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WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Studium Techniczno – Ekonomiczno Środowiskowego drogi krajowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą
ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
Wszystkie

opracowania

projektowe,

wchodzące w skład

Dokumentacji

Projektowej

będącej przedmiotem zamówienia oraz elementy opracowań projektowych, będą wykonane
zgodnie z wymogami:
- Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11
maja 2009 r. (z późn. zmianami) w sprawie stadiów i składu dokumentacji
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań aktualnym na dzień
przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru,
- Zarządzenia Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23
listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji – w zakresie
niewymienionym w Wymaganiach dla niniejszej dokumentacji projektowej poszczególnych Dokumentów Procesu Przygotowania Inwestycji.

1.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202)
z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1945) z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
2068) z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
1614) z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz.U. 2018 poz. 2067) z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2268)
z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U.
2017 poz. 1161) z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.
2017 poz. 2126) z późn. zmianami;
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 2204) z późn. zmianami;

o

Uchwała NR 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)

o

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

o

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1474)
z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018
poz. 799) z późn. zmianami;

o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124) z późn. zmianami;

o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) z późn. zmianami;

o

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);
o

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2018 poz. 1191) z późn. zmianami;

o

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2129)
z późn. zmianami;

o

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71)
z późn. zmianami;

o

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112)
z późn. zmianami;

o

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych
dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1786);

o

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695);
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1.3. Wykaz materiałów wyjściowych i archiwalnych
o

Mapy topograficzne oraz ortofotomapy.

o

Wyciąg ze Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla Obwodnicy
Grajewa - opracowanie Biura Projektów Rozwoju Warszawy z 2008 r. na zlecenie
GDDKiA O/Białystok, wraz z Protokołami ZOPI i KOPI.

o

Wyciąg ze Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej
S19 na odcinku Korycin – Knyszyn – Białystok z 2013 r. – opracowanie DHV Polska
na zlecenie GDDKiA O/Białystok, wraz z Protokołami ZOPI i KOPI oraz z DŚU.

o

Wyciąg z Koncepcji Programowej dla S61 na odcinku Szczuczyn – Raczki wraz
z DŚU – opracowanie Transprojekt Gdański sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA/O
Olsztyn.

o

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przebudowy,
rozbudowy i budowy linii kolejowej E 75 odcinek Białystok – Ełk – opracowanie
MGGP S.A

o

Wzorcowy Program Funkcjonalno – Użytkowy.

o

Materiały pozyskane od innych podmiotów m.in. od jednostek administracji szczebla
samorządowego i rządowego.

o

Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014 –2020.

o

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
do roku 2025.

o

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

o

Dokumenty planistyczne oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju gmin w obrębie
planowanych przebiegów.

o

Inne dokumenty planistyczne.

o

Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), MTBiGM,
styczeń 2013.
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OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Lokalizacja projektowanej drogi
2.1.1. Lokalizacja w podziale administracyjnym kraju
Inwestycja

planowana

jest

na

terenie

województwa

warmińsko

–

mazurskiego

oraz podlaskiego i jest jednym z etapów budowy drogi ekspresowej S16 o docelowym
przebiegu zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2018 poz. 741) – S51 (Olsztyn) – S61 (Ełk) – S19
(Knyszyn).
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiatach i gminach:
Województwo warmiński mazurskie:




Powiat ełcki
o

Gmina Ełk

o

Gmina Prostki

Powiat grajewski
o

Gmina Grajewo

o

Gmina Rajgród

o

Gmina Szczuczyn

o

Gmina Radziłów

Województwo podlaskie:




Powiat moniecki
o

Gmina Goniądz

o

Gmina Knyszyn

o

Gmina Mońki

o

Gmina Krypno

Powiat białostocki
o

Gmina Dobrzyniewo Duże

Przedmiotowy odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na planowanej drodze S61 (odcinek
między węzłami Guty – Ełk Południe). Projektowany odcinek kończy się w planowanym
węźle Knyszyn (projektowana droga S19).
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2.2. Program inwestycyjny
Droga S16 Ełk - Knyszyn jest ujęta w docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych
przyjętym przez Radę Ministrów i opublikowanym z obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2018 poz. 741).

