukraińsko-polskim 
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Rys. 1. Etapy opracowania Koncepcji rozwiązań 

proekologicznych w kontekście modernizacji infrastruktury 

drogowej 
 

Cykliczność planowania strategicznego jest wynikiem stale 

odtwarzającego się modelu osiągania celów długoterminowych. Model strategii 

i metodologię jej opracowywania dobierane są zazwyczaj w zależności od 

potrzeb beneficjentów. 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko służy do 

przewidywania i zapobiegania wystąpieniu negatywnych oddziaływań na 

środowisko, których można się spodziewać w wyniku realizacji Strategii. 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (Strategic 

environmental assessment) – systematyczny i prewencyjny proces analizy 

oddziaływania na środowisko proponowanych projektów strategicznych 

dokumentów rozwojowych. Po określeniu możliwych pozytywnych i 

negatywnych wpływów, jeśli to konieczne, Strategia może zostać zrewidowana 

w celu dalszego rozszerzenia pozytywnych wpływów i zmniejszenia możliwych 

negatywnych wpływów. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

promuje efektywne wdrażanie lokalnych inicjatyw rozwojowych poprzez 

zapewnienie integracji priorytetów zrównoważonego rozwoju środowiska z 

inicjatywami rozwojowymi od samego początku. 

 

 

Wytyczne strategiczne Cele i zadania taktyczne

Środowisko: 
Ekonomiczne, 

Organizacyjno-prawne, 
Ekologiczne

Analiza środowiska 
wewnętrznego

Analiza środowiska 
zewnętrznego

Zalety, wady, szanse, 
zagrożenia

Wdrożenie opracowanej 
koncepcji

Ocena skuteczności 
wdrożenia koncepcji

Modyfikacja i regulacja 
mechanizmów realizacji 
koncepcji modernizacji 
infrastruktury drogowej
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Rysunek 2. Etapy tworzenia dokumentu strategicznego 

 

Do opracowania Koncepcji wyodrębniono grupę osób, które są 

zapraszane do pracy nad planem i które będą podejmować wszystkie decyzje w 

trakcie opracowywania dokumentu strategicznego. To na spotkaniach grupy 

roboczej prezentowane są obszary pracy, dyskutowane i podejmowane są 

odpowiednie decyzje. Skład grupy powinien odpowiednio odzwierciedlać 

strukturę potrójnej helisy, tj. 

(1) organy samorządu terytorialnego i organy władzy wykonawczej, 

(2) przedsiębiorstwa odpowiedzialne za modernizację infrastruktury 

drogowej; 

(3) eksperci, organizacje publiczne. Ważne jest włączenie do grupy 

roboczej przedstawicieli organizacji zajmujących się problematyką ochrony 

środowiska. 

 Harmonogram opracowywania dokumentów strategicznych jest 

głównym narzędziem zapewniającym terminową realizację wszystkich etapów 

prac związanych z planowaniem strategicznym. 
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Etap 2: 
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wpływających

Etap 3: 
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kierunków 
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Etap 4: 
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działania i 

planu 
wdrożenia

Etap 5: 
Publiczna 
dyskusja i 

zatwierdzenie

Etap 6: 
Monitorowanie i 

wdrażanie
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1) ogólny opis sytuacji z uwzględnieniem 

aspektów środowiskowych przy budowie i 

modernizacji dróg na Ukrainie

2) podejścia do ochrony środowiska podczas budowy 

infrastruktury drogowej w krajach UE

3) ustalenie celu, celów strategicznych, priorytetów i 

zadań koncepcji

4) studium rozwiązań technicznych w modernizacji 

infrastruktury drogowej

5) studium instrumentów finansowych na 

modernizację infrastruktury drogowej na Ukrainie

6) współczesne wyzwania dla pogranicza ukraińsko-

polskiego w zakresie ochrony środowiska i 

ekologicznego aspektu rozwoju regionalnego

7) spójność koncepcji z dokumentami 

programowymi i strategicznymi

Harmonogram opracowania dokumentów strategicznych 
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2. Ogólna charakterystyka budownictwa drogowego na Ukrainie 

 

Transport drogowy z pewnością zajmuje wiodącą pozycję pod względem 

wielkości przewozów towarowych i pasażerskich w porównaniu z rodzajami 

transportu wodnego, lotniczego i kolejowego. 

Obecnie sieć dróg publicznych na Ukrainie liczy ponad 170 000 km, w tym 

ponad 20 000 km dróg krajowych i prawie 150 000 km dróg lokalnych. 

Drogi krajowe są w 100% utwardzone, a drogi lokalne to 97,4% (3810 km 

dróg nieutwardzonych). Z całkowitej długości dróg utwardzonych 79,73% to 

drogi z ulepszonymi rodzajami nawierzchni (beton cementowy, asfaltobeton, 

czarne autostrady i czarne drogi żwirowe), reszta - z przejściowymi rodzajami 

nawierzchni (białe drogi, drogi szutrowe, kostka brukowa). Jednocześnie na 

drogach krajowych przeważają nawierzchnie asfaltobetonowe (79,94% ogólnej 

powierzchni dróg utwardzonych), a na drogach lokalnych – czarne autostrady 

(47,35%) i nawierzchnie asfaltobetonowe (28,53%). 

Średnia gęstość sieci autostrad na Ukrainie wynosi 280,6 km/1000 km2 

lub 3,7 km/1000 osób. Porównując gęstość sieci drogowej na terenie kraju ze 

wskaźnikami rozwiniętych gospodarczo krajów świata, można zauważyć, że 

wskazane wskaźniki są znacznie niższe. 

Zgodnie z dekretem Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawie zatwierdzenia 

Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy na okres do 2030 r. z dnia 30 maja 

2018 r. nr 430-r ustalono, że 90-95% emisji zanieczyszczeń w powietrze miast, 

w miejscach, w których gromadzą się ludzie, są powodowane przez transport 

drogowy. Polityka transportowa UE postawiła sobie za cel zmniejszenie o 

połowę zużycia samochodów na tradycyjnych rodzajach paliwa w miastach do 

2030 r. i całkowite zrezygnowanie z nich do 2050 r. 

Wypełnienie zobowiązań wynikających z konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej, Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej, 

ratyfikowanej Ustawą Ukrainy z dnia 29 listopada 1994 r. Nr 257/94-BP, 

wymaga stosowania technologii minimalizujących wpływ na żywej przyrody i 

lądu, przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności morskiej, z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska, zachowania gruntów, akwenów 

wodnych, bioróżnorodności w trakcie rozwoju infrastruktury transportowej. 

 

Ogólne problemy, które należy rozwiązać zgodnie z Narodową 

Strategią Transportową Ukrainy do 2030 roku w zakresie budowy i 

modernizacji dróg: 
 

▪  niski poziom kontroli w zakresie bezpieczeństwa 

transportu, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, unikania 
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odpowiedzialności za naruszenia ukraińskiego ustawodawstwa o ochronie 

środowiska i niskiej kultury ludności w zakresie środków ochrony środowiska; 

▪  brak stymulacji wykorzystania alternatywnych źródeł 

energii w obiektach infrastruktury transportowej; 

▪  duże obciążenie antropogeniczne otaczającego środowiska 

przyrodniczego, wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego oraz hałas powodowany przez samochody w miejscach 

zamieszkania ludzi; 

▪  znaczący wpływ transportu drogowego na globalną zmianę 

klimatu; 

▪  niski poziom wdrażania energooszczędnych technologii; 

▪  niezadowalający stan zachowania najcenniejszych 

ekosystemów rzecznych, siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, które 

są chronione zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, w planach rozwoju 

infrastruktury transportu rzecznego i prac pogłębiarskich. 
 

Brak efektywnego systemu zarządzania w zakresie ochrony środowiska 

oraz wolniejsze niż oczekiwano wdrażanie reform strukturalnych i 

modernizacji procesów technologicznych w warunkach wzrostu gospodarki 

narodowej prowadzi do wzrostu poziomu zanieczyszczeń i powoduje wsparcie 

starych, nieefektywnych podejść do wykorzystania energii i zasobów 

naturalnych. 

Celem realizacji krajowej polityki ekologicznej jest stabilizacja i poprawa 

stanu ekologicznego terytorium państwa poprzez ustanowienie narodowej 

polityki ekologicznej jako zintegrowanego czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego Ukrainy w celu zapewnienia przejścia do zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego i wdrożenie ekologicznie zrównoważonego systemu 

zarządzania przyrodą. 

 

Główne cele polityki ekologicznej państwa to: 

- osiągnięcie stanu środowiska naturalnego bezpiecznego dla zdrowia 

człowieka; 

- podniesienie poziomu świadomości społecznej w kwestiach ochrony 

środowiska; 

- poprawa sytuacji środowiskowej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

środowiskowego; 

- doskonalenie systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem 

poprzez włączenie komponentu środowiskowego do programów rozwoju 

sektorów gospodarki; 
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- poprawa regionalnej polityki ekologicznej, zmniejszenie negatywnego 

wpływu procesów urbanizacyjnych na środowisko naturalne; 

- zatrzymanie utraty różnorodności bio- i krajobrazowej, tworzenie eko-

sieci, rozwój obszaru chronionego; 

- zapewnienie ekologicznie zrównoważonego wykorzystania zasobów 

naturalnych. 
 

W zakresie zazieleniania infrastruktury transportowej i drogowej przewiduje 

się: 

1) rozwój bezpiecznych dla środowiska rodzajów transportu 

2) realizacja innowacyjnych projektów mających na celu zmniejszenie 

poziomu zanieczyszczenia hałasem 

3) optymalizacja ruchu drogowego na terenie dużych miast, dalszy rozwój 

publicznego transportu elektrycznego 

4) wsparcie użytkowania pojazdów silnikowych spełniających normy 

europejskie 

5) rosnące wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

środowiskowego i niezawodności transportu rurociągowego, 

6) dostosowanie planów rozwoju struktury transportowej do wymagań, 

zasad i priorytetów rozwoju eko-sieci, niestrudzonego użytkowania, 

reprodukcji i zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

7) zachęcanie do korzystania z paliw alternatywnych 
 

W zakresie budowy autostrad na Ukrainie obowiązują Normy Przemysłu 

Budowlanego „Wymagania środowiskowe dla autostrad”. Projektowanie” GBN 

V.2.3-218-007:2012, które określają wymagania projektowe dotyczące 

budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych oraz obiektów sztucznych na 

nich w związku z ochroną środowiska. 
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3. Modernizacja drogowy sektor gospodarki w kontekście 

przezwyciężania negatywnych skutków globalnego kryzysu 

ekologicznego 
 

Zestaw działań ograniczających negatywny wpływ autostrad na 

środowisko powinien mieć na celu zachowanie zdrowia i integrację ukraińskiej 

transgranicznej sieci transportowej z europejską. Dlatego istnieje pilna 

potrzeba kontrolowanego rozwoju infrastruktury drogowej z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ekologicznego. 

Przy projektowaniu autostrad ocenie podlegają wszystkie źródła 

oddziaływania autostrady na środowisko, choć zakres ich oddziaływania jest 

bardzo zróżnicowany. 
 

Autostrada jako obiekt inżynieryjny 

Interesy ochrony przyrody i krajobrazu muszą być brane pod uwagę na 

wszystkich etapach projektowania, budowy i utrzymania dróg zgodnie z aktami 

prawnymi, dokumentami regulacyjnymi oraz niezbędną zgodnością z 

wymogami technologicznymi. 

Jednocześnie konieczne jest: 
 

1) przewidywania szkodliwego wpływu drogi na przyrodę i 

krajobraz poprzez wykonanie niezbędnej regulacji i wyposażenia 

dróg;  

2) kompensowanie nieuniknionych szkodliwych oddziaływań na 

przyrodę i krajobraz środkami ochrony przyrody i krajobrazu, tak aby 

po zakończeniu interwencji nie wystąpiły istotne lub trwałe negatywne 

skutki dla równowagi przyrodniczej oraz odtworzono lub 

przekształcono krajobraz naturalny z kontrolą odpowiednich 

wymagań; 

3) wspierać realizację celów ochrony przyrody i krajobrazu w 

ramach organów właściwych służb drogowych. 
 

 

Ruch drogowy 

Transport zajął drugie miejsce po przemyśle wśród antropogenicznych 

źródeł zanieczyszczeń na terenach zurbanizowanych, gdyż dostarcza do 

środowiska ogromny udział pyłów, sadzy, spalin, olejów, tlenków metali 

ciężkich i setek innych szkodliwych związków, z których znaczna część jest 

toksyczny. Ponadto na ekosystem mają wpływ takie czynniki fizyczne, jak hałas, 

wibracje, pola elektromagnetyczne, które nie zawsze są dostępne dla 

bezpośredniej percepcji i dlatego często są ignorowane w praktycznych 

badaniach ekologicznych i nie są brane pod uwagę podczas projektowania. 
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Na terenie przylegającym do istniejącej drogi znajdują się grunty nie 

przypisane do pasa drogowego i przydrożne, na które narażone są prace 

budowlane i zanieczyszczenia komunikacyjne – marginalne strefy 

oddziaływania drogi na środowisko. 

Strefy graniczne oddziaływania obejmują: strefę oddziaływania, pas 

ochronny, pas technologii rezerwowej. 

Na podstawie wyników oceny stanu środowiska istniejącej autostrady oraz 

obliczeń prognozowanych poziomów oddziaływania na środowisko ustala się 

klasę ekologiczną autostrady oraz przeprowadza ocenę porównawczą 

oddziaływań zagrażających środowisku. Charakter oddziaływań jest określany 

w zależności od kierunkowości źródła oddziaływania. 

Procesy technologiczne budowy i przebudowy oraz utrzymania autostrad 

mają charakter przejściowy, o małej intensywności i nie wpływają znacząco na 

stan środowiska. 

Stosowanie zasad koncentracji ruchu przy układaniu dróg lokalnych może 

prowadzić do negatywnego efektu, ponieważ duże zagęszczenie ich sieci 

przyczynia się do rozprzestrzeniania szkodliwego wpływu samochodów na 

glebę. Istnieje potrzeba przeprowadzenia szczególnej ekologicznej 

optymalizacji sieci dróg lokalnych, co jest szczególnie ważne, ponieważ drogi 

gruntowe są corocznie odorane zgodnie z wymogami zmiany struktury 

użytkowania gruntów. 

Wzrost obciążeń gruntu związany z powstaniem drogi wielopasmowej 

może prowadzić do ich przerwania w wyniku obciążenia mechanicznego od 

pojazdów, które posiadają właściwości masowe i dynamiczne. 

Zagęszczanie gleb, zwłaszcza na zboczach, prowadzi do powstawania 

wybojów, piargów, zawaleń wąwozów z utratą powierzchni użytkowych i 

niszczeniem krajobrazu. 

Budowa i eksploatacja autostrad powoduje szereg negatywnych 

oddziaływań na otaczającą przyrodę, czyli na ten element środowiska, który ma 

charakter naturalny. Czasami wpływy te są zapośredniczone, manifestują się 

przez wiele lat w relacjach społecznych i wpływają na zdrowie ludzi. 

Główne negatywne skutki transportu drogowego to niszczenie 

naturalnego krajobrazu podczas budowy dróg, fizyczne usunięcie części 

środowiska naturalnego, nadanie mu charakteru antropogenicznego, utrata 

roślinności, życia zwierząt, erozja gleby, powietrza, wody i zanieczyszczenie 

gleby, zaburzenie bilansu wód powierzchniowych i podziemnych. 

Podczas budowy autostrad charakterystyczne jest pojawienie się w 

środowisku naturalnym bariery ekologicznej, linii granicznej, która komplikuje 

wiele naturalnych procesów w otaczającej przyrodzie, takich jak 

przemieszczanie się zwierząt i utrata równowagi (nawigacji) u ptaków. 

Tabor kolejowy i rozbudowana infrastruktura komunikacyjna 
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rozprzestrzeniły swój wpływ na duże obszary, przecinając płaskorzeźby i 

krajobrazy położone w różnych strefach klimatycznych. 

