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A.I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA 

A.I.1. Informacje ogólne 

 

Inwestor:  

 

Oddział w Białymstoku 

ul. Zwyci stwa 2,  

15-703 Białystok 

Tel : (85) 664 58 50    

Fax : (85) 651 37 83  

E-mail: sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl 

 
 

Zleceniobiorca:  

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. 

 

Aleje Jerozolimskie 96,  

00-807 Warszawa 

Tel : (22) 41 91 400    

Fax : (22) 41 91 401     

E-mail: warszawa@schuessler-plan.com 

 

Formalna podstawa opracowania 

Opracowanie pn.: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – rodowiskowe drogi krajowej nr 
S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku 
o wydanie decyzji rodowiskowej” ETAP I – Uproszczone Studium Korytarzowe wykonane 

zostało w wyniku udzielonego zamówienia publicznego w oparciu o umowę nr 

2413.15.2018/2019 zawartą w dniu 14 stycznia 2019 r., pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2 a Schuessler – Plan 

Inżynierzy Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. 
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A.I.2. Identyfikacja projektu inwestycyjnego 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S16. Inwestycja 

planowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego, i jest 

jednym z etapów budowy drogi ekspresowej S16 o docelowym przebiegu (zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016r., w sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych) – S51 (Olsztyn) – S61 (Ełk) – S19 (Knyszyn). 

Przedmiotowa droga ma stanowić ważny element krajowej i europejskiej sieci dróg. 

Zapewnienia ciągło ć przebiegu szlaku Via Carpatia na terenie Polski, przez drogi klasy S. 

Nowy odcinek drogi S16 będzie stanowił czę ć 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. Ponadto nowy fragment drogi S16 zwiększy dostępno ć obszaru 
województwa warmińsko-mazurskiego z kierunku wschodniego i południowego, a także 
będzie  stanowić  znaczne ułatwienie dla transportu międzynarodowego, zwłaszcza na 
kierunku Białoru  – polskie porty bałtyckie, Białoru  – 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 konieczno ć przebudowy istniejącej infrastruktury 
technicznej  niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć 
sanitarna, sieć wodociągowa) oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla 
potrzeb drogowych. 

 

Nadrz dnym celem inwestycji jest:  

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

 poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,  
 poprawa warunków rodowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi 

krajowej nr 65,  

 umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi. 
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A.I.3. Identyfikacja wariantów zadania inwestycyjnego obj tego projektem 

Tab. 1 – Zestawienie parametrów poszczególnych korytarzy planowanej drogi 

               Korytarz 

 

Parametr 

Korytarz A Korytarz B Korytarz C Korytarz D Korytarz E Korytarz F 

Kolor korytarza Fioletowy Czerwony Niebieski Br zowy Zielony Pomarańczowy 

Pikietaż i miejsce 
pocz tku 

projektowanego 

korytarza 

0+000 

(S61 - nowy 

węzeł po redni) 

0+000 

(S61 - węzeł 

Guty) 

0+000 

(S61 - węzeł 

Guty) 

0+000 

(S61 -węzeł Ełk 

Południe) 

0+000 

(S61 - nowy 

węzeł po redni) 

0+000 

(S61 - węzeł 

Guty) 

Pikietaż i miejsce 
końca 

projektowanego 

korytarza 

69+766 

(S19 - węzeł 

Knyszyn) 

56+838 

(S19 - węzeł 

Knyszyn) 

61+763 

(S19 - węzeł 

Knyszyn) 

68+625 

(S19 - węzeł 

Knyszyn) 

71+047 

(S19 - węzeł 

Knyszyn) 

56+670 

(S19 - węzeł 

Knyszyn) 

Ł czna długo ć 
korytarza 

69,766 km 56,838 km 61,763 km 68,625 km 71,047 km 56,670 km 

Typ przekroju 

poprzecznego 
2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 

Orientacyjna 

liczba w złów 
5 4 4 4 5 3 

  

A.I.4. Uwarunkowania rodowiskowe  
Obszar planowanej inwestycji we wszystkich proponowanych korytarzach przebiega przez 

bardzo cenne pod względem przyrodniczym elementy rodowiska. Analizowana inwestycja 
przechodzi swym przebiegiem przez rozległe, unikalne tereny łąkowe powstałe w wyniku 
ekstensywnego użytkowania rolniczego. O Dolinie Biebrzy mówi się, że należy do niewielu 

naturalnych, bardzo cennych przyrodniczo obszarów z jedną z ostatnich dzikich rzek 

w Europie. Jest to miejsce, w którym żyje wiele zagrożonych gatunków zwierząt, zwłaszcza 
ptaków, m.in. wodniczka – najrzadszy ptak wróblowy Europy. Dolina Biebrzy jest unikalną 
ostoją ro lin, siedlisk i gatunków zwierząt. Z uwagi na unikatowe warto ci przyrodnicze 
została objęta najwyższą formą ochrony w Polsce w postaci Parku Narodowego oraz 

włączona do sieci Natura 2000 jako dwie ostoje – SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja 

Biebrzańska. Ponadto, jest na li cie istotnych obszarów wodno-błotnych Ramsar. 
Analizowane korytarze przebiegu drogi S16, znajdują się na terenach: Parku 
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
Ełckiego (korytarz D). Teren planowanej inwestycji we wszystkich korytarzach drogowych 
przebiega przez liczne korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym 

i  międzynarodowym.  
Czę ć korytarzy planowanej inwestycji znajduje się w znacznej odległo ci od obiektów 
zabytkowych znajdujących się na analizowanym terenie (korytarz B i D). Korytarz C, E, F i A 
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swoim przebiegiem wchodzą bezpo rednio na teren występowania obiektów zabytkowych. 

Korytarz E swoim przebiegiem koliduje bezpo rednio z cmentarzem wojennym żołnierzy 
rosyjskich z I wojny wiatowej należącym do rejestru zabytków. Korytarze C i F, swoim 
przebiegiem wchodzą na teren Twierdzy Osowiec. Twierdza ulokowana jest przy zwężeniu 

doliny A, natomiast koliduje z cmentarzem z XIX w., znajdującym się w miejscowo ci 
Kobylin. 

