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CEL OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Celem niniejszego Studium Techniczno– Ekonomiczno – Środowiskowego jest
ocena wszystkich możliwych wariantów lokalizacyjnych planowanego
przedsięwzięcia tj. przebudowy odcinka drogi krajowej nr 8 od obwodnicy
Sztabina do obwodnicy Augustowa, drogi krajowej nr 61 na odcinku od
obwodnicy Bargłowa Kościelnego do obwodnicy Augustowa oraz drogi
krajowej nr 16 na odcinku od m.Nowe Rudki do obwodnicy Augustowa lub do
drogi krajowej nr 61.
Jest to część dokumentacji projektowej przygotowywana w celu wybrania
wariantów do dalszych prac projektowych – drugiego etapu Studium oraz
konsultacji społecznych. Proponując poszczególne warianty miano na uwadze
bezpieczeństwo uczestników ruchu, dobro mieszkańców terenów przyległych
przy jak najmniejszej ingerencji w tereny objęte ochroną na podstawie
przepisów o ochronie przyrody i ochronie zabytków.



PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Budowa dwujezdniowej, dwupasowej drogi ekspresowej lub głównej ruchu 
przyśpieszonego (DK16 i 61) z rezerwą terenu na dobudowanie w 
przyszłości 3-go pasa ruchu
Budowa układu dróg lokalnych, których zdaniem będzie przejęcie 
lokalnych powiązań komunikacyjnych i ruchu komunikacji zbiorowej
Budowa układu dróg rolniczych i serwisowych dla obsługi przyległych 
działek rolniczych i budowlanych
Budowa węzłów drogowych
Budowa przejść (wiadukty i przepusty) dla zwierząt
Budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych
Budowa urządzeń odwadniających pas drogowy wraz z urządzeniami do 
podczyszczania ścieków deszczowych
Budowa oświetlenia drogowego w rejonie wezłów drogowych
Przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z inwestycją 



CEL  INWESTYCJI :

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego na drogach 
krajowych nr 8, 16 i  61 w rejonie  węzła drogowego Augustów
Rozbudowa  układu dróg krajowych do parametrów dróg ekspresowych 
(DK8) lub dróg głównych  ruchu przyśpieszonego (DK16 i DK61)  co ma 
przyczynić się do usprawnienia ruchu  drogowego, zwiększenia 
przepustowości układu, zmniejszenia emisji spalin, wzrostu 
bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez wprowadzenia przekroju 
dwujezdniowego i segregacje ruchu tranzytowego i regionalnego od ruchu 
lokalnego i rolniczego;
Budowa układu dróg lokalnych i rolniczych w związku z ograniczeniem 
obsługi terenu przyległego przez drogi krajowe  do powi ązań
realizowanych wyłącznie poprzez węzły drogowe
Dostosowanie podstawowego układu dróg krajowych do obsługi ruchu 
tranzytowego (nawierzchni dróg dostosowane do obciążeń 115 kN/os



2. PARAMETRY TECHNICZNE :

klasa drogi: S – ekspresowa  lub GP (DK-61 i DK-61)
prędkość projektowa: Vp=100 km/h 
ilość jezdni – 2 
ilość pasów ruchu: 

-docelowo – 2 x 3
- I etap -2 x 2,

szerokość jezdni 7,0 m w I etapie, docelowo 10,5 m
szerokość pasa ruchu: 3.50 m,
szerokość opaski wewnętrznej 0.5 m,
szerokość pasa awaryjnego: 2.50 m
szerokość poboczy nieutwardzonych: 0.75 m,(1,25 m na odc. stosowania barier), 
szerokość pasa dzielącego: 

-docelowo – 5.00 m
- I etap - 12,0m, rezerwa na dobudowę trzeciego pasa ruchu w obu 
kierunkach 

szerokość w liniach rozgraniczających: min. 50.00m,
max obciążenie na oś 115 kN
skrajnia pionowa 5,0  m (uwzględnienie w przyszłości nakładek bitumicznych),

*Podstawa: Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.