Ilustracja 1 Docelowa sieć autostrad i dróg ekspresowych (źródło GDDKiA)

2.3. Cel szczegółowy
Trasa ta ma stanowić ważny element w krajowej i europejskiej sieci w celu zapewnienia
ciągłości przebiegu szlaku Via Carpatia w Polsce przez drogi klasy S. Nowy odcinek S16
będzie stanowił część międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia, który został
utworzony z inicjatywy strony polskiej podczas międzynarodowej konferencji „Jedna droga –
cztery kraje”, która odbyła się w Łańcucie w dniu 27 października 2006 r. z udziałem
ministrów do spraw transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Głównym celem budowy Via
Carpatia jest wsparcie aktywizacji gospodarczej peryferyjnych regionów Unii Europejskiej.
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Ponadto nowy fragment drogi S16 zwiększy dostępność obszaru województwa warmińskomazurskiego z kierunku wschodniego i południowego, a także będzie stanowić znaczne
ułatwienie dla transportu międzynarodowego, zwłaszcza na kierunku Białoruś – polskie porty
bałtyckie, Białoruś – Obwód Kaliningradzki. Rozszerzenie S16 z Ełku w kierunku do
Białegostoku poprawi również połączenie województwa podlaskiego z województwem
warmińsko-mazurskim oraz Pomorzem, w tym z portami morskimi Gdańska i Gdyni.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz
z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg
obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe.
Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury
technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci
sanitarne, kanalizacja) oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb
drogowych.
Nadrzędnym celem inwestycji jest:


usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę
krajową nr 65, w tym z miasta Ełk, Grajewo,



poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,



poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi
krajowej nr 65,



umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi.

2.4. Istniejąca sieć drogowa
W obszarze wpływu planowanej inwestycji występuje następująca sieć dróg:




Drogi krajowe:
o

Droga krajowa nr 65,

o

Droga krajowa nr 61.

Drogi wojewódzkie:
o

Droga wojewódzka nr 667,

o

Droga wojewódzka nr 668,

o

Droga wojewódzka nr 670,

o

Droga wojewódzka nr 671.
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Pozostała część sieci drogowej o charakterze subregionalnym i regionalnym obejmuje drogi
powiatowe i gminne o gęstości odpowiadającej zagospodarowaniu terenu które te sieci
obejmują.

3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Ogólna charakterystyka planowanej drogi
Projektowana droga S16 będzie posiadała następujące parametry, zgodnie z wymaganiami
OPZ.


klasa drogi:

S (ekspresowa)



prędkość projektowa:

Vp = 120 km/h *



prędkość miarodajna:

Vm = 130 km/h *



nośność:

115 kN/oś



kategoria ruchu:

KR7 **



przekrój:

dwujezdniowy 2x2



szerokość pasa ruchu:

3,50 m



szerokość jezdni:

7,00 m



szerokość pasa dzielącego:

5,0 m, w tym opaski 2x0,5 m



szerokość pasa awaryjnego:

2,5 m



szerokość pobocza gruntowego:

0,75 m



skrajnia pionowa drogi głównej:

5,0 m



całkowicie ograniczona dostępność:

dostępność tylko w węzłach

* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się Vp=100 km/h i Vm=110 km/h
** właściwa kategoria ruchu zostanie określona na podstawie Analizy i Prognozy Ruchu
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3.2. Zestawienie analizowanych korytarzy drogi S16
Tabela 1 Cechy poszczególnych korytarzy planowanej drogi
Korytarz
Korytarz A

Korytarz B

Korytarz C

Korytarz D

Korytarz E

Korytarz F

Fioletowy

Czerwony

Niebieski

Brązowy

Zielony

Pomarańczowy

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

(S61 - nowy

(S61 - węzeł

(S61 - węzeł

(S61 -węzeł Ełk

(S61 - nowy

(S61 - węzeł

węzeł pośredni)

Guty)

Guty)

Południe)

węzeł pośredni)

Guty)

Parametr

Kolor korytarza

Pikietaż i miejsce
początku
projektowanego
korytarza
Pikietaż i miejsce
końca
projektowanego
korytarza
Łączna długość
korytarza

69+766

56+838

61+763

68+625

71+047

56+670

(S19 - węzeł

(S19 - węzeł

(S19 - węzeł

(S19 - węzeł

(S19 - węzeł

(S19 - węzeł

Knyszyn)

Knyszyn)

Knyszyn)

Knyszyn)

Knyszyn)

Knyszyn)

69,766 km

56,838 km

61,763 km

68,625 km

71,047 km

56,670 km

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

5

4

4

4

5

3

Typ przekroju
poprzecznego
Orientacyjna
liczba węzłów

3.3. Przebieg analizowanych korytarzy planowanej drogi S16
Zaproponowano

6

korytarzy

przebiegu

trasy

głównej

projektowanej

drogi

S16.