Głównym sektorem działalno ci gmin, przez które przebiega inwestycja jest rolnictwo 
z uzupełniającymi funkcjami w zakresie usług, le nictwa oraz turystyki i wypoczynku. Funkcje 

usługowe na poziomie gminnym pełnią miasta: Grajewo, Goniądz, Mońki, Knyszyn ze 
wspomaganiem podgminnych o rodków. W strukturze agrarnej przeważają gospodarstwa 
rolne o powierzchni10 - 20 ha. rednia wielko ć gospodarstwa rolnego wynosi około 14 ha. 

W produkcji rolnej dominują uprawy zbóż i ziemniaków. Ze względu na dużą ilo ć łąk 
i pastwisk tereny specjalizują się w produkcji mleka i mięsa wołowego. Funkcję 
uzupełniającą stanowią szeroko rozumiane usługi na rzecz ludno ci i gospodarki, w ród 

której wyróżnić należy usługi w zakresie o wiaty, handlu, kultury i sportu. Udział funkcji 
produkcyjnej jest mały i ogranicza się do działalno ci kilkudziesięciu zakładów usługowych, 

produkcyjno - usługowych, wiadczących usługi w zakresie budownictwa, transportu, usług 
le nych i innych.  
W przypadku realizacji inwestycji, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 
zanieczyszczenia Doliny Biebrzy spowodowanego natężeniem ruchu na projektowanej 
drodze oraz spływem powierzchniowym zanieczyszczeń (w tym soli drogowej i substancji 
ropopochodnych) będą zastosowane odstojniki i separatory. Powyższe rozwiązanie będzie 
zapobiegało wystąpieniu skażeń wód i gleb substancjami niebezpiecznymi, które mogą być 
transportowane tą drogą.  
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania akustycznego, w miejscach 

wymagających ochrony akustycznej zastosowane będą zabezpieczenia typu: ekrany 
akustyczne, wały ziemne.  
Aby zapewnić stałą i niezaburzoną migrację zwierząt, zarówno małych, rednich, jaki 
i dużych wprowadzone będą przej cia dla zwierząt. 

 

A.I.5. Uwarunkowania społeczne 

Tab. 2 – Struktura ludno ci na obszarze województw obj tych zakresem opracowania 
(stan na 31.XII.2017 r.) 

Województwo Liczba ludno ci Powierzchnia G sto ć zaludnienia 

Podlaskie 1.184.500 20.187,02 km
2
 58 os./km

2
 

Warmińsko-Mazurskie 1.433.900 24.173,17 km
2
 59 os./km

2
 

 

Tab.  3 – Struktura ludno ci na obszarze powiatów obj tych zakresem opracowania 
(stan na 31.XII.2017 r.) 

Powiat Liczba ludno ci Powierzchnia G sto ć zaludnienia 

Białostocki 147.002 2.984,17 km
2
 49 os./km

2
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Powiat Liczba ludno ci Powierzchnia G sto ć zaludnienia 

Moniecki 41.011 1.385,39 km
2
 29 os./km

2
 

Grajewski 47.781 967,24 km
2
 49 os./km

2
 

Ełcki 91.022 1.111,87 km
2
 81 os./km

2
 

 

Tab. 4 – Struktura ludno ci na obszarze gmin obj tych zakresem opracowania (stan 
na 31.XII.2017 r.) 

Gmina Liczba 

ludno ci 
Powierzchnia G sto ć zaludnienia Współczynnik 

urbanizacji 

Dobrzyniewo Duże 9.141 160,67 km
2
 57 os./km

2
 n/d 

Knyszyn 4.780 127,68 km
2
 37 os./km

2
 58 % 

miasto 2.782 

gmina  1.998 

Krypno 4.043 112,69 km
2
 36 os./km

2
 n/d 

Mońki 15.015 161,56 km
2
 93 os./km

2
 67 % 

miasto 10.042 

gmina  4.973 

Goni dz 4.954 376,68 km
2
 13 os./km

2
 37 % 

miasto 1.827    

gmina  3.127    

Radziłów 4.790 199,38 km
2
 24 os./km

2
 n/d 

Rajgród 5.272 207,16 km
2
 25 os./km

2
 30 % 

miasto 1.571 

gmina  3.701 

Grajewo* 27.900 327,06 km
2
 85 os./km

2
 79 % 

miasto 22.049 

gmina 5.851 

Szczuczyn 6.134 115,72 km
2
 53 os./km

2
 44 % 
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Gmina Liczba 

ludno ci 
Powierzchnia G sto ć zaludnienia Współczynnik 

urbanizacji 

miasto 2.708 

gmina 3.426 

Prostki 7.379 230,47 km
2
 32 os./km

2
 n/d 

Ełk* 73.018 399,66 km
2
 183 os./km

2
 84 % 

miasto 61.523 

gmina 11.495 

Suma 162.426 2.418,73 km
2
  67 os./km

2
  63 % 

 

Planowana inwestycja przechodzi przez 11 gmin (6 wiejskie, 5 miejsko-wiejskie) oraz 
w pobliżu 2 gmin miejskich (Ełk i Grajewo). Ogólna powierzchnia wymienionych gmin wynosi 
2.418,73 km2, na której ogólna liczba ludno ci wynosi 162.426, co daje rednio 67 os./km2. 
Procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludno ci poszczególnych gmin 
wynosi 63 %. Teren charakteryzuje się zabudową niską - w miastach, na obrzeżach 
zabudową zwartą, z kolei poza zabudową rozproszoną. 

 

Tab. 5 – Struktura zagospodarowania terenu na obszarze gmin obj tych zakresem 
opracowania (stan na 2014 r.) 