Przekrój normalny 

droga ekspresowa S-8
drogi  GP  DK16 i DK61 





TERENOWE UWARUNKOWANIA 
REALIZACYJNE



Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie 
augustowskim  na terenie gmin Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin  oraz miasta 
Augustów.
Planowana inwestycja położona jest w terenie nizinnym i pagórkowatym, o bardzo 
urozmaiconej rzeźbie.   
Droga krajowa nr 8 w znacznej części przebiega przez tereny leśne Puszczy 
Augustowskiej.  Przecina rzekę Nettę i Kanał Augustowski. Trasa przebiega przez 
zróżnicowane typy krajobrazu. W części północnej są to tereny podmokłe oraz dolina 
rzeki Netta i kanału Augustowskiego, w środkowej części są to pola uprawne a na 
południu kompleksy leśne (Las Sztabiński).
Większość inwestycji położona jest  na obszarze objętym ochroną  w ramach 
programu NATURA 2000.   W części  północnej od kanału Augustowskiego i doliny 
rzeki Netta do granicy terenów leśnych przy miejscowości Cisów rozciąga się Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Augustowska (PLB200002).  Dalej na południe 
od granicy lasu w m.Cisów do granic analizowanego obszaru, a także na niewielkim 
fragmencie w części północnej w okolicach m.Białobrzegi  rozciąga się Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Biebrzańska (PLB 200006).   
Obszary  chronionego krajobrazu  w zakresie inwestycji to  Dolina Biebrzy oraz 
Puszcza i Jeziora Augustowskie objęte ochroną w ramach sieci NATURA2000.    W 
rejonie  wariantowania trasy S-8 znajduje się także  rezerwat „Jezioro Kolno” 
włączony do obszaru NATURA2000 „Puszcza Augustowska”.  
Warianty rozwiązań przełożenia drogi krajowej nr 16 oraz 61  położone są w terenie o 
niewielkim stopniu zurbanizowania i zalesienia  oraz poza obszarami objętymi 
ochroną NATURA2000.



droga klasy S powinna mieć powiązania z drogami klasy G 
(wyjątkowo klasy Z) i drogami wyższych klas, (GP – klasa Z 
wyjątkowo L)
odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być 
mniejsze niż 5 km  (GP 2km), a na terenie zabudowy w granicach 
lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta – nie mniejsze niż 
3km (GP 1km); dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy 
między węzłami nie mniejsze niż 3 km (1km GP)  poza terenem 
zabudowy, a na terenie zabudowy – nie mniejsze niż 1,5km (GP 
0,6km),  jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy 
uzasadniają. 
Drogi zbiorcze (zgodnie z przepisami) powinny być  
zaprojektowane tak, aby zapewnić dojazd do działek leżących po 
obu stronach drogi ekspresowej, i umożliwić wraz z siecią dróg 
lokalnych połączenie poprzez węzły z drogą ekspresową. 
Nad albo w ciągu dróg o dużym znaczeniu funkcjonalnym, jeżeli 
nie wchodzą one w skład węzłów, zaprojektowano przejazdy –
wiadukty z podłączeniem do sieci dróg lokalnych



WYNIKU GENERALNEGO 
POMIARU  RUCHU



Numer 
punktu 
pomiar.

Nume
r drogi

Opis odcinka

Pojazdy 
samochod. 

ogółem

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Pikietaż
Długość (km) Nazwa

Motocykle Sam. osob. 
Mikrobusy

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)

Sam. ciężarowe

Autobusy Ciągniki 
rolnicze Rowery

bez przycz. z przycz.

Pocz. Końc. SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR

50203 8 697,3 730,7 33,4 SUCHOWOLA-AUGUSTÓW 7424 30 4083 364 252 2591 89 15 76

Udział [%] 100,0% 0,4% 55,0% 4,9% 3,4% 34,9% 1,2% 0,2% ---

Źródło: GPR 2005

Tabela 1-1 Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 dla DK 8 - odcinek Suchowola- Augustów



Tabela 1-2  Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 dla DK 61 - odcinek Rajgród - Augustów

Numer 
punktu 
pomiar.

Numer 
drogi

Opis odcinka

Pojazdy 
samochod. 

ogółem

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Pikietaż
Długość (km) Nazwa

Motocykle Sam. osob. 
Mikrobusy

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)

Sam. ciężarowe

Autobusy Ciągniki 
rolnicze Rowery

bez przycz. z przycz.

Pocz. Końc. SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR

50207 61 236,1 256,7 20,6 RAJGRÓD-AUGUSTÓW 5182 16 3705 710 285 326 119 21 105

Udział [%] 100,0% 0,3% 71,5% 13,7% 5,5% 6,3% 2,3% 0,4% ---

Źródło: GPR 2005



Tabela 1-3  Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 dla DK 16 - odcinek Suchowola- Augustów

Numer 
punktu 
pomiar.