W związku z tym świat zwierzęcy i roślinny ekosystemów podlega 

zwiększonemu negatywnemu wpływowi: 

• zanieczyszczenie siedliska żywych stworzeń przez emisje z pojazdów; 

• zmniejszenie żyzności terenów i pogorszenie warunków kiełkowania 

roślin w wyniku wydzielenia gruntów pod ciągi komunikacyjne; 

• niszczenie zwykłych siedlisk zwierząt, ptaków, mieszkańców zbiorników 

wodnych i wypieranie ich z zajmowanej niszy ekologicznej; 

• zmniejszenie liczebności populacji na skutek spadku produktywności 

ekosystemów, negatywnego wpływu czynników hałasu, wibracji, 

zanieczyszczeń gazowych, niepokoju i bezpośrednich kolizji z transportem, 

które prowadzą do śmierci osobników; 

• skrzyżowania autostrad, rurociągów, torów żeglugowych, codziennych 

szlaków migracji zwierząt. 

Ograniczenie wpływu samochodów na środowisko naturalne i ludzi jest 

możliwe dzięki dokładnemu zbadaniu problemu, przestrzeganiu ekologicznych 

zasad projektowania autostrad, ponieważ poziom oddziaływania transportu na 

środowisko zależy od poprawności projektowanej autostrady, biorąc pod 

uwagę środowiskowe czynniki projektowe. 
 

Zachowanie naturalnego krajobrazu i siedlisk zwierząt 

Aby w jak największym stopniu zachować naturalny krajobraz podczas 

projektowania i budowy autostrady, konieczne jest przestrzeganie głównych 

zasad planowania architektoniczno-krajobrazowego. Powinny być realizowane 

już na etapie planowania wariantów tras drogowych. Obecna praktyka alokacji 

gruntów jest niestety niezadowalająca: prawie zawsze preferowane są obszary 

naturalne przy zachowaniu gruntów zajmowanych pod produkcję przemysłową 

lub rolniczą. 

Stosując techniki projektowania krajobrazu w organizacji środowiska 

drogowego należy kierować się zasadami ochrony i ujawniania przyrody. 

Współczesna teoria projektowania krajobrazu określa elastyczne podejście do 

wyboru przebiegu autostrady w zależności od form krajobrazu. W przypadku 

przeważnie płaskiego naturalnego krajobrazu odpowiednia jest klotoida - tor 

składający się z krzywych o zmiennej krzywiźnie ze zmiennymi kątami skrętu 

lub tor składający się z wielomianów (wielomianów sześciennych ). Takie trasy 

wizualnie przedstawiają linie o gładkich konturach. Te formy torów są 

najbardziej zbliżone do „pierwotnych”, naturalnych konturów krajobrazu, 

który ma głównie zarys krzywoliniowy. 

Dalszy rozwój transportu, zwiększenie szybkości przemieszczania się i 

zwiększenie jego intensywności zwiększy negatywny wpływ na życie zwierząt i 
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roślin. Autostrady blokują niekiedy tradycyjne szlaki migracyjne zwierząt, 

oddzielając ich siedliska od miejsc żerowania czy polowań, zaburzając 

równowagę ekologiczną w przyrodzie. Właściwym sposobem na 

zminimalizowanie konfliktu między ludźmi a przyrodą jest organizowanie 

przejść dla zwierząt, przepędów bydła, specjalnych mostów i tuneli, które 

umożliwiają zwierzętom i zwierzętom przekraczanie autostrad. 

Stosowane są dwa rodzaje takich konstrukcji: nad drogą i pod nią. 

Zastosowanie określonego typu przejścia zależy od różnorodności gatunkowej 

zwierząt i cech geograficznych ich przemieszczania się. 
 

Oddziaływanie akustyczne kompleksu drogowego 

Środki ochrony przed hałasem powinny być zaprojektowane na terenach 

sklasyfikowanych jako zamieszkałe. Jeśli dopuszczalny poziom hałasu zostanie 

przekroczony, należy podjąć działania w celu jego zmniejszenia. Odległość od 

krawędzi jezdni głównych dróg do budynków mieszkalnych ustala się z 

uwzględnieniem zapewnienia norm hałasu na terenie osiedla. Dotychczas 

sformułowano i uzasadniono dwie grupy środków kontroli hałasu: techniczną i 

planistyczno - konstruktywną. 

Techniczne środki kontroli hałasu: 

1) ulepszanie pokryć odzieży drogowej, które pozwalają na zmniejszenie 

hałasu na ich powierzchni; 

2) doskonalenie konstrukcji pojazdów samochodowych (opony 

samochodowe o niższym poziomie hałasu podczas ruchu). 

Planowanie i budowa obejmuje montaż ekranów akustycznych pomiędzy 

drogą a terenem rolniczym (konstrukcje ochronne na autostradach) – montaż 

ekranów akustycznych. 

Rozważane i uporządkowane czynniki oddziaływania infrastruktury 

drogowej i transportowej na środowisko wskazują obiecujące kierunki rozwoju 

optymalnych środków minimalizacji tego oddziaływania. 
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4. Przyjazność dla środowiska jako decydujące kryterium w 

projektowaniu infrastruktury drogowej 

 

Problemy bezpieczeństwa ekologicznego i racjonalnego gospodarowania 

przyrodą są nierozerwalnie związane i determinowane przez rozwój społeczno-

gospodarczy społeczeństwa, związany z problematyką ochrony zdrowia, 

tworzenia korzystnych warunków do życia i naturalnego rozmnażania 

populacji w obecnych i przyszłych pokoleniach. 

Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego to system poglądów, celów, zasad i 

priorytetów, a także opartych na nich działań o charakterze politycznym, 

gospodarczym, prawnym, administracyjnym, naukowo-technicznym, 

sanitarno-epidemiologicznym i edukacyjnym, mających na celu stworzenie 

bezpiecznego i sprzyjające warunki środowiskowe dla populacji obecnych i 

przyszłych pokoleń. 

Bezpieczeństwo ekologiczne jest częścią systemu bezpieczeństwa państwa, 

którego priorytetowymi elementami są konstytucyjne, obronne, gospodarcze, 

polityczne, żywnościowe, informacyjne itp. 
 

Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego 

oparte są na polityce następujących zasad: 

 jedność rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego 

ukierunkowana na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń 

ludności (zasada zrównoważonego rozwoju); 

 ustanowienie i prawne utrwalenie reżimu wzajemnej 

odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego, organów państwowych 

za stan środowiska i zasobów naturalnych, opracowanie i wdrożenie wspólnych 

działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska, ich wsparcia 

finansowego i zasobowego; 

 priorytet bezpieczeństwa środowiskowego w rozwoju i realizacji 

projektów urbanistycznych, inżynieryjnych, przemysłowych i innych w skali 

terytorialnej i regionalnej; 

 priorytet rozwiązywania problemów ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa ekologicznego jako głównego czynnika ryzyka niekorzystnego 

wpływu na zdrowie ludności; 

 połączenie administracyjnych, regulacyjnych i ekonomicznych 

metod zarządzania działaniami z zakresu ochrony środowiska w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego ludności; 

 wprowadzenie motywacji środowiskowych do procesu 

podejmowania decyzji zarządczych, wprowadzenie ocen środowiskowych 

kosztów i wyników, ustanowienie bardziej restrykcyjnych restrykcji i norm 

środowiskowych; 
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 priorytet opracowywania i wdrażania środków zapewniających 

bezpieczeństwo środowiskowe dla terytoriów, przedsiębiorstw i obiektów o 

krytycznej lub wyraźnie niekorzystnej sytuacji środowiskowej, która 

bezpośrednio wpływa na zdrowie ludności ( zasada koncentracji wysiłków na 

problemach „lokalnych”); 

 priorytet identyfikacji i rozwiązywania problemów ograniczania 

ryzyka środowiskowego na obiektach o potencjalnym zagrożeniu dla 

środowiska (zasada „gorących punktów”); 

 fazowanie rozwiązywania problemów ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa ekologicznego, wyznaczanie celów i zadań krótko-, średnio- i 

długookresowych, zgodność wyników krótko- i średniookresowych z 

długookresowymi celami bezpieczeństwa ekologicznego miasta; 

 zapobieganie pogorszeniu sytuacji ekologicznej; 

 stopniowe przechodzenie od działań mających na celu 

zlokalizowanie negatywnych skutków („zwalczanie skutków”) 

spowodowanych naruszeniem równowagi ekologicznej, do ich prognozowania 

i zapobiegania („zwalczanie przyczyn”); 

 zwiększenie objętości i zwiększenie dokładności informacji o stanie 

środowiska przyrodniczego i źródłach zagrożeń ekologicznych dla 

podejmowania właściwych decyzji dotyczących zarządzania rozwojem miast; 

 szerokie rozpowszechnianie informacji o środowisku 

wpływających na interesy ludności i zapewnienie udziału społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji; 

 ciągłą edukację ekologiczną i edukację ludności w celu 

kształtowania światopoglądu obywateli w różnym wieku w oparciu o głęboki 

szacunek dla przyrody. 
 

Głównymi przedmiotami bezpieczeństwa ekologicznego są człowiek 

(osobowość) z prawem do zdrowego i przyjaznego życiu środowiska 

naturalnego; społeczeństwo z jego wartościami materialnymi i duchowymi, 

które zależą od stanu ekologicznego terytorium miasta; korzystny ekosystem 

miasta jako podstawa zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i dobrobytu 

przyszłych pokoleń. 
 

Termin „ekologiczne bezpieczeństwo drogi” oznacza ochronę 

przyrody i społeczeństwa przed oddziaływaniem drogi na wszystkich 

etapach jej cyklu życia: budowy, przebudowy, eksploatacji, konserwacji 

i naprawy. 
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Stan drogi jest uważany za bezpieczny ekologicznie, w którym: 

‒ zanieczyszczenie środowiska naturalnego obszaru przydroża, 

spowodowane obiektami inżynierskimi i drogowymi, nie występuje lub jest w 

minimalnym stopniu możliwe przy istniejących technologiach i nowoczesnych 

wymaganiach; 

‒ stworzono warunki zapewniające minimalny wpływ pojazdów 

mechanicznych na przyrodę na drodze. 
 

Kryterium bezpieczeństwa środowiskowego są dopuszczalne wartości 

ilościowe norm sanitarnych i higienicznych lub zgodność parametrów 

środowiskowych z ramami wartości tła dla określonego terytorium. Spełnienie 

tych warunków zapewnia stabilność naturalnych ekosystemów na terenach 

przylegających do systemu transportu samochodowego przez czas 

nieokreślony. 
 

System koncepcji „bezpieczeństwa ekologicznego drogi” wymaga 

doboru i zrozumienia wszystkich jego podsystemów i ich elementów 

składowych; identyfikacja parametrów ilościowych i jakościowych do ich 

oceny; uzasadnione wartości graniczne (granice dopuszczalnych stężeń, 

poziomy narażenia itp.); jasne wyznaczanie celów i definiowanie funkcji. 
 

Na tej podstawie powinna powstać zarówno interdyscyplinarna integracja, 

jak i uzgodniony, spójny wewnętrznie zestaw środków, metod i dokumentów 

(normatywnych, technicznych), które powinny zapewnić skuteczność działań 

w zakresie ochrony przyrody i ochrony zasobów. Wszystkie decyzje projektowe 

(od organizacyjnego i zarządczego do technologicznego i ekonomicznego) 

powinny opierać się nie tylko na zgodności z prawem ochrony środowiska, ale 

także na innowacjach bezpośrednio lub pośrednio związanych z oszczędzaniem 

zasobów , energią i racjonalnym użytkowaniem przyrody. 

Dbałość o poprawę bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie budowy i 

eksploatacji autostrad tłumaczona jest zaostrzeniem się kryzysu ekologicznego, 

procesami globalizacji oraz włączeniem naszego kraju do paneuropejskich 

programów ochrony środowiska. 

Zazielenianie dotyczy wszystkich etapów budowy dróg: prac badawczych, 

projektowych, zaopatrzenia i transportu, prac budowlano-montażowych, 

czynności kontrolnych i testowych. 

 

Na etapie opracowywania i projektowania przyszłej drogi 

dokonywane są wstępne oceny możliwego oddziaływania na 

środowisko, które obejmują: 

- ogólna charakterystyka regionu; 

- uzasadnienie potrzeby rozbudowy sieci drogowej; 
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- istniejące i przewidywane natężenie i skład ruchu; 

- istniejący i przewidywany poziom zanieczyszczenia środowiska na 

planowanej trasie; 

- obszar alienacji gruntów do stałego i czasowego nabycia gruntów; 

- obecność i krótka charakterystyka miejscowości na proponowanej trasie; 

- obecność szczególnie chronionych obiektów przyrodniczych, pomników 

przyrody i architektury. 
 

Na etapie przedprojektowym przekazywane są ogólne dane 

potwierdzające możliwość budowy (przebudowy, remontu) tego obiektu, w tym 

dane, według których można ustalić ograniczenia środowiskowe : 

- przybliżoną liczbę osób pracujących na drogach w różnych okresach oraz 

źródła zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych i komunalnych oraz socjalno-

bytowych; 

- zapotrzebowanie na zasoby gruntowe (przydział stały i czasowy), ich 

położenie i własność, konieczność rozbiórki; 

- lokalizacja i pojemność przedsiębiorstw udostępniających 

kamieniołomy; 

- wstępna analiza ewentualnego oddziaływania obiektu na środowisko (wg 

podobnych obiektów); 

- inne cechy istotne dla tych warunków (źródła energii, zaopatrzenie w 

wodę, oczyszczanie ścieków, potrzeba tymczasowych dróg itp.), które są 

uzupełniane i wykorzystywane na kolejnym etapie projektowania w 

szczegółowej ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

Takie materiały powinny zawierać: 

- określenie cech zamierzonej działalności gospodarczej i innej oraz 

możliwych alternatyw (w tym odmowa podjęcia działalności); 

- analiza stanu terytorium, na które mogą mieć wpływ planowane działania 

gospodarcze i inne (stan środowiska naturalnego, występowanie i charakter 

obciążenia antropogenicznego itp.); 

- identyfikacja możliwych wpływów planowanych działań gospodarczych i 

innych na środowisko, z uwzględnieniem alternatyw; 

- ocena oddziaływania na środowisko planowanych działań gospodarczych 

i innych (prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, stopień, charakter, skala, 

strefa rozmieszczenia oraz prognozowanie skutków środowiskowych i 

związanych z nimi społeczno-gospodarczych); 

- określenie środków ograniczających, łagodzących lub zapobiegających 

negatywnym skutkom, ocena ich skuteczności i możliwości realizacji; 

- ocena znaczenia szczątkowych skutków dla środowiska i jego 

konsekwencji; 

- porównanie analizowanych alternatyw pod kątem oczekiwanych skutków 
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środowiskowych i związanych z nimi społeczno-gospodarczych z 

uwzględnieniem możliwości zaniechania działalności i uzasadnienia 

proponowanej do realizacji opcji; 

- opracowanie propozycji dotyczących programu monitoringu i kontroli 

środowiska na wszystkich etapach realizacji planowanych działań 

gospodarczych i innych; 

- opracowanie rekomendacji dotyczących analizy poprojektowej 

planowanych działań gospodarczych i innych; 

- przygotowanie wstępnej wersji materiałów dotyczących oceny 

oddziaływania na środowisko planowanych działań gospodarczych i innych (w 

tym krótkie podsumowanie dla niespecjalistów). 
 

Wstępna analiza oddziaływania obiektu na środowisko powinna zawierać 

dla każdego z rozważanych wariantów przybliżone określenie wielkości 

najistotniejszych oddziaływań oraz przybliżoną ocenę ich dopuszczalności. 

- emisje pojazdów korzystających z drogi, w przeliczeniu brutto (t/rok), z 

uwzględnieniem zmian natężenia ruchu przed i po budowie (przebudowa, 

naprawa), charakteru użytkowania terenu przydrożnego; 

- wpływ na stan krajobrazu, przede wszystkim obszarów chronionych i 

mieszkalnych , obiektów rekreacyjnych, zabytków historii i kultury; 

- lokowanie stałych i tymczasowych przedsiębiorstw produkcyjnych 

(kamieniołomy, wytwórnie asfaltu i cementu itp.); 

- tymczasowe trasy transportowe. 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy 

autostrad z reguły odbywa się na podstawie zatwierdzonych (zatwierdzonych) 

uzasadnień inwestycji. 
 