Gmina Użytki rolne [ha] Lasy [ha] Pozostałe grunty [ha] 

Dobrzyniewo Duże 9.424  5.768 875 

Knyszyn 7.487 4.235 1.046 

Krypno 9.612 1.147 510 

Mońki 13.010 2.028 1.118 

Goni dz 13.969 11.896 11.803 

Radziłów 15.082 1.905 2.951 

Rajgród 12.459 5.870 2.387 

Grajewo [gmina i miasto] 19.876 9.751 3.079 

Szczuczyn 8.989 1.839 744 

Prostki 14.940 5.509 2.598 

Ełk [gmina] 20.723 10.277 8.966 
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Gmina Użytki rolne [ha] Lasy [ha] Pozostałe grunty [ha] 

Suma 145.571 60.225 36.077 

 

W ogólnej strukturze gruntów poszczególnych gmin, użytki rolne zajmują 60 %, lasy 25 %, 

a pozostałe grunty 15 %. Do pozostałych gruntów zaliczamy infrastrukturę techniczną oraz 
zabudowę m.in. budynki mieszkalne, budynki użyteczno ci publicznej, drogi, linie kolejowe 

itp. Największa ilo ć użytków rolnych występuje w gminie Ełk (20.723 ha), a lasów w gminie 
Goniądz (11.896 ha). 

 

A.I.6. Infrastruktura istniej ca 

Szczegółowe wykazy infrastruktury istniejącej (drogi krajowe, drogi wojewódzkie, linie 
kolejowe, porty wodne, porty lotnicze, przej cia graniczne, punkty przeładunkowe) znajdują 
się w Tomie B – Rozwiązania Techniczne pkt B.I.1. (str. 7-12) niniejszego Uproszczonego 

Studium Korytarzowego. 

 

A.I.7. Projektowane rozwi zania techniczne 

Trasa główna S16:  

 przekrój normalny  2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas 

awaryjny) 

 klasa techniczna drogi:  S (droga ekspresowa)  

 prędko ć projektowa:  Vp = 120 km/h* 

 prędko ć miarodajna: Vm = 130 km/h* 

 przekrój: 
o dwujezdniowy 2x2 

o szeroko ć pasa ruchu: 3,50 m  

o szeroko ć jezdni: 7,00 m  

o szeroko ć pasa dzielącego: 5,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)  

o szeroko ć pasów awaryjnych: 2,50 m  

o szeroko ć pobocza gruntowego: 0,75 m 

o skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m  

 całkowicie ograniczona dostępno ć (dostępno ć tylko w węzłach). 
 no no ć  115 kN/o   
 Kategoria ruchu:  KR7 ** 

 Szeroko ć w liniach rozgraniczających:  min. 50 m 

* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się Vp=100 km/h i Vm=110 km/h 

** wła ciwa kategoria ruchu zostanie okre lona na podstawie Analizy i Prognozy Ruchu 

Drogi krajowe:  

 klasa drogi: GP  

 prędko ć projektowa: V p = 100 km/h  

 przekrój normalny 2x1 

 no no ć 115 kN/o   
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 skrajnia pionowa 4,80m  

 proponowana kategoria ruchu: KR6 

 droga ogólnodostępna 

Ł cznice w w złach:  

typy łącznic:  

 P1 (jednopasowa jednokierunkowa); 

 P2 (dwupasowa jednokierunkowa); 

 P3 (dwupasowa jednokierunkowa z pasem awaryjnym);  

 P4 (dwupasowa dwukierunkowa);  

 prędko ć projektowa: V p = 30-60 km/h  

 łuki poziome: min. R = 45 m (pochylenie poprzeczne: 5%)  

 pochylenie podłużne: max. 6%  
 szeroko ci poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m  
 obciążenie nawierzchni: 115 kN/o   
 kategoria ruchu: KR4 - KR5 

 całkowicie ograniczona dostępno ć 

Droga autobusowa  

 klasa drogi: Z (droga zbiorcza)  

 prędko ć projektowa: V p = 50 km/h  

 szeroko ci jezdni głównej: 7,00 m (2 x 3,50 m)  
 szeroko ć pobocza gruntowego: 2 x 1,50 m  
 łuki poziome: min. R=125 m (pochylenie poprzeczne: 5%)  
 pochylenie podłużne: max. 8%  
 skrajnia pionowa: 4,70 m  

 obciążenie nawierzchni: 115 kN/o   
 proponowana kategoria ruchu: KR3 

Drogi wojewódzkie:  

 klasa drogi: G (droga główna)  
 prędko ć projektowa: V p = 50 km/h  
 szeroko ci jezdni głównych: 7,00 (2 x 3,50 m)  
 szeroko ci poboczy gruntowych: 2 x 1,5 m  
 łuki poziome: min. R=200 m (pochylenie poprzeczne: 5%)  
 pochylenie podłużne: max. 8%  
 skrajnia pionowa: 4,60 m  

 obciążenie nawierzchni: 115 kN/o   
 kategoria ruchu: KR4 

Drogi powiatowe  

 klasa drogi: Z (droga zbiorcza)  

 prędko ć projektowa: V p = 50 km/h  
 szeroko ci jezdni głównej: 6,00 m (2 x 3,00 m)  
 szeroko ć pobocza gruntowego: 2 x 1,50 m  
 łuki poziome: min. R=125 m (pochylenie poprzeczne: 5%)  
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 pochylenie podłużne: max. 8%  
 skrajnia pionowa: 4,60 m  

 obciążenie nawierzchni: 100 kN/o   
 kategoria ruchu: KR3 

 

Drogi gminne i jezdnie dodatkowe 

 klasa drogi: L (droga lokalna)  

 prędko ć projektowa: Vp = 40 km/h  
 szeroko ci jezdni głównej: 5,50 m (2 x 2,75 m)  
 szeroko ć pobocza gruntowego: 2 x 1,50 m  
 łuki poziome: min. R=50 m (pochylenie poprzeczne: 7%)  
 pochylenie podłużne: max. 10%  
 skrajnia pionowa: 4,50 m  

 obciążenie nawierzchni: 115 kN/o   
 kategoria ruchu: KR2  

Drogi dojazdowe, serwisowe (obsługuj ce teren w s siedztwie nowej drogi)  

 klasa drogi: D (droga dojazdowa). 