Nume
r drogi

Opis odcinka

Pojazdy 
samochod. 

ogółem

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Pikietaż
Długość (km) Nazwa

Motocykle Sam. osob. 
Mikrobusy

Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)

Sam. ciężarowe

Autobusy Ciągniki 
rolnicze Rowery

bez przycz. z przycz.

Pocz. Końc. SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR

51004 16 323,2 336,7 13,5 GR.WOJ.-AUGUSTÓW 3242 16 2166 279 146 558 71 6 26

Udział [%] 100,0% 0,5% 66,8% 8,6% 4,5% 17,2% 2,2% 0,2% ---

Źródło: GPR 2005



W przeprowadzonej analizie ruchowej przyjmowano następujące
przekroje poprzeczne analizowanych odcinków dróg:

• DK nr 16 – przekrój docelowy 2 x 2 (2035r.), etapowy – dwie
alternatywy:

‐ wariant A – przekrój 1 x 2 + opaski
‐ wariant B – przekrój 2 + 1

• DK nr 61 – przekrój docelowy i etapowy 2 x 2
• DK nr 8 – przekrój docelowy i etapowy 2 x 2



PLAN CAŁOŚCI 
INWESTYCJI

skala 1:25 000





PLAN  ORIENTACYJNY
WARIANTY  S-8

6  wariantów





PLAN  ORIENTACYJNY
WARIANTY  DK-16

6  wariantów





PLAN  ORIENTACYJNY
WARIANTY  DK-61

2  warianty





PROJEKT  KONCEPCYJNY
Skala  1:5000

Droga  ekspresowa S- 8 
Odc. Obwodnica Sztabina – obwodnica 

Augustowa  

Wariant  1 



km 709+800 początek projektu – koniec obwodnicy Sztabina



Podstawowe parametry wariantu nr 1
długość - 20 503,17m
ilość węzłów - 1 (węzeł Osowy Grąd)
długość innych dróg objętych inwestycją :
- drogi główne i zbiorcze - 1820m
- drogi lokalne (ruch komunikacji zbiorowej) - 15 918m
- drogi serwisowe i rolnicze - 15 163 m
- drogi leśne - 334m

obiekty inżynierskie :
- mosty  (dolina rz.Netta) - 1 (ok. 700m)
- wiadukty drogowe w ciągu S-8 - 2
- wiadukty drogowe w ciągu pozostałych dróg  - 8
- przejazd  gospodarczy - 1 
- kładka pieszo-rowerowa - 1 













Ocena wariantu :

maksymalne wykorzystanie istniejącej jezdni i zainwestowania  
drogi krajowej nr 8;
zastosowanie minimalnych parametrów  dla drogi ekspresowej w 
planie  ;
najmniejsza  kolizja z obszarami chronionymi;
korzystna lokalizacja węzła „Osowy Grąd” obsługującego 
m.Białobrzegi;
obejście od strony zachodniej m.Białobrzegi koliduje (strefa 
oddziaływania) z zabudową mieszkalną m.Białobrzegi; 
większa możliwość zanieczyszczenia  terenów Biebrzańskiego 
Parku Narodowego w przypadku katastrofy drogowej   (odpływ 
wód rzeki Netta i kanału Augustowskiego w kier. zachodnim);



PROJEKT  KONCEPCYJNY
Skala  1:5000

Droga  ekspresowa S- 8 
Odc. Obwodnica Sztabina – obwodnica 

Augustowa  

Wariant  2



Podstawowe parametry wariantu nr 2
długość - 20 734,08m
ilość węzłów - 1   (węzeł Osowy Grąd)
długość innych dróg objętych inwestycją :
- drogi główne i zbiorcze - 1950m
- drogi lokalne (ruch komunikacji zbiorowej) - 12 333m
- drogi serwisowe i rolnicze - 15 504 m
- drogi leśne - 520m

obiekty inżynierskie :
- mosty  (dolina rz.Netta) - 1 (ok. 700m)
- wiadukty drogowe w ciągu S-8 - 0
- wiadukty drogowe w ciągu pozostałych dróg  - 10
- przejazd  gospodarczy - 1 
- kładka  pieszo – rowerowa - 1 