Niezbędnym składnikiem są dane w następujących obszarach: 
 

1) Dane o stanie istniejącym i prognozowanych zmianach w 

środowisku zgodnie z planami przyszłego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru. Obecność problemów środowiskowych, 

wyjątkowość warunków przyrodniczych. Obecność źródeł znacznych 

zanieczyszczeń w strefie oddziaływania obiektu. 

2) Dane dotyczące sytuacji sanitarnej na terenie budowy 

(specyficzne choroby, rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych 

higienicznie). 

3) Stan atmosfery. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza. Skład 

chemiczny opadów atmosferycznych. Stężenia tła zanieczyszczeń 

atmosferycznych. 

4) Wody powierzchniowe. Charakterystyka jakości wody w 

zbiornikach. Skład chemiczny wód gruntowych. Skład chemiczny wód 
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powierzchniowych. Możliwość wykorzystania źródeł zaopatrzenia w wodę do 

zużycia wody. 

5) Zagospodarowanie terenu: Materiał planistyczny i kartograficzny 

dzielnicy ze wskazaniem istniejących budynków, sieci inżynieryjnych, dróg itp. 

Skład gruntów. Charakterystyka gleb: główne typy gleb, ich wytrzymałość, 

zawartość próchnicy, wskaźniki agrochemiczne i agroprodukcyjne . 

Charakterystyka jakościowa gleb. Wykaz gatunków, grup roślin, w tym 

rzadkich, zagrożonych, wymienionych w Czerwonej Księdze. 

6) Leśnictwo: Materiały planistyczne i kartograficzne ostatniego 

leśnictwa. Ocena stanu sanitarnego funduszu leśnego. Charakterystyka stanu 

funduszu leśnego w miejscach dotkniętych pożarami, zanieczyszczeniami itp. 

7) Gospodarka wodna: Kategoria rybacka zbiornika, zapasy 

przemysłowe w rejonie oddziaływania obiektu. Stan istniejący i perspektywy 

rozwoju rybołówstwa z uwzględnieniem zintegrowanego użytkowania. Skład 

gatunkowy ichtiofauny i flory. Miejsca i terminy tarła, jakość tarła. Miejsca i 

okresy wypasu, lokalizacja i rozmiary zimowisk. Trasy migracji i warunki 

migracji. Osobliwości koncentracji ryb i osobników młodocianych podczas 

wędrówek. 

8) Rolnictwo: Struktura i orientacja produkcji rolniczej (mapa-

diagram). Wykaz i struktura powiązań technologicznych przedsiębiorstw 

rolniczych. Produktywność, produktywność hodowli zwierząt. 

9) Podglebie, geologia: Dowody na obecność lub brak złóż kopalin na 

terenie koncesji: wymiary i granice, położenie najbliższych wylotów, skład skał 

macierzystych i wód złożowych. Informacje o wodach podziemnych: 

zatwierdzone rezerwy, stan jakości wg poziomów, rodzaje i źródła 

zanieczyszczeń, prognoza hydrogeologiczna zmian wskaźników stanu. 

10) Świat zwierzęcy: Skład gatunkowy zwierząt, ptaków itp . żyjących 

lub migrujących w strefie oddziaływania obiektu. Rzadkie krajobrazy 

wymienione w Czerwonej Księdze. Liczebność, wartość ekonomiczna, warunki 

życia, reprodukcja, wędrówki, zimowanie. 

11) Warunki społeczno-gospodarcze: Informacje o warunkach 

pracy: struktura miejsc pracy, perspektywy zatrudnienia, ekonomiczne i 

społeczne warunki pracy. Charakterystyka sfery usług publicznych: jakość i 

dostępność opieki zdrowotnej, edukacji, handlu, usług kulturalnych i 

domowych. Usługi mieszkaniowe i komunalne, transport pasażerski. 

Informacje o wsparciu inżynieryjno-technicznym podczas budowy i 

eksploatacji obiektu: energetyka, wodociągi, kanalizacja itp. 
 

 Uzasadnione ekologicznie i ekonomicznie decyzje dotyczące 

budowy autostrad powinny gwarantować: 

- minimalne szkody w środowisku naturalnym; 
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- bezpieczeństwo środowiska i korzystne warunki dla ludności; 

- racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

materiałowych, paliwowo-energetycznych i pracy; 

- zachowanie różnorodności biologicznej, czystego powietrza, źródeł 

zaopatrzenia w wodę i innych obiektów przyrodniczych, dziedzictwa 

historycznego; 

- stosowanie wysokowydajnych technologii o niskiej lub zerowej ilości 

odpadów. 

Przesyłane materiały muszą zawierać wyczerpujące informacje o 

oddziaływaniu obiektu na środowisko w trakcie budowy i eksploatacji, a także 

w ewentualnych sytuacjach awaryjnych. 
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5. Kierunki poprawy bezpieczeństwa ekologicznego autostrad 

 

W celu scharakteryzowania sposobów poprawy bezpieczeństwa 

ekologicznego autostrad wyróżnimy dwa podsystemy źródeł zagrożenia 

środowiska: 

a) droga i transport; 

b) pojazdy. 

Pierwsza obejmuje drogi różnego rodzaju (asfaltobeton, beton cementowy, 

żwir), druga – samochody osobowe i ciężarowe. 

Oba podsystemy mają długookresowy lub krótkotrwały (w zależności od 

dużej liczby czynników zewnętrznych i ich kombinacji) wpływ na obiekty 

środowiskowe. 

Na stan gruntu wpływają takie obiekty inżynierskie jak nawierzchnia 

terenu, wiadukty, przeprawy mostowe, przepusty odwadniające i wodne, a 

także stan poboczy autostrad, różnych obiektów infrastruktury drogowej 

(stacje benzynowe, przystanki komunikacyjne itp.)., jakość powietrza 

atmosferycznego, czystość zbiorników wodnych znajdujących się w strefie ich 

oddziaływania. 

Procesy technologiczne budowy autostrad mają bezpośredni wpływ na 

środowisko. 

 

Oddziałujące na środowisko procesy technologiczne budowy 

dróg to: 
 

 wycinanie drzew, usuwanie i przesuwanie warstwy glebowo-roślinnej; 

 akumulacja w pobliżu odpadów; 

 ruch, działanie mechanizmów i maszyn; 

 rozczłonkowanie krajobrazu, alienacja terytorium; 

 zagospodarowanie dołów i rowów, ruch, układanie gleby i innych 

materiałów podczas budowy powierzchni gruntu, urządzenie warstw leżących 

pod spodem i fundamenty odzieży drogowej; 

 produkcja materiałów i wyrobów w przedsiębiorstwach budownictwa 

drogowego; 

 montaż konstrukcji, prace spawalnicze; 

 obsługa punktów wsparcia budowy dróg. 
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Tabela 1. Wskaźniki bezpiecznego dla środowiska stanu drogi 
 

Wskaźniki bezpiecznego ekologicznie stanu drogi 
ekologicznie znaczące ekologiczny 

Charakteryzują one stan techniczny 
elementów (konstrukcji) autostrad lub 
prac utrzymaniowych lub remontowych. 
Oddziaływanie na środowisko naturalne 
samej drogi i jej wpływ na wskaźniki 
środowiskowe transportu drogowego 

Charakteryzują one poziom 
zanieczyszczenia powietrza, wody i 
gleby, wpływ na biosferę (ludzi, 
roślinność, życie zwierząt). 
Odzwierciedlaj wspólny wpływ na 
charakter transportu drogowego i 
drogowych obiektów inżynierskich. 

Elementy zapewniające bezpieczny dla środowiska stan drogi 

Elementy Wskaźnik uderzenia Elementy Wskaźnik uderzenia 
Płótno ziemi Urządzenia i konstrukcje 

do przejścia zwierząt na 
ich szlakach 
migracyjnych 

Powietrze Stężenie tlenków węgla 
(СО), tlenków azotu ( 
NOX ), tlenków siarki ( SO 
2 ), pyłu, węglowodorów (С 
n Н m ), ołowiu i jego 
związków. Poziom hałasu 
ulicznego. 

włącznie z: 
- korpus 
płótna 

Osiadanie zasadniczy 
gleby pod  kopiec 

- stoki Nachylenie i stan 
wzmocnienia stoki 

Ziemia 
(gleba ) 

Stężenie ołów, chlorki 

- pobocze Wzmocnienie pobocza na 
poboczach asfaltowych - 
śmieci, cząstki stałe 

Woda Zawartość produkty 
naftowe, śmieci, stałe 
cząstki 
 

boczna droga 
terytorium 
 

Suszenie drzew, sucha 
masa (odpady bieżące) w 
ochronnym pasie leśnym. 
Skład gatunkowy 
szkodników i chorób w 
pasie ochronnym lasu. 
Zapewnienie odpływu 
wód powierzchniowych z 
drogi i pobocza. 
Podlewanie 

Biosfera, 
m.in. 
- 
wegetacja 
 

Wilgoć i zanieczyszczenie 
gleby 

- fauna 
 

Zaniepokojenie hałasem 
ulicznym. Możliwość 
przekraczania drogi przez 
duże i małe zwierzęta 

Zakrywająca 
odzież 
drogowa 

Współczynnik 
przyczepności. 
Chropowatość 
powierzchni. Odporność 
na zużycie (ścieranie). 
Materiał pokrywający. 
Ilość śmieci i ciał stałych 

Człowiek Poziom awaryjny 
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Najbardziej wrażliwe elementy środowiska naturalnego to: 

I) w trakcie budowy (przebudowy) autostrady: 

- ukształtowanie terenu, krajobrazu, żyznej warstwy gleby w związku z 

wyobrażeniem gruntów pod budownictwo liniowe i obiekty drogowe, 

kamieniołomy materiałów budowlanych, budowa podsypki, wykopy, nasypy, 

przeprawy mostowe, obecność odpadów budowlanych i nieautoryzowanych 

składowisk, erozja procesy. Jest to szczególnie ważne na specjalnie 

chronionych obszarach przyrodniczych; 

- wód powierzchniowych ze względu na ich zanieczyszczenie produktami 

ropopochodnymi, płyny specjalne (płyny układów hydraulicznych pojazdów 

budowlanych i drogowych, układy chłodzenia silników, akumulatory ) , 

zawieszenia, zwłaszcza podczas montażu podpór mostowych w korycie rzeki, 

zmywania wiązań i folii -substancje tworzące z placów budowy; 

- populacja, życie zwierząt, ichtiofauna podczas robót strzałowych, 

wbijanie pali, mechanizmów i maszyn. 

- z aspektów społecznych - społeczno-ekonomiczne warunki życia i 

zdrowia ludności ze względu na wzrost dostępności transportowej i mobilności 

ludności, łamanie zasad bezpieczeństwa, a także tradycyjne wykorzystanie 

przyrodnicze małych narodów głównie z powodów wymienionych powyżej. 

Bezpieczeństwo ekologiczne autostrad osiąga się poprzez opracowanie i 

zastosowanie w dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, naprawy i 

konserwacji rozwiązań technicznych ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko do akceptowalnych poziomów, przy których nie 

występują szkodliwe konsekwencje dla zdrowia ludności, brak 

nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym, pogorszenie warunków 

życia społecznego i ekonomicznego ludzi. W procesie realizacji dokumentacji 

projektowej należy przestrzegać ustalonych zasad zarządzania przyrodą i 

ochrony środowiska. 

Główną metodą określania poziomu bezpieczeństwa podejmowanych 

decyzji technicznych lub organizacyjnych na środowisko jest ocena 

oddziaływania na środowisko (OOŚ), która obejmuje analizę stanu środowiska, 

identyfikację składu i charakteru oddziaływań oraz prognozę ich konsekwencje. 

OOŚ wykonywana jest dla szacowanego (najmniej korzystnego) stanu siedliska 

oraz kombinacji czynników wpływających dla szacowanego okresu eksploatacji 

projektowanego obiektu i obejmuje określenie znaczącego poziomu wszystkich 

zidentyfikowanych oddziaływań oraz dopuszczalnego poziomu każdego 

znaczącego rodzaj oddziaływania na każdy element środowiska na drogim, 

przecinającym się terenie. 

W wyniku OOŚ wysuwany jest wniosek o dopuszczalności (lub 

niedopuszczalności) budowy, konieczności zastosowania środków ochronnych 

oraz możliwości lub niemożności wdrożenia planowanych rozwiązań. Ocena 
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oddziaływania na środowisko planowanych działań gospodarczych i innych 

obejmuje: 

- określenie cech zamierzonej działalności gospodarczej i innej oraz 

możliwych alternatyw (w tym odmowa podjęcia działalności); 

- analiza stanu terytorium, na które mogą mieć wpływ planowane 

działania gospodarcze i inne (stan środowiska naturalnego, występowanie i 

charakter obciążenia antropogenicznego itp.); 

- identyfikacja możliwych wpływów planowanych działań gospodarczych 

i innych na środowisko, z uwzględnieniem alternatyw; 

- ocena oddziaływania na środowisko planowanych działań 

gospodarczych i innych (prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, stopień, 

charakter, skala, obszar rozmieszczenia, a także prognozowanie skutków 

środowiskowych i związanych z nim społeczno-gospodarczych); 

- określenie środków ograniczających, łagodzących lub zapobiegających 

negatywnym skutkom, ocena ich skuteczności i możliwości realizacji; 

- ocena znaczenia szczątkowych skutków dla środowiska i jego 

konsekwencji; 

- porównanie oczekiwanych skutków środowiskowych i związanych z 

nimi skutków społeczno-gospodarczych analizowanych alternatyw, z 

uwzględnieniem opcji zaniechania działalności i uzasadnieniem opcji 

proponowanej do realizacji; 

- opracowanie propozycji dotyczących programu monitoringu i kontroli 

środowiska na wszystkich etapach realizacji planowanych działań 

gospodarczych i innych; 

- opracowanie rekomendacji przeprowadzenia analizy poprojektowej 

planowanych działań gospodarczych i innych; 

- przygotowanie wstępnej wersji materiałów dotyczących oceny 

oddziaływania na środowisko planowanych działań gospodarczych i innych. 

Ocena bezpieczeństwa ekologicznego autostrad powinna 

obejmować następujące grupy i rodzaje oddziaływań, które różnią się źródłami 

ich występowania: 

a) zanieczyszczenia (emisje) transportowe – emisje pojazdów 

korzystających z drogi: spaliny, hałas komunikacyjny, pyłopodobne (stałe) 

emisje i produkty zużycia powłok, które zanieczyszczają powietrze, glebę i 

ścieki wodne w okolicy; 

b) zmiany w układach przyrodniczych i gospodarczych w wyniku 

wprowadzenia drogi i wchodzących w jej skład obiektów inżynierskich: 

pozyskanie ziemi, przekształcenie rzeźby, zmiany przepływu, poziomu i 

warunków ruchu wód podziemnych, podział biosystemów i rolnictwo grunty, 

istniejąca infrastruktura; 

c) oddziaływania technologiczne podczas wykonywania robót 
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budowlanych lub innych : zanieczyszczenie atmosfery, gleby i zbiorników 

wodnych podczas eksploatacji maszyn drogowych, hałas produkcyjny, 

rozprzestrzenianie się pyłu, odciąg czasowy, zanieczyszczenie gleby. 

Głównymi obiektami oddziaływania autostrad na środowisko są 

komponenty przyrodnicze i społeczno-gospodarcze. 

Wyniki procedury OOŚ sporządzane są zwykle w odrębnym rozdziale, 

który zawiera następujące informacje: 

1) Określenie rodzajów i charakteru prawdopodobnych oddziaływań 

autostrady na środowisko: 

- Działalność budowlana, tj. czynności związane z prowadzeniem prac 

mają co do zasady charakter tymczasowy; 

- Oddziaływania operacyjne, tj. czynności zachodzące podczas długiego 

okresu eksploatacji obiektu: czynności związane z eksploatacją obiektu jako 

obiektu inżynierskiego oraz czynności transportu drogowego (mobilne źródła 

oddziaływania). 