 prędko ć projektowa: V p = 30 km/h  
 szeroko ci jezdni głównej: 3,50 m (6,00 m - mijanki)  

 szeroko ć pobocza gruntowego: 2 x 1,00 m  
  łuki poziome: min. proj. R=30 m (przy pochyleniu poprzecznym: 7%) lub wyjątkowo 

przy kącie załamania trasy zbliżonym do kąta prostego: R= 12 m (przy pochyleniu 
poprzecznym: 2%)  

 pochylenie podłużne: max. 8%  
 skrajnia pionowa: 4,50 m  

 kategoria ruchu: KR1  

A.I.8. Obronno ć i bezpieczeństwo państwa 

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku 
pismem WSzW w Białymstoku-WO.0732.2.2019 oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Olsztynie pismem WSzW-OL-OPER.0732.127.2019 (pisma stanowią załącznik 
nn. opracowania), projektowana droga powinna posiadać parametry techniczne zgodne z: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie;  

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie; 

 Zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r., 
w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania 

i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich. 

Projektowana droga oraz obiekty inżynierskie powinny spełniać klasę obciążenia, zgodnie 
z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych MLC. Projektowane obiekty 

mostowe w ciągu drogi ekspresowej będą spełniały obciążenie klasy MLC 150 dla pojazdów 
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kołowych i gąsienicowych w ruchu jednokierunkowym i klasy MLC 100 dla pojazdów 
kołowych i gąsienicowych w ruchu dwukierunkowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 38 Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2010r., w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji 

obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych. 

 

A.I.9. Opis procesu wyboru wariantu/wariantów preferowanych 

Na podstawie założonych sze ciu wariantów przyszłej drogi ekspresowej S16, trudne jest 
obiektywne wyznaczenie preferowanego wariantu. W związku z tym, jedyną metodą wyboru 

preferowanego wariantu, pozostaje optymalna w postaci przeprowadzenia analizy 

wielokryterialnej na podstawie założonych wag poszczególnych kryteriów. 

Celem analizy wielokryterialnej jest wybór rozwiązania optymalnego spo ród wariantowych 
rozwiązań, według różnych kryteriów trudno porównywalnych ze sobą, a mających znaczący 
wpływ na realizację i funkcjonowanie danego rozwiązania, jednocze nie charakteryzujących 
się miarodajno cią oraz istotno cią przy podejmowaniu decyzji o inwestycji.  

A.I.10. Wyniki Studium  

W analizie wielokryterialnej najlepiej oceniony został korytarz niebieski C, który uzyskał 
najwyższą sumaryczną ocenę wynikającą z analizy, bez względu na przyjętą wielko ć wag 
dla poszczególnych kryteriów głównych. Ponadto wariant uzyskał najwyższą ocenę 
w kryterium rodowiskowym, które ze względu na planowaną lokalizację inwestycji na 
obszarach chronionych, powinno być kryterium decydującym. Ponadto wariant okazał się 
drugim najmniej kosztownym, co również jest istotne przy planowaniu przedsięwzięcia.  
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A.II. LOKALIZACJA PRZEDSI WZI CIA  

A.II.1. Położenie geograficzne 

Przebiegi proponowanych korytarzy przechodzą przez pas pojezierzy i pas nizin (Niziny 

rodkowopolskie) – od północy Pojezierze Ełckie, Wysoczyzna Kolneńska, Kotlina 
Biebrzańska i Wysoczyzna Białostocka na południu. W ogólnym ukształtowaniu terenu, 
przeważają tereny nizinne, rzędne terenu wahają się od 88 m n.p.m. do 160 m n.p.m. 

z występującymi licznymi wzgórzami morenowymi osiągającymi 20 m wysoko ci. W ogólnej 
powierzchni analizowanego obszaru przeważają tereny zielone (lasy, łąki, pastwiska), tereny 
zalewowe oraz grunty orne. Analizowany obszar dysponuje dużymi walorami przyrodniczymi, 
na które składają się żyzne gleby, duże kompleksy le ne występujące w czę ci rodkowej 
i południowej, znaczne powierzchnie użytków zielonych, a przede wszystkim obszary 
ochrony przyrody. 

 

A.II.2. Lokalizacja zakresu przestrzennego USK na tle jednostek 

administracyjnych 

Inwestycja planowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 

oraz podlaskiego oraz łączy północną czę ć trasy Via Carpatia z jej południową czę cią 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 

Województwo podlaskie: 

 Powiat grajewski 

o Gmina Grajewo 

o Gmina Rajgród 

o Gmina Szczuczyn 

o Gmina Radziłów 

 Powiat moniecki 

o Gmina Goniądz 

o Gmina Knyszyn 

o Gmina Mońki 
o Gmina Krypno 

 Powiat białostocki 
o Gmina Dobrzyniewo Duże 
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Rys. 1 - Lokalizacja poszczególnych korytarzy na tle podziału administracyjnego. 
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A.II.3. Lokalizacja zakresu przestrzennego USK na sieci drogowej 

(mi dzynarodowej, krajowej, regionalnej), z okre leniem roli 
przedsi wzi cia dla rozwoju tych sieci 

Projektowany odcinek Drogi S16 będzie przebiegał czę ciowo równolegle do istniejącej drogi 
DK65 oraz miejscami w jej szlaku. Niezależnie od wybranego wariantu projektowana droga 
będzie rozpoczynała się węzłem na drodze S19 oraz kończyła węzłem na drodze S61 

(odcinek między węzłami Guty – Ełk Południe). Każdy wariant oprócz wariantu D zakłada 
przyłączenie się do projektowanej obwodnicy Grajewa. Projekt zakłada budowę węzła dla 
każdego z wariantów w miejscu przecięcia z drogą krajowa nr 61. Na przecięciu korytarzy 

występują też drogi wojewódzkie takie jak: DW668, DW670 i DW671. Na trasie 

wyznaczonych korytarzy występują liczne przecięcia z drogami gminnymi i powiatowymi. 