Przedstawione korytarze, jeśli zachodzi techniczna możliwość, można ze sobą łączyć.
Przebieg korytarza A:
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, na
nowoprojektowanym węźle pomiędzy węzłami: „Ełk Południe” (w odległości ok. 8,5 km po
przebiegu drogi S61), a węzłem „Guty” (w odległości ok. 12,5 km po przebiegu drogi S61).
Korytarz kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Prostki,
w rejonie drogi powiatowej nr 1680N zmienia swój przebieg w kierunku południowym. W km
ok. 9+100 przecina granicę województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Dalej
korytarz A kieruje się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 61 i przecina ją w km ok. 13+700
i tym samym obchodzi miasto Grajewo od strony zachodniej. Dalszy odcinek drogi przebiega
równolegle do drogi krajowej nr 65 w odległości ok. 4 km. Ze względu na występowanie
strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej 1 nie ma możliwości przejścia

1

strefa ustalona protokołem prac Komisji do spraw ustalenia strefy ochronnej terenu zamkniętego, powołanej do rozpatrzenia
wniosku w sprawie ustalenia strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej, stanowiącego kompleks wojskowy
nr 0465 Osowiec, zatwierdzonym przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniu 30.03.2017 r.
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przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem
istniejącej drogi DK65. W rejonie obszaru ww. parku i jego otuliny, przedmiotowy korytarz
zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej
stronie Osowca-Twierdzy. W km ok. 31+400 przecina drogę krajową nr 65 i zarazem linię
kolejową E75 oraz w km ok. 41+800 drogę wojewódzką nr 670.
Dalszy przebieg jest równoległy do drogi krajowej nr 65 w odległości ok 2,5 km oraz
następuje obejście miejscowości Mońki po stronie wschodniej. W km ok. 54+000 korytarz A
zmienia kierunek na południowy, obchodzi miejscowość Przytulanka (po stronie zachodniej
i wschodniej) oraz przecina drogę krajową nr 65 w km ok. 61+300. W km ok. 65+000
korytarz kieruje się w stronę wschodnią, przecinając drogę wojewódzką nr 671 w km ok.
67+600 i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19) w
km

ok. 69+766.

Przebieg korytarza B:
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61,
w miejscu projektowanego węzła „Guty” (wymagającego rozbudowy).
Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Szczuczyn oraz
Grajewo, w rejonie drogi powiatowej nr 1807B zmienia swój przebieg w kierunku
południowym. Następnie w km ok. 15+100 przecina obszar Biebrzańskiego Parku
Narodowego oraz jego otuliny. Ze względu na występowanie strefy ochronnej terenu
zamkniętego resortu obrony narodowej nie ma możliwości przejścia przez obszar
Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem istniejącej drogi
DK65.
W rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przedmiotowy korytarz
zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej
stronie Osowca-Twierdzy. W km ok. 19+900 przecina drogę krajową nr 65 i zarazem linię
kolejową E75 oraz w km ok. 30+000 drogę wojewódzką nr 670.
Następnie kolejno przecina linię kolejową E75 w km ok. 30+500 oraz drogę krajową nr 65
w km ok. 30+900.
W km ok. 33+400 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie
w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi
miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 46+000 przecina drogę
krajową nr 65 oraz linię kolejową E75.
Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku
ok. 1,5 km oraz w km ok. 50+700 korytarz B zmienia kierunek na południowy.
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Następnie w km ok. 54+900 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę
wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19)
w km ok. 56+838.
Przebieg korytarza C:
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61,
w miejscu projektowanego węzła „Guty” (wymagającego rozbudowy).
Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku północno – wschodnim wzdłuż drogi krajowej
nr 61 przez ok. 3,5 km. Następnie korytarz zmienia swój przebieg na kierunek wschodni,
przecinając drogę powiatową nr 1807B w km ok. 8+800.
Dalej korytarz C kieruje się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 65 i tym samym obchodzi
miasto Grajewo od strony południowej. Od km ok. 14+100 korytarz przebiega wzdłuż drogi
krajowej nr 65 oraz linii kolejowej E75 na odcinku ok. 10 km.
Następnie w rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny w km ok.
24+200 przecina drogę krajową nr 65 wraz z linią kolejową E75, przedmiotowy korytarz
zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej
stronie Osowca-Twierdzy oraz w km ok. 34+600 przecinając drogę wojewódzką nr 670. Ze
względu na występowanie strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej
nie ma możliwości przejścia przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną
drogą S16 korytarzem istniejącej drogi DK65.
Następnie kolejno przecina linię kolejową E75 w km ok. 36+300 oraz drogę krajową nr 65
w km ok. 37+300.
W km ok. 38+300 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie
w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi
miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 50+800 przecina drogę
krajową nr 65 oraz linię kolejową E75.
Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok.
1,5 km oraz w km ok. 55+600 korytarz C zmienia kierunek na południowy.
Następnie w km ok. 58+700 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę
wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19)
w km ok. 61+763.
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Przebieg korytarza D:
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, na
projektowanym węźle „Ełk Południe” (z koniecznością przebudowy węzła i Obwodu
Utrzymania Dróg).
Korytarz kontynuuje swój przebieg w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do drogi
krajowej nr 65. W km ok. 7+500 przecina drogę krajową nr 65 i dalej obchodzi wieś Prostki
po stronie zachodniej. W km ok. 11+400 przecina linię kolejową E75, w km ok. 12+500
ponownie przecina drogę krajową nr 65. W km ok. 13+400 przecina granicę województw
warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a także rzekę Ełk. Dalszy przebieg przecina
drogę krajową