2) Określenie rodzajów przewidywanych oddziaływań na środowisko w 

zależności od charakteru proponowanych środków zagospodarowania obiektu 

oraz zestawienie głównych rodzajów oddziaływania autostrad i przejazdów 

mostowych na środowisko. 

3) Analiza obciążenia antropogenicznego na terenie planowanej 

lokalizacji obiektu: 

- obecność przedsiębiorstw przemysłowych, stan rolnictwa, zapewnienie 

sieci transportowej itp.; 

- lokalizacja istniejących głównych źródeł oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze na obszarze oddziaływania autostrady, skład, stężenie 

zanieczyszczeń, ich rozmieszczenie oraz tendencja zmian w czasie i przestrzeni; 

- prawidłowości i skale zmian zachodzących w regionie, środowisku; 

- ogólny wpływ działalności gospodarczej na stan środowiska powietrza, 

gleb, wód, warunki inżynieryjno-geologiczne, życie zwierząt i roślin, 

zamieszkiwanie ludzi; 

- analiza wpływu analizowanej drogi na warunki życia ludności w 

osiedlach, zanieczyszczenia gazowe terenów, poziom hałasu, wypadki 

komunikacyjne itp.; 

- ogólna ocena charakteru i intensywności obciążenia antropogenicznego; 

4) Analiza rozwoju społecznego terytorium, w tym: 

- ludność obszaru przyciągania drogi, obecność i wielkość osiedli, w tym w 

obszarze bezpośredniego oddziaływania obiektu; 

- stan środowiska społecznego, tradycyjne użytkowanie przyrody, stan 

warunków socjalnych i domowych; 

- dane o obecności zabytków historii, kultury i archeologii; 

- obecność takich miejsc lub obiektów, które są uznawane przez 



 

89 

obowiązujące prawo za wartościowe dla kultury, nauki oraz tradycji 

kulturowych i obyczajów religijnych ludności; 

- obecność i lokalizacja stref wrażliwych na hałas; 

5) Krótka analiza warunków przyrodniczych na terenie trasy 

autostrady, w tym: 

- charakterystyka klimatyczna, powtarzalność tej lub innej klasy pogody, 

ocena promieniowania słonecznego, temperatura i wilgotność powietrza, róża 

wiatrów, reżimy śnieżyc, burz piaskowych, opadów; 

- ocena mikroklimatu z uwzględnieniem cech topografii terenu; 

- dane dotyczące cech glebowo-geologicznych i hydrogeologicznych, 

istniejących naruszeń inżynieryjno-geologicznych, w tym gleby, warunków 

geologiczno-litologicznych terytorium; 

- analiza warunków geochemicznych terenu, występowania na terenie 

objętym autostradą zdegradowanych gruntów rolnych i skażonych gruntów, 

możliwości ich wykorzystania w realizacji działań na rzecz zagospodarowania 

obiektu; 

- ocena stanu roślinności, obecności gatunków wrażliwych na wpływ 

działań dotyczących zagospodarowania obiektu i funkcjonowania autostrady 

po ich realizacji, stanu lasów w strefie oddziaływania obiektu, stanu obszary 

bezleśne; 

- ocena stanu zbiorników wodnych; 

- ocena stanu powietrza atmosferycznego w rejonie analizowanej drogi; 

- ocena składu gatunkowego i stanu świata zwierząt (w tym ichtiofauny i 

innych hydrobionotów) w rejonie budowy dróg lub przepraw mostowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem rzadkich, cennych, reliktowych, endemicznych 

gatunków objętych ochroną państwową, wymienionych w Czerwona Księga, 

granice populacji i siedlisk, rozmnażanie, gniazdowanie gatunków 

zidentyfikowanych i podlegających rejestracji, charakter i droga migracji; 

- analiza cech krajobrazu; 

6) Prognoza zmian stanu środowiska i warunków życia ludności w 

okresie funkcjonowania analizowanych istniejących i innych autostrad na 

terenie zlewni w przypadku braku działań dotyczących zagospodarowania 

autostrady (możliwość odmowy zabudowy); 

7) Prognozę zmian stanu środowiska i warunków życia ludności w 

wyniku rozbudowy drogi; 

- strefy przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń z emisji transportowych; 

- strefy przekraczające maksymalny poziom hałasu; 

- strefy przekraczające dopuszczalny poziom zapylenia; 

- zmiany wpływu na warunki życia ludności na obszarach zaludnionych, 

zanieczyszczenia gazowe terenów, poziom hałasu, wypadki komunikacyjne itp 
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. zagospodarowanie analizowanej drogi; 

- predykcyjna ocena długofalowych skutków planowanej zabudowy dla 

środowiska; 

8) Zalecenia dotyczące ustalenia wymagań i norm dotyczących 

projektowania głównych elementów i konstrukcji autostrady, które 

wykluczają lub zmniejszają wpływ na środowisko i warunki życia ludności 

(optymalna prędkość ruchu, drenaż, rodzaj powłoki, potrzeba budowy 

obwodnic obszarów zaludnionych, zabytków architektury, kultury, archeologii, 

chronionych obiektów przyrodniczych itp.); 

9) Zalecenia dotyczące dalszego projektowania środków inżynierii 

środowiska, które zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska oraz wymaganiami ochrony środowiska i warunków życia ludności 

(pasy ochrony lasów, ekrany chroniące przed hałasem, oczyszczalnie w strefach 

ochrony wód, organizacja badań naukowych związanych z ochroną zasobów 

naturalnych archeologii i kultury itp.); 

10) przykładowy wykaz działań mających na celu doprowadzenie pasa 

przydrożnego do stanu zapewniającego optymalne warunki ruchu, dobrobyt 

ekologiczny ludności i ochronę środowiska; 

11) Propozycje dotyczące naprawienia szkód wyrządzonych ludności i 

otaczającemu ją środowisku podczas budowy i eksploatacji obiektu, w tym 

wywłaszczenia działek, dotyczące rozwiązania kwestii społecznych, w tym 

związanych z ochroną zdrowia ludności, stworzenie dogodnych warunków do 

zamieszkania; 

12) Propozycje odszkodowania za szkody wyrządzone stadom ryb podczas 

budowy i eksploatacji obiektu podczas przekraczania zbiorników wodnych i 

układania w ich pobliżu torów; 

13) Propozycje opracowania programu monitoringu produkcyjnego 

realizacji zaplanowanych działań na rzecz rozwoju drogi oraz plan 

porealizacyjnych analiz środowiskowych. 

Lista zalecanych działań mających na celu doprowadzenie pasa 

przydrożnego do stanu zapewniającego optymalne warunki ruchu, dobrobyt 

ekologiczny ludności i ochronę środowiska powinna zawierać: 

- określenie potrzeby wykonywania specjalnych badań glebowych w celu 

identyfikacji terenów zdegradowanych, ich ochrony lub włączenia do pasa 

drogowego autostrady, zalecenia ich użytkowania (urządzenia pasów leśnych, 

pasy awaryjnego zatrzymywania samochodów itp.); 

- organizacja przejazdów przez ludzi i zwierzęta, w razie potrzeby 

ograniczenie dostępu do drogi z terenów przyległych, usuwanie obiektów 

budowlanych i przeszkód wpływających na bezpieczeństwo ruchu z pasa 

drogowego, rozbiórka budynków; 

- ustanowienie stref ochronnych, w tym ograniczenia budowlane w celu 



 

91 

zapewnienia dobrostanu ekologicznego ludności, bezpieczeństwa ruchu, 

normalnej eksploatacji drogi z uwagi na możliwość dalszego rozwoju drogi; 

- zalecenia dotyczące rekultywacji czasowo zajętych gruntów i odcinków 

istniejącej drogi, które nie są użytkowane. 

Na wszystkich etapach projektowania oraz w trakcie budowy obiektów 

mostowych konieczna jest ocena ich oddziaływania na środowisko. Zaleca się 

uwzględnienie w składzie i treści sekcji OOŚ: 

1. Ocena aktualnego stanu środowiska: 

- ocena aktualnego stanu środowiska przyrodniczego (atmosfery, 

hydrosfery, środowiska geologiczno-glebowego, flory i fauny); 

- ocena istniejącego obciążenia przez człowieka elementów środowiska; 

- Ocena aktualnej sytuacji społecznej. 

2. Przybliżona ocena ilościowa oddziaływania mostu na 

środowisko dla każdego wariantu usytuowania oraz podstawowe 

rozwiązania techniczne: 

- charakterystyka przejazdu mostowego; 

- ocena wpływu na elementy środowiska przyrodniczego, warunki 

społeczne; 

- ocena możliwości rozwoju niebezpiecznych procesów antropogenicznych 

i sytuacji awaryjnych; 

- ocena możliwych środków zapobiegania (minimalizacji) oddziaływań; 

- rozwój lokalnego systemu monitoringu. 

3. Ocena ekologiczno-ekonomiczna inwestycji przy budowie 

przeprawy mostowej: 

- ocena szkód ekologicznych i ekonomicznych w środowisku 

przyrodniczym z różnymi wariantami wykonania przeprawy mostowej; 

- alternatywną ocenę kosztów środków ochrony środowiska, które 

zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne środowiska przyrodniczego i ludności. 

4. Wybór opcji postawienia przeprawy mostowej z 

ekologicznego punktu widzenia. 

5. Rekomendacje dotyczące kolejnych etapów opracowania 

uzasadnienia środowiskowego (EO). 

 

II) podczas eksploatacji, utrzymania i naprawy autostrad: 

- przepływ powierzchniowy przez: 

a) ich zanieczyszczenie produktami naftowymi, środkami 

zapobiegającymi oblodzeniu, substancjami organicznymi (obornik, odpady 

żywnościowe), produktami zużycia opon i nawierzchni drogowych; 

b) koncentracja spływów w wyniku sztucznego odwodnienia z 

nawierzchni drogi, ułożenia drogi we wnęce lub na nasypie itp. Jest to 

szczególnie ważne przy pokonywaniu przeszkód wodnych, w pobliżu 
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zbiorników wodnych, rzek itp.; 

- populację, życie zwierząt żyjących na terenach przydrożnych, ze względu 

na przekroczenie norm sanitarno-higienicznych poziomu hałasu, a także 

dynamiczne oddziaływanie samochodów poruszających się po drodze (śmierć, 

obrażenia ludzi, zwierząt), zagęszczenie gleby i niszczenie roślinności (podczas 

jazdy w terenie); 

- powietrza atmosferycznego ze względu na nadmierne zanieczyszczenie 

spalinami pojazdów mechanicznych, produktami zużycia nawierzchni 

drogowej i opon; 

- od czynników społecznych - obiekty archeologiczne, historyczne i 

kulturowe (jeśli są dostępne), na które negatywnie wpływają drgania 

przenoszone z poruszających się pojazdów, a także substancje toksyczne 

zawarte w spalinach silników. 

Zarządzanie i regulacja działań na rzecz ochrony środowiska w sferze 

drogowej i gospodarczej sprowadza się głównie do realizacji działań 

proekologicznych, podsumowanych na rysunku. Wysoką jakość autostrad (i 

związane z tym bezpośrednio bezpieczeństwo ekologiczne) osiąga się poprzez 

systematyczne łączenie wszystkich elementów cyklu życia. 
 

 
Ryc. 3. Główne działania proekologiczne w sektorze 

budownictwa drogowego i transportu drogowego 

Projekt: uwzględniający obciążenie 
dynamiczne, czynniki przyrodniczo-

klimatyczne, społeczne, 
ekonomiczne, ekologiczne 

Płótno 
ziemi 

 Odzież 
drogowa 

Technologia  Eksploatacja/
utrzymanie 

drogi 

Typ hruntu, 
hidro-

heolohichni 
umovy 

 Podstawa 

warowny 

nieufortyfik
owany 

 Powłoka 

Beton cementowy 

Beton asfaltowy 

Przejściowy 

 Monitoring, 
prace 

naprawcze 

Bezpieczna dla środowiska droga wysokiej jakości 

Badania: ekonomiczne, inżynierskie 

(geologiczne, hydrologiczne, 

ekologiczne, hydrogeologiczne, 

technologiczne) 
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Zanieczyszczenie środowiska podczas eksploatacji sprzętu do budowy 

dróg (dźwigi, ładowarki samochodowe, kompresory mobilne, koparki, walce, 

rozściełacze asfaltu itp.) ma charakter przejściowy, ze względu na czas trwania 

budowy (remontu) drogi i powoduje: 

- emisja zanieczyszczeń gazami; 

- zanieczyszczenie gleby produktami ropopochodnymi w wyniku wycieków 

(spływu, wymywania z jezdni i parowania) paliw i smarów podczas tankowania, 

eksploatacji, konserwacji sprzętu; 

- wpływ hałasu wytwarzanego przez pracujące maszyny (sprzęt); 

- powstawanie pyłu podczas ruchu transportu i podczas transportu 

materiałów budowlanych. 

Źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery podczas budowy i remontu 

autostrady są: 

- działający sprzęt budowlany; 

- pył na powierzchni powierzchni ziemi, gleba w karoseriach oraz podczas 

przeładunku (przepełnienia); 

- transport drogowy, zajmujący się transportem konstrukcji 

budowlanych, materiałów gruntowych i kamiennych, a także obszarów 

pokrycia gruntu, obszarów odzieży drogowej, miejsc materiałów do budowy 

gleby, miejsc układania rur itp. 

 

Tabela 2. Skład niektórych zanieczyszczeń uwalnianych do 

atmosfery podczas budowy i remontu dróg 

Źródła alokacji i produkcji Zanieczyszczający 

Transport, wysypywanie gruzu Pył nieorganiczny (do 20% SiO 2 ) 

Transport, wylewanie piasku Pył nieorganiczny >70% SiO 2 ) 

Ruch (zapylenie drogi), czujność 

karoserii 

Zawieszone substancje 

Rury wydechowe urządzeń 

budowlano-instalacyjnych 

Dwutlenek azotu (tlenek azotu (IV), tlenek 

azotu (II), sadza (węgiel), dwutlenek siarki 

(dwutlenek siarki), tlenek węgla, benzyna 

(ropa naftowa, o niskiej zawartości siarki), 

nafta, węglowodory, sadza 

Prace malarskie Benzyna lakowa, ksylen, solwentnafta, 

aceton, alkohol n- butylowy, benzyna (ropa 

naftowa, o niskiej zawartości siarki), octan 

butylu, toluen, substancje zawieszone 

Sprzęt do tankowania Węglowodory, siarkowodór 

 

Produkty i materiały wykorzystywane w procesach technologicznych 
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budowy i remontów dróg mogą zawierać substancje o działaniu szkodliwym i 

toksycznym. 

Podczas budowy nawierzchni drogowej pierwszą operacją technologiczną 

jest usunięcie warstwy żyznej (górnej próchnicznej części profilu glebowego, 

która posiada właściwości chemiczne, fizyczne i agrochemiczne sprzyjające 

wzrostowi roślin). Przy cięciu warstwy gleby na pasie drenażowym i 

przesunięciu jej na pewną odległość, gleba poddawana jest zaburzeniom 

mechanicznym, co prowadzi do naruszenia struktury morfologicznej gleby, a w 

rezultacie do przekształcenia fizyko-chemicznego, biochemiczne, wodno-

fizyczne właściwości gleby. 

Na zrębach w pasie składowiska na płytkim poziomie wód gruntowych w 

sprzyjających warunkach geomorfologicznych aktywowane są procesy 

podmokłe. Ewentualne oddziaływania autostrady na środowisko geologiczne, 

pokrywę glebową i grunty mogą objawiać się zmianami stabilności mas 

glebowych, odpornością na erozję, żyznością pokrywy glebowej, manifestacją 

niekorzystnych procesów egzogenicznych. 

W tabeli 3 przedstawiono procesy geologiczne wywołane budową drogi.  