Cel: 

Polityka transportowa państwa zakłada unowocze nienie podstawowej sieci transportowej 
i zapewnienie wysokiej jako ci usług transportowych. Sprawny system transportowy 
przyczyni się do poprawy warunków życia, do powiększenia dostępno ci obszarów oraz do 
zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce, prowadzonych na zasadach 
zrównoważonego rozwoju.  

W ród ogólnopolskich trendów wyszczególnionych w Polityce Transportowej Państwa na 
lata 2006-2025 wyróżnić można: 

 wzrost ruchliwo ci osób i stabilizacja wielko ci przewozów towarowych przy 
równoczesnej zmianie ich struktury – spadek przewozu towarów masowych i wzrost 

przewozów ładunków warto ciowych, 
 kontynuacja trendu znacznego wzrostu motoryzacji i udziału transportu drogowego 

w przewozach; 

 spadek udziału kolei w przewozach towarowych i pasażerskich – oddanie rynku 

transportowi drogowemu; 

 spadek udziału transportu publicznego w transporcie lokalnym w większo ci miast 
w Polsce, 

 rosnące wymagania użytkowników pod adresem poszczególnych podsystemów 
transportowych (komfort, niezawodno ć, bezpieczeństwo, czas dojazdu, pewno ć 
podróży, niskie koszty, itp.), 

 zmniejszanie się liczby miertelnych ofiar wypadków drogowych, przy niezmieniającej się 
liczbie wypadków i ofiar rannych, 

 rosnące obciążenie rodowiska ujemnymi skutkami funkcjonowania systemu transportu. 
 

Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną poprawę jako ci 
systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
albowiem jako ć systemu transportowego jest jednym z kluczowych czynników, 
decydujących o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. 
Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju będzie zapewniało równowagę między 
aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony rodowiska 
w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej. Polityka transportowa państwa zakłada 
realizację celu podstawowego poprzez spełnienie sze ciu celów szczegółowych: 

 usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowo ci przecinanych przez istniejącą  
drogę krajową nr 65, w tym z miasta Ełk, Grajewo,  
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 poprawę warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwaw rejonie inwestycji,  

 poprawę warunków rodowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi krajowej 

nr 65,  

 umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi. 
 

Na powyższe trendy, problemy i cele, w kontek cie nie tylko ogólnopolskim, ale również 
w kontek cie regionu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, odpowiadać ma 
projektowany odcinek drogi ekspresowej S16. Będzie to droga zapewniająca znacząco 
większy komfort i poziom bezpieczeństwa niż obecnie istniejący odcinek drogi krajowej 
DK65. Wysokie parametry projektowe, regulacja dostępu do drogi oraz zastosowanie 
rozwiązań bezkolizyjnych w ciągu drogi wpłyną na bezpieczeństwo jej użytkowników, za  
przebieg prowadzony z ominięciem terenów silnie zurbanizowanych na bezpieczeństwo 
pieszych. Ruch przenoszony będzie przez zaprojektowaną konstrukcję nawierzchni 
adekwatną do natężenia, za  uciążliwo ci dla terenów zlokalizowanych w bliskim otoczeniu 
drogi będą niwelowane przez urządzenia ochrony akustycznej. 

 

A.II.4. Lokalizacja zakresu przestrzennego USK na tle mapy obszarów 
chronionych, terenów zabudowanych, korytarzy ekologicznych 

W inwentaryzowanym przyrodniczo obszarze dominującą kategorią pokrycia powierzchni są 
tereny rolnicze.  Zaznacza się duży udział gruntów porolnych (dawnych łąk, pastwisk, 
gruntów ornych) będących aktualnie na różnym etapie zaawansowania postępujących 
procesów sukcesji w kierunku zbiorowisk le nych. W obszarach użytkowanych rolniczo, 

największą powierzchnię zajmują uprawy zbóż i kukurydzy. Główną przeszkodą na 
projektowanej drodze jest Biebrzański Park Narodowy oraz duże obszary natury 2000 – 

obszary ptasie, natury 2000 – obszary siedliskowe, parki krajobrazowe oraz obszary otuliny 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, 
torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska le ne (olsy, brzeziny, łęgi). Szczególnie cenna 
jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych, zawierających liczne gatunki rzadkie 
i reliktowe (brzoza niska, wierzba lapońska, gnidosz królewski), zanikające w innych 
czę ciach kraju. 

Obszary ochrony wyst puj ce na przebiegu wyznaczonych korytarzach: 

 Biebrzański Park Narodowy;  

 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 Ostoja Biebrzańska - Natura 2000 – obszary ptasie; 

 Dolina Biebrzy – Natura 2000 – obszary siedliskowe; 

 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego – 

otulina; 

 Obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Ełckiego. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ols
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%82%C4%99gowy
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Tab. 6 – Szczegółowy wykaz obszarów ochrony wyst puj cych na obszarze obj tym 
zakresem opracowania 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie A 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

27+500 42+684 Natura 2000 obszar ptasi 15,184 km 

28+280 44+250 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 15,97 km 

28+280 42+684 Natura 2000 obszar siedlisk 14,404 km 

39+481 40+874 Biebrzański Park Narodowy 1,393 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie B 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

15+482 31+370 Natura 2000 obszar ptasi 15,888 km 

16+030 31+370 Natura 2000 obszar siedliskowy 15,34 km 

16+030 33+407 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 17,377 km 

27+375 28+716 Biebrzański Park Narodowy 1,341 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie C 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

21+556 34+098 Natura 2000 obszar siedliskowy 12,542 km 

21+556 34+098 Natura 2000 obszar ptasi 12,542 km 

21+556 36+131 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 14,575 km 

28+346 30+726 Biebrzański Park Narodowy 2,38 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie D 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