nr 61 w km ok. 16+700 i w dalszym ciągu projektowany jest w kierunku

południowo-wschodnim, równolegle do rzeki Ełk, w odległości ok. 2 km. Od km ok. 23+300
do km ok. 43+100 korytarz D przebiega przez obszar obszaru Biebrzańskiego Parku
Narodowego i jego otuliny, a także przecina drogę wojewódzką nr 670 w km ok. 40+700.
Dalszy przebieg jest równoległy do drogi krajowej nr 65 w odległości ok 2,5 km oraz
następuje obejście miejscowości Mońki po stronie wschodniej. W km ok. 53+700 korytarz D
zmienia kierunek na południowy, obchodzi miejscowość Przytulanka (po stronie zachodniej
i wschodniej) oraz przecina drogę krajową nr 65 w km ok. 60+200. W km ok. 64+000
korytarz kieruje się w stronę wschodnią, przecinając drogę wojewódzką nr 671 w km ok.
66+450 i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19 lub
DK8) w km ok. 68+625.
Przebieg korytarza E:
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, na
nowoprojektowanym węźle pomiędzy węzłami” „Ełk Południe” (w odległości ok. 3,0 km po
przebiegu drogi S61), a węzłem „Guty” (w odległości ok. 18,5 km po przebiegu drogi S61).
Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Prostki, w km
ok. 6+000 zmienia swój przebieg w kierunku południowym. Następnie w km ok. 11+200
przecina granicę województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Dalej korytarz E
kieruje się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 61 i przecina ją w km ok. 15+900 i tym
samym obchodzi miasto Grajewo od strony zachodniej.
Dalszy odcinek drogi przebiega równolegle do drogi krajowej nr 65 w odległości ok. 4 km.
W rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przedmiotowy korytarz
zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej
stronie Osowca-Twierdzy.

Ze

względu

zamkniętego resortu obrony narodowej

na

występowanie

strefy ochronnej

terenu

nie ma możliwości przejścia przez obszar
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Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem istniejącej drogi
DK65.
W km ok. 34+600 przecina drogę krajową nr 65 i zarazem linię kolejową E75 oraz w km ok.
42+900 drogę wojewódzką nr 670.
Następnie kolejno przecina linię kolejową E75 w km ok. 45+600 oraz drogę krajową nr 65
w km ok. 46+500.
W km ok. 47+600 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie
w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi
miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 60+000 przecina drogę
krajową nr 65 oraz linię kolejową E75.
Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok.
1,5 km oraz w km ok. 65+000 korytarz E zmienia kierunek na południowy.
Następnie w km ok. 69+100 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę
wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19
lub DK8) w km ok. 71+047.
Przebieg korytarza F:
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61,
w miejscu projektowanego węzła „Guty” (wymagającego rozbudowy).
Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Szczuczyn oraz
Grajewo, w rejonie drogi powiatowej nr 1807B zmienia swój przebieg w kierunku
południowym. Dalej korytarz F kieruje się w stronę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 899
i przecina ją w km ok. 20+000 i tym samym obchodzi miasto Grajewo od strony zachodniej.
W rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przedmiotowy korytarz
zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym pomiędzy fortami
Osowca-Twierdzy.
W km ok. 33+600 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie
w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi
miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 45+800 przecina drogę
krajową nr 65 oraz linię kolejową E75.
Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok.
1,5 km oraz w km ok. 50+500 korytarz F zmienia kierunek na południowy.
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Następnie w km ok. 54+700 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę
wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19
lub DK8) w km ok. 56+670.

14

Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe

Al. Jerozolimskie 96
00 – 807 Warszawa

4.

drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn
wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

ETAP I – Uproszczone Studium Korytarzowe – Tom 0 – Materiały uzgodnieniowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Tabela 2 Spis rysunków

Rysunek
Plan orientacyjny na podkładzie topograficznym
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Skala

Nr rys.

1:50 000

0.01