 

Tabela 3. Procesy geologiczne wywołane budową dróg 

Procesy 

budowlane 

Charakter 

bezpośredniego 

oddziaływania na 

środowisko 

Efekty 

Rozwój 

kamieniołomów i 

rezerw do 

pozyskiwania ziemi, 

piasku, żwiru. 

Usunięcie okrywy 

gruntowej. Lokalne 

zmiany ulgi 

Ogniska erozji. osuwiska Zmiana 

lokalnego przepływu. 

Naruszenie powiązań i jedności 

biogeocenozy 

Prace 

hydromechanizacji w 

zbiornikach i 

transportu 

hydraulicznego 

Zmiana naturalnego 

kształtu kanału. 

Podlewanie w miejscach 

układania 

Zanieczyszczenie wody. Erozja i 

sedymentacja w korycie rzeki. 

Zmiana fauny wodnej 

Oczyszczanie pasa 

drogowego, usuwanie 

warstwy gleby 

Usunięcie okrywy 

gruntowej. 

 

Zwiększona erozja i deflacja 

powierzchni gleby. Przenoszenie 

gleby. Naruszenie struktury 

biogeocenozy 

Układ nasypów i 

rowów 

 

Zmiany geomorfologii 

terenu i poziomu wód 

gruntowych 

 

Procesy denudacji, osuwiska. 

Zmiana reżimu hydrologicznego. 

Drenaż lub nawadnianie terenu. 

Rozbiór biogeocenozy. Zmiana 

warunków agrotechnicznych 
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Oddziaływanie na wody powierzchniowe podczas prac budowlanych jest 

powodowane przez: 

- pozyskiwanie wody na potrzeby gospodarcze i pitne oraz odwadnianie 

podczas pracy robotników budowlanych; 

- zanieczyszczenie wód naturalnych ściekami, a także odpadami 

powstającymi podczas budowy. 

Główny możliwy wpływ na wody gruntowe podczas produkcji robót 

budowlano-montażowych związany jest z budową podłoża gruntowego, co 

powoduje zmianę i redystrybucję powierzchni oraz w mniejszym stopniu spływ 

podziemny, warunki nawilżenia warstwy glebowej na terenie przylegającym do 

drogi. Pogłębianie fundamentów poniżej poziomu wód gruntowych, układanie 

przepustów, budowa podpór mostowych itp. zmniejsza powierzchnię przekroju 

przepływu wód gruntowych, co powoduje wzrost ich poziomu. Budowa na 

terenach podmokłych i bagiennych bez torfowania również prowadzi do 

wzrostu poziomu wód gruntowych. Największe oddziaływanie na cieki i 

zbiorniki będzie miało miejsce podczas budowy mostów na ich skrzyżowaniach 

z projektowaną autostradą. 

Oddziaływanie na florę i faunę terenu na etapie budowy autostrady 

rozpoczyna się od wycinki plantacji leśnych i krzewów oraz karczowania w 

pasie przyszłego korytarza autostrady oraz na działkach pod obiekty 

pomocnicze. W wyniku obciążenia antropogenicznego zmienia się struktura 

fitocenoz: w warstwie zarośli w pobliżu trasy prawdopodobne jest opadanie 

wrażliwych gatunków traw leśnych (zwłaszcza gatunków rzadkich), 

zastępowanie ich przez łąki i gatunki, synantropizacja flory. Podczas budowy 

dróg na bagnach odnotowuje się zamieranie pokrywy mchowej, zanik szeregu 

gatunków bagiennych oraz pojawienie się hydrofilnych roślin ruderalnych i 

kłączowych (skrzypy, turzyce , armaty). 

Budowa autostrad wpływa na siedliska zwierząt i ich pastwiska. 

Zwierzęta narażone są na czynniki zakłócające (hałas, wibracje, światło 

pochodzące od pracującego transportu i sprzętu budowlanego). W trakcie 

budowy drogi powstają czynniki barierowe uniemożliwiające ich migrację do 

miejsc czasowego i stałego zamieszkania, co komplikuje wymianę puli genowej 

i poszukiwanie zasobów paszowych. 
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6. Najnowsze technologie: budowa, utrzymanie i modernizacja 

infrastruktury drogowej 

 

Jednym ze sposobów na zmniejszenie antropogenicznego obciążenia 

środowiska naturalnego jest tworzenie nowych „zielonych” technologii. 

„Zielone” technologie w budownictwie drogowym, naszym zdaniem, 

można nazwać takimi, w których utylizowane są odpady produkcyjne i 

konsumpcyjne, a jednocześnie – dzięki wysokiej jakości uzyskanej 

infrastruktury drogowej – czas i zasoby materiałowe potrzebne do utrzymania 

drogi w odpowiednim stanie podczas eksploatacji są skrócone. 

Największym zainteresowaniem wdrażaniem „zielonych” 

technologii jest: 

- opracowanie sposobów zwiększenia stabilności zużycia nawierzchni 

asfaltobetonowych; 

- badanie możliwości wykorzystania odpadów z lokalnych przedsiębiorstw 

przemysłowych (np. kubicznych pozostałości z przemysłu chemicznego) do 

modyfikacji asfaltów drogowych; 

- zastąpienie materiałów z kamienia naturalnego na górną i dolną warstwę 

powłok ciśnieniowych tętniczych odpadami z kruszenia kamienia; 

- wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych zamiast drogich 

modyfikatorów polimerów. 
 

Technologia wytwarzania mieszanek asfaltobetonowych na 

bazie bitumu spienionego, która ma zwiększoną aktywność 

powierzchniową, niższą lepkość warunkową i większą powierzchnię właściwą, 

pozwala na obniżenie kosztów energii, ograniczenie szkodliwego wpływu na 

środowisko poprzez zmniejszenie emisji do powietrza, wydłużenie sezon 

mieszania i zwiększenie odległości transportu, zwiększają trwałość powłok. 

Mieszanki asfaltobetonowe wykonane z użyciem bitumu spienionego znajdują 

szerokie zastosowanie, w szczególności w takich krajach jak Wielka Brytania, 

USA, Holandia, Australia, gdzie zostały już przyjęte normy dotyczące 

stosowania bitumu spienionego w procesie produkcji betonu asfaltowego 

mieszanek, ponieważ ich zastosowanie dzięki specjalnej technologii pozwala na 

zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do produkcji mieszanki oraz 

zwiększenie jakości i trwałości nawierzchni drogowej. 

Ponieważ technologia wytwarzania mieszanek asfaltobetonowych na bazie 

bitumu spienionego ma istotne zalety, które potwierdzają światowe 

doświadczenia, konieczne było zbadanie możliwości zastosowania tej 

technologii na Ukrainie. W tym celu konieczne jest określenie możliwości 

zastosowania tej technologii w ramach obowiązujących przepisów 

budowlanych Ukrainy. 
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Wykorzystanie popiołu lotnego do budowy autostrad 

Popiół jest produktem spalania paliw w elektrociepłowniach. Dzięki 

dostępnym sposobom użytkowania i dostępnym technologiom, odpady 

popiołowo -żużlowe stają się cennymi materiałami wykorzystywanymi w 

budownictwie drogowym i produkcji. 

Światowe doświadczenia w stosowaniu materiałów popiołowo -żużlowych 

w zastosowaniu ZShM na świecie: dodatki do betonu; budowa dróg; surowce 

do produkcji cementu; cementy z dodatkami; bloki betonowe; wypełniacze; 

inny 

Przy budowie drogi ponad 50% jej kosztów to koszt materiałów. Do 

budowy 1 km drogi, w zależności od jej kategorii i warunków lokalnych, do 

budowy podtorza potrzeba od 6 do 60 tys. m3 gruntu; 1,5-6,0 tys. m3 piasku 

na warstwę drenażową i przeciwmrozową; 0,8-5,4 tys. m3 tłucznia lub gruntu 

zbrojonego materiałami wiążącymi do warstw podkładowych itp. materiały na 

warstwy powłokowe. Zmniejszenie zapotrzebowania na te materiały, zwłaszcza 

te najdroższe i najbardziej deficytowe, oraz zwiększenie efektywności ich 

wykorzystania jest jednym z najpilniejszych problemów, którego rozwiązanie 

zależy od postępu naukowo-technicznego w branży drogowej. 

Produkcja materiałów budowlanych – cementu i betonu – jest głównym 

kierunkiem utylizacji materiałów popiołowo-żużlowych w UE. Na Ukrainie 

przemysł cementowy zużywa jeszcze więcej procentowo żużla. Przy obecnym 

poziomie budownictwa mieszkaniowego nie jest możliwe zwiększenie zużycia 

żużla. Jednak w budownictwie drogowym, w przeciwieństwie do UE, nasz kraj 

w ogóle z nich nie korzysta. 

popiołowo -żużlowe odpadowe, tłuczeń żużlowy i popiół lotny mogą być 

najskuteczniej wykorzystywane w budownictwie drogowym, w szczególności 

przy robotach ziemnych. 

• Popiół lotny może być wykorzystany do budowy podsypki, zasypywania 

nasypów i stabilizacji gruntów, jako wolnotwardniejący, samowiążący lub 

aktywny dodatek hydrauliczny. 

• Kruszywo żużel może być stosowany do podbudowy z tłucznia 

kamiennego oraz jako kruszywo w konstrukcjach nawierzchni autostrad. 

Mieszanka popiołowo-żużlowa: do budowy nasypów gruntowych - 

substytut gruntu 20-60 tys. m 3 mieszanki popiołowo-żużlowe na 1 km drogi; 

dolne warstwy podbudowy jako warstwy odwadniające i przeciwmrozowe - 

substytut mieszanek żwirowo -piaskowych - 5-20 tys. m 3 na 1 km drogi. 

W celu wykorzystania nawierzchni drogi jako gruntu konieczne jest 

spełnienie wymagań DBN B.2.3-4, które przewidują użytkowanie gruntów 

zgodnie z klasyfikacją odpowiadającą DSTU B B.2.1-2. Zgodnie z tą klasyfikacją 

mieszanki popiołowo -żużlowe TPP należą do IV klasy sztucznych gleb 

rozproszonych, do odpadów typu przemysłowego i gospodarczego oraz typu 



 

98 

popiołowo-żużlowego. Mieszanki popiołowo - żużlowe z TPP można stosować 

zarówno samodzielnie, jak i jako domieszki granulometryczne do gleby w celu 

optymalizacji jej składu ziarnowego. Umożliwia to stosowanie mieszanek 

popiołowo -żużlowych dla każdego konkretnego obiektu po uzyskaniu cech 

technologicznych i fizyko-mechanicznych: wilgotności optymalnej, 

maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego, porowatości, gęstości 

rzeczywistej, współczynnika filtracji, cech wytrzymałościowych (kąt tarcia 

wewnętrznego, specyficzne przyczepność), charakterystyki odkształcalne 

(moduł sprężystości, moduł odkształcenia, współczynnik odkształcenia 

poprzecznego) i inne. 

Do stosowania przy układaniu warstw odzieży drogowej z gruntów 

wzmocnionych materiałami wiążącymi konieczne jest, aby mieszanki 

popiołowo -żużlowe TPP spełniały wymagania VBN B.2.3-218-541. 

popiołowo -żużlowe z TPP mogą być stosowane jako kruszywa małe i duże, 

spełniające wymagania DSTU B B.2.7-29 i DSTU B B.2.7-74 dla małych i 

dużych kruszyw z odpadów przemysłowych w różnych roztworach i 

mieszaninach ogólnych budowa i wyznaczanie dróg. W szczególności przy 

produkcji mieszanek betonowych zgodnie z wymaganiami DSTU B B.2.7-211, a 

także w układaniu niezbrojonych i zbrojonych warstw tłucznia i żwiru 

fundamentów odzieży drogowej zgodnie z VBN B. 2.3-218-189. Ponadto, jako 

składnik wiążący mieszanki popiołowo-żużlowej TPP, może być również 

stosowany do produkcji cementów żużlowo-alkalicznych w celu zastąpienia 

tradycyjnego cementu portlandzkiego. W tym celu konieczne jest 

przeprowadzenie wszystkich niezbędnych standardowych procedur 

projektowania i doboru receptur ww. materiałów, wykonanie niezbędnych 

badań laboratoryjnych. 

Popiołowo-żużlowe z TPP można również stosować jako składniki 

mineralne mieszanek organiczno - mineralnych, zarówno zimnych, jak i 

gorących, zgodnie z wymaganiami TUU B.2.7-45.2-00018112-239. Takie 

mieszanki organiczno-mineralne mogą być stosowane zarówno do układania 

warstw podkładowych i warstw wierzchnich dróg lokalnych podczas ich 

budowy i przebudowy, jak również do remontów kapitalnych i bieżących dróg 

publicznych we wszystkich strefach drogowych i klimatycznych Ukrainy 

zgodnie z DBN B.2.3-4. 

Zgodnie z wymaganiami SOU 42.1-37641918-104 popiół lotny i mieszanka 

popiołowo-żużlowa z elektrociepłowni mogą być stosowane do następujących 

rodzajów prac: 

- jako składnik, w zależności od rodzaju, może być stosowany do 

sporządzania mieszanek cementowo-betonowych na podłoże konstrukcji 

odzieży drogowej typu twardego oraz do mieszanek żwirowo-piaskowych i 

żwirowo-piaskowych zbrojonych cementem. 
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Mieszanki popiołu lotnego Grupy I przeznaczone są do układania 

dodatkowych warstw podłoża odzieży drogowej (warstwy drenażowe i 

przeciwmrozowe), a także jako składnik mieszanki żwirowo-piaskowej lub 

mieszanki gruntowej. Mieszanki popiołowo-żużlowe z tej grupy, wzmocnione 

spoiwami nieorganicznymi, nadają się do budowy podłoża odzieży drogowej. 

Do budowy fundamentów można stosować mieszanki popiołowo -żużlowe 

II grupy tylko z dodatkiem nie mniej niż 50% tłucznia kamiennego lub po ich 

wzmocnieniu spoiwami nieorganicznymi. 

- mieszanki popiołu lotnego III grupy można stosować razem z wapnem 

lub cementem do wzmacniania mieszanek gruboziarnistych lub gruntów 

sypkich. 

Ponadto istnieje potencjalna możliwość, w oparciu o proste badania 

dodatkowe, opracowania zaleceń dotyczących bardziej efektywnego 

wykorzystania żużla popiółowego TPP w materiałach do naprawy dziur, 

zwłaszcza w niekorzystnych warunkach zgodnie z VBN V. 3.2-218-542, a także 

podczas wykonywania prace nad układaniem warstw podkładowych dróg 

metodą recyklingu na zimno zgodnie z VBN B.2.3-218-539 oraz prace, które nie 

są jeszcze przewidziane w aktualnych dokumentach prawnych. 

Popiół z selekcji suchej w budownictwie drogowym może być 

wykorzystany jako: 

- wolno twardniejące niezależne spoiwo do układania podstawowych 

warstw odzieży drogowej z gruntów zbrojonych i materiałów kamiennych; 

- aktywny dodatek hydrauliczny w połączeniu ze spoiwami 

nieorganicznymi (cement lub wapno) do układania warstw podbudowy; 

- aktywny dodatek hydrauliczny w połączeniu z asfaltowymi lub 

polimerowymi spoiwami bitumicznymi; 

- część składowa proszku mineralnego lub jego zamiennik podczas 

przygotowywania mieszanki asfaltobetonowej; 

Hydroodprowadzanie mieszanek popiołowo - żużlowych w budownictwie 

drogowym może być stosowane jako: 

- ziemia sztuczna do budowy nasypów drogowych; 

- materiał zbrojony cementem lub innym spoiwem, do układania 

podkładów i dodatkowych podkładów odzieży drogowej; 

- niskoaktywny dodatek hydrauliczny do wapna do przygotowania spoiw 

popiołowo-wapiennych do wzmacniania gruntów i materiałów kamiennych; 

- zastąpić proszek mineralny i częściowo piasek podczas przygotowywania 

betonu asfaltowego; 

- kruszywo do wykonywania ciężkiego betonu piaskowego. 