0+000 7+403 Obszar chronionego krajobrazu 7,403 km 

23+390 41+543 Natura 2000 obszar siedliskowy 18,153 km 

23+390 41+543 Natura 2000 obszar ptasi 18,153 km 

23+390 43+102 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 19,712 km 

33+853 34+986 Biebrzański Park Narodowy 1,133 km 

38+343 39+724 Biebrzański Park Narodowy 1,381 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie E 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

29+604 45+575 Natura 2000 obszar siedliskowy 15,971 km 

29+604 45+575 Natura 2000 obszar ptasi 15,971 km 
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29+604 47+647 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 18,043 km 

41+582 42+922 Biebrzański Park Narodowy 1,402 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie F 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

19+595 31+637 Natura 2000 obszar siedliskowy 12,042 km 

19+595 31+637 Natura 2000 obszar ptasi 12,042 km 

19+595 33+527 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego 13,932 km 

23+003 29+200 Biebrzański Park Narodowy 6,197 km 

 

 

Rys. 2 - Korytarze planowanej inwestycji na tle Biebrzańskiego Parku Narodowego 
wraz z otulin . 
 

Korytarze ekologiczne: 

 Dolina Biebrzy 

 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 
 Puszcza Piska – Dolina Biebrzy rodkowy 

 Puszcza Piska – Dolina Biebrzy Północny 

 Dolina Biebrzy – Puszcza Borecka            

 Puszcza Knyszyńska 
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Tab. 7 – Szczegółowy wykaz korytarzy ekologicznych wyst puj cych na obszarze 
obj tym zakresem opracowania 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie A 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

19+277 25+787 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 6,510 km 

28+482 32+532 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 4,050 km 

33+711 36+593 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 2,882 km 

39+205 41+954 Dolina Biebrzy 2,749 km 

41+954 51+499 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 9,545 km 

61+507 65+081 Dolina Biebrzy - Puszcza Knyszyńska 
Pd.Zach. 

3,574 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie B 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

0+000 13+193 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 13,193 km 

16+360 20+427 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 4,067 km 

21+617 24+496 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 2,879 km 

27+098 30+103 Dolina Biebrzy  3,005 km 

31+406 33+320 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 1,914 km 

49+531 52+186 Dolina Biebrzy - Puszcza Knyszyńska 
Pd.Zach. 

2,655 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie C 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

0+000 3+929 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 3,929 km 

14+423 20+452 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 6,029 km 

21+541 29+163 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 7,622 km 

29+163 33+135 Dolina Biebrzy 3,972 km 

34+065 36+047 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 1,982 km 

52+249 54+909 Dolina Biebrzy - Puszcza Knyszyńska 
Pd.Zach. 

2,660 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie D 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

24+122 28+222 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy  4,100 km 

30+794 35+659 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy  4,865 km 
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38+065 40+812 Dolina Biebrzy  2,747 km 

40+812 50+360 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 9,548 km 

60+366 63+938 Dolina Biebrzy - Puszcza Knyszyńska 
Pd.Zach. 

3,572 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie E 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

21+376 27+887 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 6,511 km 

30+610 34+641 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 4,031 km 

35+828 38+703 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 2,875 km 

41+307 44+407 Dolina Biebrzy 3,100 km 

45+619 47+536 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 1,917 km 

63+712 66+392 Dolina Biebrzy - Puszcza Knyszyńska 
Pd.Zach. 

2,680 km 

Kilometraż projektowanego odcinka w wariancie F 

Od Do Nazwa korytarza Długo ć 

0+000 13+193 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - Północny 13,193 km 

16+963 20+136 Puszcza Piska- Dolina Biebrzy - rodkowy 3,173 km 

24+270 31+065 Dolina Biebrzy 6,795 km 

31+065 33+162 Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Zach. 2,097 km 

49+365 52+015 Dolina Biebrzy - Puszcza Knyszyńska 
Pd.Zach. 

2,650 km 
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Rys. 3 - Korytarze planowanej inwestycji na tle korytarzy ekologicznych. 

 

Tereny Zabudowane: 

Proponowane warianty lokalizacji drogi S16 przebiegają przez obszary gmin, które 
w większo ci mają wiejski charakter zabudowy. W Wariancie A proponowana droga na 

krótkim odcinku położona jest w granicach administracyjnych miasta Grajewo. W tym 
miejscu zabudowa jest mało zagęszczona i o wiejskim charakterze.  

 

A.III. TŁO PROJEKTU  

A.III.1. Historia opracowania tematu 

Historia drogi ekspresowej S16 sięga 1985 r., kiedy wystąpiła w Postanowieniu Nr 55/85 

Prezydium Rządu z dnia 14 czerwca 1985 r o przebiegu Grudziądz – Olsztyn – Augustów. 
Następnie dopiero w roku 2015 r., zmieniono dotychczasowy przebieg drogi i ustanowiono 

nowy na Olsztyn – Ełk. Rok później wydłużono drogę o odcinek Ełk – Białystok. 30 listopada 

2016 r., Rada Miejska w Knyszynie podjęła uchwałę NR XX/161/16 w sprawie przyjęcia 
stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn. 

7 sierpnia 2018 r., Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji sze ć zadań inwestycyjnych 
w tym drogę ekspresową S16 na odc. Ełk – Knyszyn o długo ci 67 km. Dnia 12 wrze nia 
2018 r., ogłoszono przetarg na realizację zadania Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

rodowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą 
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ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji rodowiskowej.  W efekcie dnia 14 

stycznia 2019 r., podpisano umowę na realizację ww. zadania. 
  

A.III.2. Zgodno ć ze strategiami i programami rozwoju regionalnego 
i rozwoju infrastruktury drogowej 

Droga S16 Ełk - Knyszyn jest ujęta w docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych 
w przyjętym przez Radę Ministrów i opublikowanym 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). Ponadto 

droga S16 Ełk – Knyszyn stanowić będzie fragment trasy „Via Carpatia” wpisanej przez 
Komisję Europejską do projektu Connecting Europe Facility – Łącząc Europę. Droga 
ta została ustalona zgodnie z inicjatywą „Porozumienie Łańcuckie II”. 