Duża liczba przykładów zastosowania mieszanek popiołowo -żużlowych do 

budowy nasypów autostrad wskazuje, że jest to jeden z ważnych rezerw przy 

budowie dróg krajowych i może rozwiązać problem niedoboru ziemi na 
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Ukrainie. 

 

Korzystanie z sieci korytarzy ekologicznych 

Ważnym narzędziem ograniczania negatywnego wpływu dróg na 

środowisko powinno być właściwe planowanie przestrzenne, które może 

obejmować lokalizację dróg oraz tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych. 

Właściwa lokalizacja dróg może w znacznym stopniu chronić cenne 

przyrodniczo siedliska i zapobiegać ich fragmentacji. 

Korytarze ekologiczne mają na celu utrzymanie komunikacji między 

populacjami oraz ochronę szlaków migracji zwierząt. Aby chronić korytarze 

ekologiczne i zapewnić migrację, konieczne jest wybudowanie na drogach 

specjalnych przejść dla zwierząt. 

Ogólny krótki opis różnych typów przejść dla zwierząt z punktu widzenia 

ich przeznaczenia: 

Małe przejścia podziemne przeznaczone są dla płazów i gadów, ale 

mogą z nich korzystać także inne małe zwierzęta, takie jak borsuki, lisy, kuny, 

łasice, gronostaje, wydry, fretki, jeże i gryzonie. 

Przejścia średnioniskie przeznaczone są głównie dla średnich ssaków 

(sarny, lisy, dziki). Przy odpowiednim ułożeniu mogą być używane również 

przez rysie, wilki, a nawet jelenie. 

Duże korytarze dolne przeznaczone są dla dużych ssaków, takich jak: 

łoś, niedźwiedź, jeleń, wilk, ryś, żubr. To przejście w formie tunelu pod drogą, 

o przekroju prostokątnym lub łukowym, wykonane z elementów betonowych 

lub metalowych. 

Przejścia środkowe górne – „zielone mosty” – przeznaczone są dla 

małych i średnich ssaków; mogą być również wykorzystywane przez gady, płazy 

i duże ssaki. Tego typu przejście budowane jest w szczególności wtedy, gdy 

droga położona jest we wnęce, a powierzchnia przejazdu znajduje się na równi 

z otaczającym terenem. Mogą to być tunele prowadzące w poprzek drogi lub 

wiadukt nad drogą. Kształt, wielkość i lokalizacja przejścia powinny zapewnić 

najlepszą widoczność roślinności po drugiej stronie drogi. 

Pasy skrajne należy pokryć naturalną roślinnością, za którą należy 

zamontować nieprzeźroczyste ekrany o wysokości od 1,5 m do 2,5 m, izolując je 

od hałasu i sygnalizacji świetlnej. Wysokość ekranów uzależniona jest od 

rodzaju zwierząt korzystających z przejazdu. Kontynuacją ekranów powinny 

być ogrodzenia wzdłuż drogi oraz odpowiednia roślinność krzewiasta, kierująca 

zwierzęta do przejścia. Ważnym elementem aranżacji przejścia jest warstwa 

żyznej gleby o grubości 30–70 cm, na której powinna rosnąć trawa i roślinność 

przyciągająca zwierzęta. 

Duże górne przejścia – „mosty krajobrazowe” – dla dużych 

ssaków, zwłaszcza kopytnych; mogą być wykorzystywane przez gady i płazy, a 
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także małe i średnie ssaki – co czyni je wszechstronnymi. Jest to przejście w 

postaci dużego wiaduktu nad drogą o szerokości co najmniej 80 m. Budowę 

takiego przejścia zaleca się na terenach szczególnie cennych przyrodniczo. 

Szerokość przejścia stopniowo zwiększa się w kierunku obu końców, aby w 

naturalny sposób połączyć się z ekosystemem przylegającym do drogi. Ziemne 

drogi rolnicze, leśne lub technologiczne mogą przechodzić przez przejścia. W 

tym przypadku mamy do czynienia z połączonymi przejściami 

wielofunkcyjnymi, które poza ekonomicznymi pełnią również funkcje 

środowiskowe. 

Najważniejszą zasadą, którą należy kierować się planując nowe inwestycje 

drogowe, jest unikanie ich kolizji z korytarzami ekologicznymi, które wiążą się 

przede wszystkim z najmniej szkodliwym ekologicznie przebiegiem nowej 

drogi. 

Podejmowanie decyzji lokalizacyjnych powinno opierać się na 

uwzględnieniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzeniu 

odpowiednich badań, które pozwolą wybrać opcję najmniej szkodliwą dla 

środowiska. Jeżeli inwestycja musi przecinać korytarze migracji zwierząt, jej 

trasa powinna być tak dobrana, aby przecinała jak najmniej korytarzy o 

minimalnej szerokości, co znacznie ułatwia określenie optymalnego miejsca 

budowy przejścia dla zwierząt. 

Przejścia dla zwierząt są główną metodą minimalizacji efektu 

barierowego dróg dla dzikich zwierząt i spełniają dwie główne funkcje: 

a) stworzyć warunki do życia tym zwierzętom, których siedliska przecina 

droga – zwierzęta muszą mieć możliwość korzystania ze środowiska 

znajdującego się po obu jej stronach; 

b) zapewnić migrację i rozmieszczenie osobników przemieszczających się 

na duże odległości – kluczową funkcję przejść dla zwierząt, zwłaszcza dla 

ochrony rzadkich gatunków o znacznych wymaganiach przestrzennych. 

Minimalizowanie oddziaływania bariery psychofizycznej w 

korytarzach migracyjnych polega na następujących działaniach 

ochronnych: 

a) konstrukcja osłon przeciwolśnieniowych (ekrany) – chronią zwierzęta 

przed oślepieniem przez przejeżdżające pojazdy; ekrany powinny znajdować się 

przede wszystkim na powierzchni iw pobliżu przejść dla zwierząt; 

b) budowa ekranów dźwiękochłonnych obniżających poziom hałasu na 

terenach przyległych do drogi; powinny być stosowane w przypadku 

znaczącego oddziaływania na określone gatunki zwierząt; 

c) wprowadzenie nasadzeń ochronnych i izolacyjnych roślin 

ograniczających hałas i emisję chemiczną na terenach przyległych do drogi. 
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Wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych 

Odpady z tworzyw sztucznych z recyklingu stanowią surowiec dla 

nawierzchni drogowej nowej generacji. W naszym codziennym życiu plastik 

jest ważnym materiałem opakowaniowym, ale właściwa utylizacja odpadów z 

tworzyw sztucznych jest dużym problemem. 

Odpady z tworzyw sztucznych nie ulegają biodegradacji, dlatego powodują 

zanieczyszczenie środowiska, zatykanie kanalizacji, podtopienia i śmierć 

zwierząt, które je zjadają. Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych uwalnia do 

atmosfery toksyczne opary, takie jak fosgen, tlenek węgla, chlor, dwutlenek 

siarki, tlenek azotu i śmiertelną dioksynę. Plastik blokuje również kiełkowanie 

nasion na polach i wchłanianie wody z gleby. 

Drugą zaletą jest tempo produkcji i towarzyszące temu zanieczyszczenia. 

Budowa dróg z tworzyw sztucznych zajmie 2-3 razy mniej czasu niż układanie 

asfaltobetonu. Procesowi produkcji nie będzie już towarzyszyć emisja 

szkodliwych oparów gazów i hałas. Trzecią zaletą PlasticRoad jest ich trwałość. 

Takie drogi wytrzymają o 30-40% dłużej niż najnowocześniejsze drogi 

asfaltowe. Rozwiązanie tych problemów jest kosztowne i czasochłonne, nie 

wspominając o potencjalnych problemach z bezpieczeństwem spowodowanych 

dziurami i pęknięciami na nawierzchni drogi. Plastikowa nawierzchnia 

drogowa może wytrzymać temperaturę w znacznie szerszym zakresie 

temperatur niż beton asfaltowy. Co więcej, drogi nie będą akumulować ciepła, 

tak jak asfalt. Czwartą zaletą będzie niewielka waga powłoki. 
 

Zastosowanie wtórnego polietylenu 

Polietylen wtórny jest tanim produktem przetwarzania odpadów 

produktów polietylenowych: folia rolnicza, opakowania foliowe, osłona kabla 

telefonicznego itp. 

Analiza podanych informacji wskazuje na możliwość obniżenia kosztów 

asfaltu modyfikowanego poprzez zastosowanie polietylenu wtórnego. 

Badając wpływ wtórnego polietylenu na właściwości betonu asfaltowego 

ustalono, że wprowadzenie polietylenu zmniejsza porowatość i nasycenie wodą 

betonu asfaltowego oraz poprawia wskaźniki wytrzymałości. Ustalono, że 

polietylen wtórny w ilości od 5% do 11% można stosować do modyfikacji asfaltu 

marki 60/70. Badając wpływ polietylenu wtórnego w ilości od 1,0% do 5,0% 

ustalono, że najlepsze wyniki uzyskano przy zawartości polietylenu wtórnego 

4%, o czym świadczą wyniki oznaczenia stabilności próbek betonu asfaltowego 

wg. do Marshalla. 

Polietylen wtórny podwyższa temperaturę mięknienia asfaltu, a także 

pozwala na zwiększenie żywotności nawierzchni drogowej wykorzystując go 

jako spoiwo. 

Przeprowadzone badania w celu określenia wytrzymałości wg Marshalla 
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dla różnych zawartości bitumu i polietylenu wtórnego wykazały spadek 

porowatości i nasycenia wodą, a wyniki zwiększonej wytrzymałości i 

odporności cieplnej pozwalają przewidzieć wzrost trwałości ze względu na 

mniejsze starzenie. 

 

Korzystanie z okruchów gumy 

Okruchy gumy uzyskuje się poprzez rozdrobnienie opon samochodowych 

do rozmiaru od 0,63 mm do 1,0 mm. Może być stosowany podczas budowy 

autostrad i zastępować zwykłe materiały budowlane, wśród zalet jego 

stosowania wymienia się ulepszone właściwości drenażowe i dobrą izolację 

termiczną. 

Najbardziej opłacalne rozwiązania zostały wykonane przy użyciu 

mieszanek asfaltobetonowych modyfikowanych okruchami gumy. Dodawanie 

okruchów gumy może odbywać się bezpośrednio do gorącego bitumu (proces 

na mokro) lub do mieszanki (proces suchy). 

Budowa drogi musi być szybka, gdyż w spoiwie mogą osadzać się cząstki 

okruchów gumy. 

Zastosowanie okruchów gumy pozwala zmniejszyć grubość warstwy o 

połowę. Wynika to z ulepszonych właściwości betonu asfaltowego w zakresie 

odporności na zmęczenie i pękanie, co z kolei prowadzi do znacznego 

zmniejszenia emisji CO2 podczas budowy i podczas fazy konserwacji w okresie 

eksploatacji drogi. 

Dodatkową zaletą zastosowania okruchów gumy w powłoce jest redukcja 

hałasu. 

Zastosowanie okruchów gumowych prowadzi do tłumienia drgań 

generowanych z interakcji opon z nawierzchnią drogi, które są dominującymi 

mechanizmami hałasu z interakcji opona-droga. 

Dodatek okruchów gumowych do mieszanki asfaltobetonowej zmniejsza 

objętość drobnego kruszywa oraz zwiększa elastyczność i wytrzymałość na 

zginanie warstwy nawierzchni drogowej. Okruchy gumy użyto do zastąpienia 

drobnego kruszywa o podobnej wielkości, aby zachować daną kompozycję 

wielkości cząstek. Na podstawie wyników testu ustalono, że najlepsze wyniki 

uzyskują mieszanki zawierające 5% i 10% okruchów gumy. 

Podczas wprowadzania okruchów gumowych penetracja asfaltu maleje, im 

większa jest zawartość okruchów gumowych. Spadek penetracji wskazuje na 

wzrost lepkości bitumu, co zapewnia dodatkową wytrzymałość drogi i 

zmniejsza porowatość. Największą zaletą stosowania bitumu modyfikowanego 

okruchami gumy jest to, że żywotność drogi jest dłuższa w porównaniu do 

bitumu konwencjonalnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu wzrostu kosztów 

utrzymania dróg. 
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Wykorzystanie żużli 

Żużel to wytop metalurgiczny, który zwykle pokrywa powierzchnię 

ciekłego metalu podczas procesów metalurgicznych - topienia surowców, 

przetwarzania stopionych produktów pośrednich i rafinacji metali. Jest stopem 

tlenków o zmiennym składzie; głównymi składnikami żużla są kwaśne tlenki 

SiO 2 i zasadowe tlenki CaO, FeO , MgO oraz obojętne Al 2 O 3 i ZnO . 

Żużel jest z powodzeniem stosowany w budownictwie drogowym. Na 

przykład warstwy nawierzchni drogowej składające się z żużla wielkopiecowego 

(BF) i żużla konwertorowego tlenowego (BO) są powszechnie stosowane w 

krajach europejskich, takich jak Anglia i Francja, oraz żużla z pieca łukowego 

(EAF), który jest uzyskiwany po produkcji przemysłowej proces. 

Charakterystyki użytkowe asfaltów żużlowych z pieca łukowego wykazały 

zadowalającą przyczepność i chropowatość powierzchni. 

Przeprowadzone badania nad częściowym i całkowitym zastąpieniem 

kruszyw naturalnych żużlem w składzie asfaltobetonu porowatego i kruszywa-

mastyksowego wykazały, że mieszanki asfaltobetonowe wykonane z żużlem 

nadają się do układania powłok z betonu asfaltowego. 

Na Ukrainie zastosowanie kruszywa kamiennego z żużli hutniczych zależy 

od ich właściwości. Zgodnie z paragrafem 11.1 DSTU B B.2.7-30, kruszone 

materiały kamienne mogą być stosowane podczas montażu powłoki, warstw 

bazowych, dodatkowych warstw bazowych, wyrównywania powierzchni 

warstw bazowych odzieży drogowej na drogach publicznych za pomocą klina 

metodą lub z mieszanin. Jednocześnie na autostradach kategorii IV–V możliwe 

jest układanie pokrycia z materiałów łamanych, a warstw podkładowych – 

kategorii I–V. 
 

Zastosowanie geosyntetyków materiały 

Ekologiczne rozwiązania w kontekście modernizacji materiałów polegają 

na szerszym wykorzystaniu materiałów geosyntetycznych w projektowaniu 

nawierzchni drogowych. Mianowicie - geotekstylia , geosyntetyki siatki i siatki, 

geomembrany, geokompozyty itp. 

Geosyntetyczny (geosyntetyk) - ogólny termin opisujący materiał w 

postaci rolki, taśmy lub objętości (w postaci struktury trójwymiarowej ), 

którego jeden ze składników jest wykonany z syntetycznego lub naturalnego 

polimeru, który jest używany w kontakcie z glebą i ( lub) inne materiały w 

budownictwie drogowym, geotechnicznym i cywilnym. 

Według wyliczeń ekspertów pozwoli to wzmocnić nawierzchnię drogi 

nawet o 20%, wydłużyć jej żywotność nawet o 30% i ogólnie ograniczy 

powstawanie ewentualnych defektów na drogach. 

geosyntetyczne pozwalają znacznie obniżyć koszty budowy, remontu i 

utrzymania dróg oraz ekologicznie - zmniejsza się zużycie materiałów 
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naturalnych i zmniejsza się ilość prac przygotowawczych. 

Do zalet geosyntetyków należy również łatwość użycia i montażu w 

budownictwie drogowym, wysoka trwałość, wytrzymałość, stabilność i 

zwartość podczas transportu. Obecnie materiały geosyntetyczne są najszerzej 

stosowane w projektowaniu nawierzchni drogowych na słabych glebach, 

glebach o dużej wilgotności itp. 

Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne pełnią takie funkcje jak: 

– wzmocnienie – wzmocnienie gruntu, poprawa jakości i stabilności 

nawierzchni drogowej, minimalizacja wad i osiadań; 

- filtracja, drenaż gruntu i hydroizolacja; 

- separacja i niemożność mieszania gleb lub materiałów; 

- ochrona przed erozją gleb itp. 