Na poziomie Województwa Podlaskiego plan budowy drogi S16 został umieszczony w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego przyjętym przez Sejmik 
Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. Droga 

ekspresowa S16 ujęta w planie jako droga o przebiegu orientacyjnym w ladzie istniejącej 
DK 65 z ominięciem Grajewa po stronie zachodniej. 

W zakresie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Uchwale Nr XXXIX/832/18 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z dnia 28 sierpnia 2018 r., droga ekspresowa S16 została ujęta w planie jako szeroki obszar 
możliwej lokalizacji drogi S16 na odcinku Ełk - gr. Województwa. Brak szerszych informacji 
odno nie przedmiotowej drogi w w/w uchwale. 

 

A.IV. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW DO ROZWI ZANIA 
I CELÓW PROJEKTU  

A.IV.1. Identyfikacja problemów 

Podczas realizacji Etapu I – Uproszczone Studium Korytarzowe i analizy sytuacji bieżącej 
oraz analizy materiałów wyj ciowych, identyfikuje się następujące problemy: 

 Duże natężenie ruchu tranzytowego, głównie powodowane ruchem samochodów 
ciężarowych; 

 Drogi tranzytowe przebiegające przez obszary mocno zurbanizowane - wypadki 

z udziałem lokalnej ludno ci, zatory drogowe, zanieczyszczenie miasta; 

 Wypadki drogowe z dużą dziką zwierzyną (ło , dzik, jeleń) – szkody zarówno 
w społeczeństwie jak i rodowisku; 

 Wzrost stopnia motoryzacji społeczeństwa (150-250 samochodów na 1000 
mieszkańców); 

 Degradacja dróg lokalnych spowodowana intensywnym ruchem samochodów 
ciężarowych; 

 Zanieczyszczenie powietrza i emisja hałasu w miastach tranzytowych; 
 Zły stan istniejących dróg - niewystarczająca no no ć i szeroko ć dróg; 
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 Utrudniony dojazd do lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych (szczególnie 
samochodami ciężarowymi); 

 Duże natężenie hałasu związane ze zmienną prędko cią poruszania się samochodów 
ciężarowych; 

 Brak możliwo ci szybkiego i sprawnego dojazdu do dróg międzynarodowych – 

utrudniony dojazd do miejsc wypoczynkowych oraz miast wojewódzkich; 
 Pomimo dużej atrakcyjno ci regionu (Biebrzański Park Narodowy, obszary Natura 2000) 

brak możliwo ci sprawnego dojazdu z większych aglomeracji; 

 Duża liczba przejazdów przez istniejącą linie kolejową – niebezpieczeństwo wtargnięcia 
na przej cie i tworzące się zatory; 

 Brak lokalizacji miejsc obsługi podróżnych. 
 

A.IV.2. Cele projektu 

 Usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowo ci przecinanych przez istniejącą drogę 
krajową nr 65; 

 Przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych niezwiązanych z transportem lokalnym; 
 Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie inwestycji;  

 Poprawa warunków rodowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi krajowej 

nr 65; 

 Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi; 
 Skrócenie czasu podróży i upłynnienie ruchu drogowego;  
 Połączenie społeczno ci lokalnej z miastami wojewódzkimi jak i poprawa dostępno ci 

dojazdu do miejsc wypoczynkowych; 

 Minimalizacja utrudnień w komunikacji dla społeczno ci lokalnej związanej z powstaniem 
obiektu liniowego rozdzielającego obszary zamieszkania; 

 Utworzenie bezkolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową; 
 Minimalizacja negatywnego odziaływania nowej drogi na rodowisko; 

 Planowana droga S16 w miastach stworzy korzystniejszą sytuację higieny atmosfery 
miejskiej, wyprowadzając ciężki ruch samochodowy z centrum zwartej zabudowy 
w przewadze chronionej (zabudowa mieszkaniowa); 

 Lokalizacja węzłów w bliskim sąsiedztwie, miast celem ułatwienia wjazdu na drogę 
ekspresową S16; 

 Dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu z jednoczesnym odciążeniem Korycina, 
Knyszyna i innych mniejszych miejscowo ci od ruchu przelotowego. 
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A.V. KONCEPCJA I UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

INWESTYCJI  

A.V.1. Koncepcje rozwi zań projektowych 

Koncepcje dla proponowanych rozwiązań projektowych oparte są na założonych 
parametrach technicznych drogi. 

Zakładane parametry techniczne dróg 

Trasa główna S16:  

 przekrój normalny  2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas 

awaryjny) 

 klasa techniczna drogi:  S (droga ekspresowa)  

 prędko ć projektowa:  Vp = 120 km/h* 

 prędko ć miarodajna: Vm = 130 km/h* 

 przekrój: 
o dwujezdniowy 2x2 

o szeroko ć pasa ruchu: 3,50 m  

o szeroko ć jezdni: 7,00 m  

o szeroko ć pasa dzielącego: 5,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)  

o szeroko ć pasów awaryjnych: 2,50 m  

o szeroko ć pobocza gruntowego: 0,75 m 

o skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m  

 całkowicie ograniczona dostępno ć (dostępno ć tylko w węzłach). 
 no no ć  115 kN/o   
 kategoria ruchu:  KR7 ** 

 szeroko ć w liniach rozgraniczających:  min. 50 m 

* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się Vp=100 km/h i Vm=110 km/h 

** wła ciwa kategoria ruchu zostanie okre lona na podstawie Analizy i Prognozy Ruchu 

Planowanie korytarzy drogi S16 oparte zostało na dwóch skrajnych punktach początku 
i końca, pomiędzy którymi przebiegać będzie droga S16. Po stronie północno zachodniej 
punktem początkowym jest planowana droga S61, na odcinku Szczuczyn – Ełk – Raczki. W 

każdym z proponowanych wariantów korytarza założono lokalizację węzła na połączeniu się 
dróg S16 i S61 z uwzględnieniem lokalizacji sąsiednich węzłów i ich odległo ci 
międzywęzłowych. W czę ci południowo wschodniej tj. końcu projektowanego odcinka, 

przewiduje się węzeł w okolicach miasta Knyszyn na połączeniu z planowaną drogą S19. 