Geowłóknina umożliwia ograniczenie i ograniczenie powstawania pęknięć 

na nawierzchni asfaltobetonowej; 

Niezbędne jest stosowanie geowłóknin o niskiej ściśliwości , które nie 

zwiększają odkształceń powłoki pod obciążeniem i nie są bardzo sztywne, 

muszą mieć dobrą kompatybilność z bitumem i być żaroodporne w zakresie 

temperatur układania mieszanek asfaltobetonowych. 

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć wnioski, że: 

- zastosowanie warstw geotekstyliów w konstrukcyjnych warstwach 

odzieży drogowej lub pomiędzy nimi oraz warunki ich wspólnej pracy mają 

duże znaczenie praktyczne przy budowie dróg; 

- geowłóknina, która służy do wzmacniania konstrukcji drogowych, stała 

się obecnie samodzielnym materiałem budowlanym, którego w wielu 

przypadkach nie można zastąpić materiałem tradycyjnym; 

- wzmocnienie warstw konstrukcyjnych odzieży drogowej materiałami 

geotekstylnymi pozwala na zwiększenie ich wytrzymałości, zapobiega 

powstawaniu pęknięć odbitych w warstwach powłoki asfaltobetonowej oraz 

zmniejsza materiałochłonność konstrukcji drogowej; 

- dane z systematycznych przeglądów konstrukcji zbrojonych świadczą o 

ich niezawodności, trwałości oraz wysokich wskaźnikach technicznych i 

eksploatacyjnych; 

- przy układaniu warstw konstrukcji drogowych wzrasta kultura produkcji 

poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego, technologiczność operacji i ich 

wskaźniki jakości. 
 

Zastosowanie betonu walcowanego 

coraz częściej stosuje się technologię betonu walcowanego . Powłokę tego 

materiału układa nie standardowa rozściełacz betonu, ale specjalna rozściełacz 

asfaltu. Jest wyposażony w wysokie pręty podbijające i daje betonowi gęstość 

od 90 do 96% od pierwszego przejścia. Wałek wibracyjny zapewnia 100% 
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krycia. Mieszanka betonowa twarda (walcowana) różni się od betonu lanego 

tylko niższą zawartością wody. Nie wymaga drogich układarek do betonu, 

można sobie poradzić z układarką asfaltową. Drogi budowane w tej technologii 

nie wymagają ramy ani szalunku. Ich brak i mniejsze zużycie wody znacznie 

obniżają koszty budowy. Dodatkowo skraca się okres utwardzania powłoki. 
 

Zagęszczanie betonu szyną wibracyjną 

Dla wytrzymałości betonu lanego ważne jest nie tylko prawidłowe 

utrzymanie składu mieszanki, ale także usunięcie pustych przestrzeni 

(pęcherzyków powietrznych), które powstają podczas wylewania. W tym celu 

zaleca się zastosowanie szyny wibracyjnej, która znajduje szerokie 

zastosowanie w budownictwie cywilnym i przemysłowym. Jest to stosunkowo 

niedrogie i wydajne narzędzie. Silnik z mimośrodami osadzony jest na 

metalowej ramie wykonanej z pustych profili. Gdy się obracają, korpus roboczy 

wibruje i przenosi drgania mieszanki. Takie przetwarzanie może wykonać 

nawet niewykwalifikowany pracownik. Po zagęszczeniu za pomocą szyny 

wibracyjnej zwykła jest procedura pielęgnacji materiału. 
 

Beton zbrojony w sposób ciągły 

Beton zbrojony w sposób ciągły to nawierzchnia wylewana na miejscu, 

utrzymywana razem przez niemetaliczne zbrojenie kompozytowe (CRCP). 

Takie okucia mają szereg zalet w stosunku do okuć stalowych: Bardzo lekkie - 

4 razy lżejsze od okuć stalowych o tej samej wytrzymałości. Silniejszy. Przy tym 

samym przekroju ma wytrzymałość na rozciąganie 2,5-3 razy większą niż 

zwykle; Odporne na ciepło. W zakresie od -70 ° do + 100 ° C nie zmienia swoich 

właściwości; Odporny chemicznie - obojętny na działanie agresywnych 

chemikaliów. Nie podatny na korozję. Może służyć 50-80 lat - 2-3 razy więcej 

niż stal. 

Wzrost cen surowców energetycznych oraz konieczność podwyższenia 

wskaźników techniczno-eksploatacyjnych autostrad wymaga ciągłego rozwoju 

drogownictwa Ukrainy i wprowadzania radykalnych zmian w technologii robót 

budowlano-remontowych. 

W celu zapewnienia wykorzystania innowacyjnych materiałów w 

modernizacji infrastruktury drogowej: konieczna jest poprawa obowiązującego 

prawodawstwa; starania państwa o zapewnienie współpracy między 

dostawcami i przetwórcami odpadów, między przedstawicielami dużych, 

średnich i małych przedsiębiorstw pełniących rolę koordynacyjną i dotujących 

nierentowne etapy technologiczne dotacją państwową; motywacja biznesu 

dzięki złagodzeniu obciążeń podatkowych; tworzenie programów 

zapewniających bezpieczeństwo środowiska przy postępowaniu z odpadami 

przeznaczonymi do przetworzenia jako składniki materiałów do budowy dróg . 
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7. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego nowo budowanych 

i eksploatowanych autostrad 

 

Każdy element działalności przedsiębiorstw drogowych wchodzi w 

interakcję z otoczeniem, to znaczy przy budowie, przebudowie, naprawie, 

utrzymaniu autostrad i sztucznych konstrukcji występują aspekty 

środowiskowe, oczywiste i ukryte, które są brane pod uwagę, a nie brane pod 

uwagę . 

Aspekty środowiskowe przedsiębiorstwa drogowego można określić z 

wystarczającą dokładnością za pomocą pięciostopniowego procesu. 

Etap 1. Określenie wymagań prawnych i regulacyjnych 

Identyfikacja aspektu środowiskowego rozpoczyna się od wyjaśnienia 

wymagań legislacyjnych i regulacyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

warunków sanitarnych i higieny związanych z obszarem działalności 

przedsiębiorstwa. 

Etapy 2. Schemat czynności i procesów 

W celu pełniejszego odzwierciedlenia aspektów środowiskowych i 

związanych z nimi wpływów, zaleca się opracowanie schematu działań i 

procesów, natomiast działalność produkcyjną należy podzielić na odrębne 

etapy, aby można je było kolejno rozpatrywać. Biorąc pod uwagę, że 

przedsiębiorstwa drogowe wykonują różne operacje, może istnieć kilka takich 

schematów. 

Etap 3. Określenie przepływów wejściowych i wyjściowych dla 

każdego etapu procesu 

Po sporządzeniu ogólnego schematu procesu technologicznego konieczne 

jest określenie wejściowych i wyjściowych przepływów materiałów i energii. 

Przy dość przejrzystej organizacji rachunkowości określenie przepływów 

przychodzących nie nastręcza większych trudności. Tak więc, na przykład w 

przypadku materiałów zapobiegających oblodzeniu, znane są wejściowe ilości 

soli, piasku, PMM, części zamiennych, energii elektrycznej i wody. 

Trudniejszym problemem jest ilościowe określenie przepływów wyjściowych: 

samych materiałów przeciwoblodze- niowych, ich strat, zużycia surowców 

paliwowo-energetycznych, zanieczyszczenia środowiska. Zadanie to może 

rozwiązać doświadczony specjalista na podstawie wyników sezonu zimowego, 

pod warunkiem wykonania niezbędnych pomiarów. W wyniku tych prac dla 

każdej redystrybucji opracowywana jest tabela bilansu materiałowego i 

energetycznego. 

Etap 4. Identyfikacja aspektów środowiskowych i wpływów 

redystrybucji technologicznej 

Identyfikacja aspektów środowiskowych odbywa się za pomocą 

schematów krok po kroku dla każdego strumienia wejściowego i wyjściowego. 
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Jednocześnie zwraca się uwagę na następujące kluczowe punkty: 

- czy może wystąpić zagrożenie dla ludzi i elementów środowiska? 

- Czy wykorzystywane są zasoby naturalne? 

- Jakie działania mają miejsce? 

Etap 5. Określenie ograniczeń ekologicznych i sanitarno -

higienicznych 

W celu określenia aspektów środowiskowych związanych z 

wykorzystaniem dowolnych materiałów i technologii konieczne jest 

wyjaśnienie informacji o ich wpływie na zdrowie, bezpieczeństwo ludzi i 

środowisko. Bez tych informacji nie można zidentyfikować narażenia. Ponadto 

informacje te są niezbędne do dalszych prac, w szczególności do oceny 

znaczenia aspektów i oddziaływań środowiskowych. 

Źródłami oddziaływania drogi (w jej cyklu życia) na środowisko są: droga 

z ruchem poruszającym się, pojazdy, maszyny i urządzenia do budowy dróg w 

procesach operacji technologicznych budowy, przebudowy, eksploatacji, 

utrzymania i remontów dróg, a także zarządcy dróg i służby drogowe 

zlokalizowane w pasie przydrożnym, materiały używane. 

Główne rodzaje oddziaływania autostrady na otaczające środowisko 

przyrodnicze i społeczne to: 

oraz - wydobycie (zużycie) odnawialnych zasobów naturalnych ( materiały 

drogowe - materiały kamienne, piasek, tłuczeń kamienny , gleba; 

konstrukcyjne - metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne, cement, bitum; 

eksploatacyjne - paliwa, oleje, środki przeciwoblodzeniowe odczynniki, 

preparaty biologiczne, pestycydy, surowce energetyczne, wydobywanie 

zasobów ziemi, wody, tlenu z powietrza); wpływ na żyzną warstwę gleby; 

B - fizyczna obecność obiektu (budowa i użytkowanie obiektu), wpływ na 

krajobraz, hydrologię, klimat, społeczno-gospodarcze warunki życia, 

tradycyjny tryb życia i korzystanie z przyrody miejscowej ludności; 

B - zanieczyszczenie chemikaliami, pyłami, odpadami stałymi składników 

środowiska (powietrza, wody, gleby, roślinności) oraz wpływ na zdrowie 

publiczne, żyzność gruntów rolnych, bioproduktywność naturalnych 

krajobrazów i zbiorników wodnych; 

D - hałas, wibracje, oddziaływanie elektromagnetyczne i jonizujące na 

elementy środowiska, populację i świat zwierząt; 

D - dynamika maszyn i mechanizmów na ludziach, zwierzętach, 

roślinności. 

W tabeli 4 wymieniono środki i technologie istotne dla środowiska, będące 

źródłem wyżej wymienionych rodzajów oddziaływań. 
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Tabela 4. Rodzaje i źródła oddziaływania autostrady na 

środowisko 

Rodzaj wpływu Główne środki istotne ekologicznie 

A - Wydobycie (zużycie) 
nieodnawialnych zasobów 
naturalnych 

- alienacja gruntów (stała i czasowa) 
- Wydobycie materiałów kamiennych, piasku, 
ziemi 
- Usuwanie gleby, warstwy darni 

B - Fizyczna obecność obiektu 
(budowa i użytkowanie 
obiektu), wpływ na krajobraz, 
hydrologię, klimat, społeczno-
gospodarcze warunki życia 
ludności, tradycyjny sposób 
życia i korzystanie z przyrody 
  

- Ułożenie nasypów nad (poniżej) rzędnych terenu 
lokalnego z zatwierdzonymi i zrekultywowanymi 
skarpami, wnękami, rezerwami bocznymi, 
układanie odzieży drogowej, układanie skarp i 
poboczy 
- Powstawanie hałd niewykorzystanej gleby 
- Rozwój skoncentrowanych rezerw, połączonych 
po rekultywacji z naturalną rzeźbą terenu, 
głębokie kamieniołomy 
- odwadnianie (odwadnianie) gruntów, bagien, 
układanie wałów na bagnach 
- Zmiana kanału cieków wodnych, regulacja 
przepływu (odwodnienie) 
- Montaż przepustów ciśnieniowych i konstrukcji 
odwadniających 
- budowa mostów, wiaduktów, węzłów 
komunikacyjnych, obiektów obsługi dróg 
- Aranżacja plantacji ochronnych lasów, ekranów 
akustycznych, oczyszczalni ścieków 
- Przygotowanie placów do składowania, budowa 
obozów (wycinanie roślinności drzewiastej i 
krzewiastej) 
- eksploatacja silników pojazdów 
samochodowych, pojazdów budowlanych i 
drogowych 

B - Zanieczyszczenie 
składników środowiska 
chemikaliami, pyłami, 
odpadami stałymi, wpływ na 
zdrowie publiczne, 
produktywność gruntów 
rolnych, bioproduktywność 
krajobrazów naturalnych 

- Przygotowanie mieszanki asfaltobetonowej, 
podgrzewanie materiałów wiążących 
- Wiercenie i śrutowanie 
- Straty PMM, płynów specjalnych podczas 
konserwacji i napraw maszyn 
- Układanie komunikacji w pasie przydrożnym 
- wykorzystanie odpadów przemysłowych jako 
materiałów do budowy dróg 
- uzdatnianie pasa przydrożnego pestycydami, 
substancjami przeciwoblodzeniowymi, 
odpylającymi nawierzchnię jezdni 
- zapychanie nawierzchni w miejscach 
tymczasowych konstrukcji, parkingów, 
prowadzenie prac wybuchowych 

           

Poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i społecznego 

mają różną wrażliwość w odniesieniu do określonych rodzajów oddziaływania 
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obiektów i technologii podczas budowy (przebudowy), eksploatacji, 

utrzymania i remontów autostrad. 

Najbardziej wrażliwe elementy środowiska naturalnego podczas 

budowy (przebudowy) autostrady to: 

- ukształtowanie terenu, ukształtowanie terenu, urodzajna warstwa 

gleb wskutek wydzielenia gruntów pod obiekty liniowe i drogowe, 

kamieniołomy materiałów budowlanych, budowa podsypki, wykopy, nasypy, 

przeprawy mostowe, obecność odpadów budowlanych i nieautoryzowanych 

składowisk, procesy erozyjne. Jest to szczególnie ważne na specjalnie 

chronionych obszarach przyrodniczych; 

- wód powierzchniowych ze względu na ich zanieczyszczenie 

produktami ropopochodnymi, płyny specjalne (płyny układów hydraulicznych 

pojazdów budowlanych i drogowych, układy chłodzenia silników, akumulatory 

) , zawieszenia, zwłaszcza podczas montażu podpór mostowych w korycie rzeki, 

zmywania wiązań i folii substancje formujące z placów budowy; 

- populacja, świat zwierząt, ichtiofauna podczas robót strzałowych, 

wbijanie pali, mechanizmy robocze i maszyny. 

Ze społecznych aspektów budowy dróg najbardziej wrażliwymi 

elementami są: społeczno-ekonomiczne warunki życia i zdrowie ludności ze 

względu na zwiększoną dostępność transportową i mobilność ludności, 

łamanie przepisów bezpieczeństwa, a także tradycyjne wykorzystanie przyrody 

przez małe narody z powyższych powodów. 

Najbardziej wrażliwe elementy środowiska naturalnego podczas 

eksploatacji, utrzymania i remontów autostrad to: 

- spływy powierzchniowe w wyniku: a) ich zanieczyszczenia 

produktami ropopochodnymi, środkami zapobiegającymi oblodzeniu , 

substancjami organicznymi (obornik, odpady żywnościowe), produktami 

zużycia opon i nawierzchni drogowych; b) koncentracja spływów w wyniku 

sztucznego odwodnienia z nawierzchni drogi, ułożenia drogi we wnęce lub na 

nasypie itp. Jest to szczególnie ważne przy pokonywaniu przeszkód wodnych, 

w pobliżu zbiorników wodnych, rzek itp.; 

- ludności, życia zwierząt żyjących na terenach przydrożnych ze 

względu na poziom hałasu przekraczający normy sanitarno-higieniczne, a także 

dynamiczne oddziaływanie samochodów poruszających się po drogach (śmierć, 

obrażenia ludzi, zwierząt), zagęszczanie gleby i niszczenie roślinności (podczas 

jazdy w terenie); 

- powietrza atmosferycznego ze względu na jego nadmierne 

zanieczyszczenie spalinami pojazdów mechanicznych, produktami zużycia 

nawierzchni drogowej i opon. 

Jednym z palących problemów w dzisiejszych czasach jest problem 

zanieczyszczenia środowiska podczas produkcji i użytkowania mieszanek 
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asfaltobetonowych. Wzrost tempa budowy lub remontu nawierzchni drogowej 

prowadzi do intensywnego rozwoju produkcji mieszanek asfaltobetonowych. 

Przy stosowaniu takich mieszanek stosuje się technologie, które są istotne 

ekologicznie i prowadzą w szczególności do chemicznego zanieczyszczenia 

środowiska. Zanieczyszczenie chemiczne środowiska występuje na wszystkich 

etapach produkcji mieszanek asfaltobetonowych, począwszy od ich produkcji 

w ABZ, aż do etapu końcowego - układania asfaltu. Zagrożenie dla środowiska 

wiąże się głównie ze stosowaniem bitumu, który wchodzi w skład mieszanin. 

Z kolei zanieczyszczenie chemiczne polega na ilości emisji do powietrza 

atmosferycznego, które gromadzą toksyczne węglowodory, czyli benzen, fenol, 

toluen itp. Takie składniki występują w asfalcie, jednak oprócz tych 

zanieczyszczeń znajdują się w nim inne związki chemiczne, których 

identyfikacja jest obecnie niemożliwa. 

Wszelkie możliwe oddziaływania na środowisko dzieli się na 

oddziaływania podczas robót drogowych i podczas eksploatacji drogi. 

Jakość i bezpieczeństwo ekologiczne materiałów stosowanych w 

drogownictwie kształtują czystość ekologiczną nawierzchni drogowej. Każda 

droga wymaga terminowej oceny oddziaływania na środowisko, aby ocenić 

możliwości realizacji różnych schematów technologicznych lub dodawania 

nowych materiałów podczas budowy nawierzchni drogi, remontu drogi lub 

prac przygotowawczych. 

Kwestia stopnia negatywnego wpływu na ludzi jest do dziś mało znana, ale 

różne badania naukowców pokazują, że według statystyk u drogowców częściej 

diagnozuje się choroby patologiczne lub onkologiczne w organizmie, a także 

choroby takie jak rogowacenie lub zapalenie skóry. Dlatego pilnym 

rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie nowych technologii układania 

asfaltu, które zmniejszą obciążenie atmosfery i zdrowia ludzi szkodliwymi 

mieszaninami. 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego dzięki zmniejszeniu 

jednostkowego zużycia zasobów energetycznych i materiałochłonności w 

projektach drogowych może nastąpić poprzez zastosowanie nowoczesnych 

materiałów, a także najnowszych technologii budowy, przebudowy, naprawy i 

utrzymania autostrad. 

Duża liczba przykładów zastosowania mieszanek popiołowo -żużlowych do 

budowy nasypów drogowych wskazuje, że jest to jeden z ważnych rezerw przy 

budowie dróg krajowych i może rozwiązać problem niedoboru ziemi na 

Ukrainie, której kamieniołomy są już zlokalizowanych na niesprzedanych 

gruntach. 

Mieszanki popiołowo-żużlowe stosuje się jako materiał do budowy 

nasypów podtorza lub niskoaktywny dodatek hydrauliczny w połączeniu z 

cementem przy wzmacnianiu gruntów na drogach kategorii III-IV. 
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Istnieje również wiele przykładów zastosowania mieszanek popiołowo -

żużlowych, asfaltobetonowych i organiczno-mineralnych na bazie spoiw 

bitumicznych. W takich mieszankach jako bardzo ważny składnik zastosowano 

odpady TPP w postaci proszku mineralnego, a także wypełniacze obojętne. 

Praktyka stosowania cementów alkalicznych wykazała możliwość 

stosowania niegranulowanych żużli wielkopiecowych, granulowanych żużli 

innych gałęzi przemysłu z odpowiednią ich modyfikacją innymi substancjami. 

Cementy alkaliczne można modyfikować dodatkami chemicznymi, przede 

wszystkim uplastyczniającymi i hydrofobowymi. W przypadku produkcji takich 

cementów stosuje się odpowiednie dodatkowe litery w ich umownym 

oznaczeniu. Możliwa jest również modyfikacja cementów alkalicznych poprzez 

wprowadzenie dodatku mineralnego w postaci gliny naturalnej lub wypalanej 

(metakaolin) w ilości nie większej niż 10% w celu poprawy specjalnych 

właściwości cementu. 
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8. Koordynacja z dokumentami regulującymi budowę, utrzymanie 

i modernizację infrastruktury drogowej 

 

Analiza dokumentów unijnych regulujących budowę, utrzymanie i 

modernizację infrastruktury drogowej: 

1) Dyrektywa UE 2008/96/WE w sprawie zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej przewiduje ustanowienie i 

wdrożenie procedur oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, inspekcji bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących całą sieć 

przez państwa członkowskie . 

Podstawowe zasady: wdrożenie bezpiecznych zasad projektowania; 

poprawa organizacji ruchu; zmniejszenie zapotrzebowania na nowe prace po 

oddaniu drogi do użytku; wdrożenie w przyszłości bardziej zaawansowanych 

norm i procedur bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2) Dyrektywa 96/53/WE z dnia 25.07.1996. w sprawie ustanowienia dla 

niektórych pojazdów lądowych maksymalnych dopuszczalnych wymiarów 

podczas transportu krajowego i międzynarodowego oraz maksymalnej 

dopuszczalnej masy podczas transportu międzynarodowego. 

3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 

lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych w sektorze transportu drogowego oraz interakcji z innymi 

rodzajami transportu 

Główne przedmioty ochrony, na które należy brać pod uwagę wpływ, są 

określone w różnych aktach prawnych na poziomie krajowym i 

międzynarodowym: 

• Ustawa Ukrainy „O ochronie środowiska” 

• Ustawa Ukrainy „O Czerwonej Księdze Ukrainy” 

• Ustawa Ukrainy „O świecie zwierząt” 

• Ustawa Ukrainy „O życiu roślinnym” 

• Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zatwierdzeniu 

rozporządzenia w sprawie Zielonej Księgi Ukrainy” 

• Ustawa Ukrainy „O Funduszu Rezerwatów Przyrody” 

• Ustawa Ukrainy „O sieci ekologicznej Ukrainy” 

• Ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy 

dotyczących ochrony lasów pierwotnych zgodnie z Konwencją ramową o 

ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat” 

• Kodeksy ziemi, wody i lasów Ukrainy 

• Ustawa Ukrainy „O regulacji rozwoju miast” 

• Ustawa Ukrainy „O odpadach” 
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• Ustawa Ukrainy „O ochronie powietrza atmosferycznego” 

• Ustawa Ukrainy „O ocenie oddziaływania na środowisko” 

• Ustawa Ukrainy „O Funduszu Rezerwatów Przyrody Ukrainy” 

• Ustawa Ukrainy „O ochronie ziemi” 

• Ustawa Ukrainy „O strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko” 

• DBN B.2.2-12:2018 "Planowanie i rozwój terytoriów" 

• DBN B.2.2-5:2011 „Poprawa terytorium” 

• DBN V.2.3-5:2018 "Ulice i drogi obszarów zaludnionych" 

• DSP - 173 „Państwowe przepisy sanitarne dotyczące planowania i 

rozwoju osiedli” 

• DBN A.2.2-1-2003 „Skład i zawartość materiałów do oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) w projektowaniu i budowie 

przedsiębiorstw, budynków i budowli” 

• DBN B.1.1-14:2012 „Skład i treść szczegółowego planu terenu” 

• DSTU-NB B.1-1-12:2011 „Instrukcja o składzie i treści planu 

zagospodarowania przestrzennego (zagospodarowania przestrzennego)” 

• SNiP 1.02.01 „Ochrona środowiska naturalnego” 

• Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Ukrainy nr 173 z dnia 19 

czerwca 1996 r. „W sprawie zatwierdzenia państwowych zasad sanitarnych 

planowania i rozwoju osiedli” 

• Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych 

w Europie 

• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. 

Przy dokonywaniu oceny oddziaływania na środowisko podczas budowy 

autostrad na terenie RP ramy prawne przewidują zastosowanie ponad 27 

dokumentów regulacyjnych, ustaw, rozporządzeń i konwencji 

międzynarodowych. 

Lista głównych ustaw i rozporządzeń regulujących procedurę OVD w 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

3. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 4. Ustawa o ochronie przyrody 

z dnia 16.04.2004 r. 

5. Ustawodawstwo wodne z 18 lipca 2001 r. 

6. Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. 

7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich przywracaniu. 

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków kultury. 
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9. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 

września 1996 r. 

10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w powietrzu. 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakich należy przestrzegać przy odprowadzaniu ścieków. 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego 

w środowisku. 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 

sprawie wyznaczenia specjalnych terytoriów ochrony ptaków. 

16. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny. 

17. Dyrektywa 2001/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 

środowiska. 
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9. Wdrożenie głównych postanowień Koncepcji w kontekście 

Europejskiego Zielonego Kursu 

 

Europejski Zielony Kurs (Green Deal) – to strategia wzrostu, której celem 

jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i zamożne społeczeństwo, z 

nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką, z zerową emisją 

gazów cieplarnianych netto w 2050 r., gdzie wzrost gospodarczy następuje 

jednocześnie ze zmniejszeniem zużycia zasobów. 

Ma również na celu ochronę, zachowanie i zwiększenie kapitału 

naturalnego UE, ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i 

skutkami dla środowiska. Ponieważ przyniesie ona znaczące zmiany, aktywny 

udział społeczeństwa i zaufanie do transformacji mają kluczowe znaczenie dla 

funkcjonowania tej polityki i jej akceptacji przez społeczeństwo. 

Unia Europejska posiada kompleksową strategię wdrażania Zielonego 

Ładu. Strategia ta koncentruje się nie tylko na sektorze energetycznym, ale 

także na rolnictwie, transporcie, zrównoważonym rozwoju przemysłowym i nie 

tylko. 

Zielony Kurs jest integralną częścią Strategii Komisji na rzecz realizacji 

Agendy ONZ do 2030 roku oraz celów zrównoważonego rozwoju. W ramach 

Zielonego Ładu Komisja ponownie skoncentruje proces europejskiego 

semestru na koordynacji makroekonomicznej, aby zintegrować cele 

zrównoważonego rozwoju ONZ, umieścić zrównoważony rozwój i dobrobyt 

obywateli w centrum polityki gospodarczej, a cele zrównoważonego rozwoju w 

centrum polityki gospodarczej. podstawę podejmowania decyzji i działań 

politycznych UE. 

Istnieje kilka poziomów dalszego rozwoju wydarzeń związanych z 

włączeniem Ukrainy do Green Deal: 

- Poziom strategiczny, który zapewni opracowanie Mapy Drogowej z 

Green Deal dla Ukrainy. 

Dokument musi koniecznie zawierać szereg priorytetowych obszarów 

współpracy (inicjatyw flagowych), które są interesujące zarówno dla Ukrainy, 

jak i Unii Europejskiej. Może to być współpraca w zakresie energetyki 

wodorowej, jednolity system handlu emisjami gazów cieplarnianych, 

utworzenie dodatkowego klastra sieci ochrony środowiska NATURA 2000, 

włączenie ukraińskich producentów do przemysłowych łańcuchów dostaw UE, 

przyłączenie się do „Fali remonty”, itp. 

- Proces synchronizacji , który zapewni wypełnienie „pracy domowej” 

Ukrainy w ramach Układu Stowarzyszeniowego między Ukrainą a UE oraz 

traktatów międzynarodowych w dziedzinach związanych z Zielonym Kursem 

Europejskim (polityka przemysłowa, energetyka, transport, rolnictwo , 

odpady, kontrola zanieczyszczeń, polityka klimatyczna, cyfryzacja itp.). 
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W tym procesie należy wziąć pod uwagę fakt, że Green Deal jest 

dynamicznym narzędziem, a wiele zmian dzieje się obecnie i nadal będzie się 

działo, które Ukraina musi teraz brać pod uwagę, aby trzymać rękę na pulsie 

wszystkich najnowszych trendów i innowacji, aby nie dogonić UE w takim czy 

innym obszarze. 

- Łączenie z Green Deal inicjatywami lokalnymi , w szczególności na 

poziomie miast, którym przyznawane jest odrębne miejsce w procesie 

wdrażania Zielonego Kursu. 

Wśród zadań określonych przez strategię w ramach celu „Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju potencjału zasobów naturalnych Ukrainy”, 

związanych z rozwojem branży drogowej, znajdują się: 

1) zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej,  

2) zachowanie i odtworzenie liczby gatunków naturalnej flory i fauny, w 

szczególności wędrownych gatunków zwierząt, ich siedlisk, 

3) powiększanie terytoriów funduszu rezerwatu przyrody. 

Wysoki priorytet ochrony przyrody może w praktyce oznaczać baczną 

dbałość o wdrażanie przez UE i jej instytucje finansowe 

odpowiednie obowiązki Ukrainy, w szczególności przy realizacji 

projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym. 

W kontekście Europejskiego Zielonego Kursu zapisy Koncepcji 

rozwiązań proekologicznych w modernizacji infrastruktury drogowej 

przewidują rozszerzenie na następujące obszary: 

1) zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych podczas 

budowy i eksploatacji nawierzchni drogowej; 

2) populację, życie zwierząt żyjących na terenach przydrożnych; 

3) powietrza atmosferycznego ze względu na jego nadmierne 

zanieczyszczenie gazami spalinowymi pojazdów samochodowych, produktami 

drogowymi, stosowaniem materiałów nieekologicznych w budownictwie 

drogowym. 

Podstawowym kierunkiem modernizacji infrastruktury drogowej w 

kontekście rozwiązań proekologicznych jest wykorzystanie materiałów 

przyjaznych środowisku do budowy dróg lub przetwarzanie istniejących 

odpadów w produkcji materiałów do budowy dróg. 

Projektując budowę autostrad w jednym kompleksie, bierze się pod 

uwagę potrzebę ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i 

przezwyciężenia regionów depresyjnych. Przede wszystkim przeprowadzana 

jest ocena wpływu na środowisko. 

Agencja Ochrony Środowiska rozwiązuje następujące zadania: 

- określenie istniejącego stanu środowiska na terenie planowanej 

budowy; 

- badania i obliczenia parametrów wpływu planowanej działalności na 
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środowisko; - uzasadnienie środków ochrony środowiska niezbędnych do 

zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego i antywłamaniowego podczas 

eksploatacji projektowanego obiektu; 

- kompleksową ocenę skutków środowiskowych planowanej działalności. 

Poziomy oddziaływania drogi na środowisko ocenia się na terenach 

przyległych do jezdni, które podlegają bezpośredniemu lub pośredniemu 

oddziaływaniu na środowisko projektowanego obiektu. Dzielą się one na: 

pasmo wpływowe, pas ochronny i rezerwowy – pas technologiczny. 

Ocenę bezpieczeństwa ekologicznego autostrady przeprowadza się z 

wykorzystaniem następujących grup i rodzajów oddziaływań. 

1) Emisje pojazdów poruszających się po drogach (zanieczyszczenia 

transportowe): spaliny, hałas komunikacyjny, pył w postaci emisji stałych oraz 

produktów zużycia nawierzchni i opon zanieczyszczających powietrze, glebę i 

zbiorniki wodne w okolicy. 

2) Zmiany w układach gospodarczych i przyrodniczych w wyniku oddania 

do eksploatacji dróg i obiektów inżynierskich: czasowe usunięcie terenu, 

przekształcenie rzeźby terenu, zmiany przepływu, poziomu i warunków 

przepływu wód gruntowych, oddzielenie biosystemu i grunty rolne, istniejąca 

infrastruktura. 

3) Wpływy technologiczne podczas prac budowlano-remontowych: 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, gleby i zbiorników wodnych 

podczas eksploatacji maszyn drogowych, hałas produkcyjny, zapylenie, 

czasowe zajęcie terenu. 
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