Proponowane korytarze w każdym z obszarów uwzględniają charakterystyczne 
uwarunkowania dominujące na danym terenie. Jednocze nie założeniem kształtowania 
korytarzy była możliwo ć łączenia odcinków korytarzy w alternatywne przebiegi wariantów 
trasy i jej trasowania geometrycznego. 

 

Korytarz A 

Koncepcja lokalizacji i kształtowania przebiegu korytarza A zakłada jego początek 
w miejscowo ci Borki (węzeł na połączeniu z drogą S16). Lokalizacja węzła Borki 
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uwzględnia jego zbliżoną odległo ć od węzłów Guty (prawdopodobna lokalizacja węzła) oraz 
Ełk Południe. Następnie łączy S61 z Grajewem po jego stronie południowej, gdzie 
przewidziano węzeł na skrzyżowaniu z istniejącą drogą DK61. Odcinek ten w swoim 
założeniu pokrywa się z wcze niej opracowaną koncepcją budowy obwodnicy Grajewa po 
stronie południowej, która została ujęta w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy i miasta Grajewo. 

W dalszej czę ci korytarz kieruje się w rodkową czę ć gminy Grajewo omijając kompleksy 
le ne w rejonie miejscowo ci Ruda i Ciemnoszyje. Kolejny odcinek oparty jest na założeniu 
możliwo ci połączenia się z drogą DK65 przed Biebrzańskim Parkiem Narodowym, 

z jednoczesnym możliwie najlepszym ominięciem stref ochrony przyrody. Kąt przecięcia się 
z linią kolejową oraz istniejącą drogą DK61 umożliwia budowę wiaduktów w ciągu drogi S16 
na optymalnych parametrach. 

Korytarz A przecina BPN w miejscu o potencjalnie najlepszym z uwagizarówno na szeroko ć 
terenu BPN, ilo ć terenu zagospodarowanego (przekształconego, użytkowanego rolniczo) 
oraz ukształtowanie terenu i dostępno ć terenu o możliwie najmniej narażonemu na stałą lub 
okresową obecno ć wody. Optymalizując tym samym długo ć estakady, jako sposobu 
przekroczenia doliny rzeki Biebrza. 

Korytarz kontynuuje swój przebieg przecinając drogą wojewódzką Nr 670 pomiędzy 
m. Osowiec-Twierdza a Goniądzem i kieruje się w kierunku Moniek, obchodząc tereny 
zurbanizowane miasta od strony północno-wschodniej. Następnie zbliża się do istniejącej 
drogi DK65, przecinając ją, mija Knyszyn od strony południowej przecinając drogę 
wojewódzką Nr 671, by zakończyć swój bieg w węźle Knyszyn łącząc się z drogą S19. 

Korytarz B 

Zaproponowany korytarz w wariancie B rozpoczyna swój bieg w węźle Guty, łącząc się 
z planowaną drogą S61 oraz istniejącą DK61. Następnie łączy się z korytarzem A 
(pkt.ref.5). Dzieląc swój bieg z korytarzem A do punktu referencyjnego 9, następnie kieruje 

się w stronę południową by po przecięciu się z drogą DK65 minąć Mońki od strony 

południowej. Ponownie łączy się z drogą DK65 w proponowanej lokalizacji węzła Mońki. 
Koncepcja lokalizacji węzła Mońki jest podyktowana odległo cią od węzła następnego 
Knyszyn oraz prognozowanym ruchem pomiędzy Białymstokiem a Mońkami. 

Korytarz C 

Koncepcja korytarza C jest oparta na możliwie największym pokryciu się tego korytarza 
z istniejącą siecią drogową, w szczególno ci drogami DK65 pomiędzy Mońkami a Grajewem 
oraz DK61 od Grajewa do Gutów. Korytarz ten również pokrywa się z rozważanymi 
wariantami przebiegu drogi 61 i 65 rozważanymi jako potencjalne obwodnice Grajewa. 
Istotne zmiany w stosunku to planowanych wcze niej możliwo ci obej cia Grajewa wynikają, 
z zakładanych dla tych dróg innych parametrów technicznych niż dla drogi S16. 

W rodkowej czę ci, między punktami 6 i 10, korytarz ten przecina dolinę Biebrzy oraz teren 
BPN w ladzie możliwie najbardziej pokrywającym się z przebiegiem istniejącej drogi DK65 
oraz linii kolejowej. Korytarz C w czę ci przebiegającej przez teren BPN koliduje ze strefą 
ochronną obszaru zamkniętego ustanowioną dla kompleksu wojskowego Osowiec-Twierdza.  

Korytarz D 

Koncepcja lokalizacji i przebiegu korytarza D oparta jest na założeniu obej cia Grajewa od 
strony północno wschodniej łącząc jednocze nie się z drogą S61 w węźle Ełk Południe. 
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Korytarz E 

Kształtowanie tego korytarza jest wynikiem poszukiwania alternatywnego przebiegu dla 
korytarzy A i D w czę ci początkowej trasy.  

Korytarz F 

Propozycja alternatywnego przebiegu i przecięcia doliny Biebrzy jak i terenów BPN, 
pomiędzy punktami ref. 5 i 10. 

 

A.V.2. Uwarunkowania realizacyjne 

Założenia jakie przyjęto dla realizacji drogi S16, a wynikające ze zdefiniowanych punktów 
początku i końca drogi na tym odcinku są ci le skorelowane z realizacją drogi S61 
w zachodniej czę ci na odcinku Szczuczyn – Ełk oraz drogi S19 i lokalizacji węzła Knyszyn. 
Istnieje uzasadniona potrzeba wcze niejszej realizacji tych wskazanych dróg w celu 
uniknięcia rozwiązań tymczasowych, łączących drogę S16 z istniejącą siecią drogową.  
Zaproponowane przebiegi trasy S16 w szczególno ci w wariancie C, a wynikające z założeń 
dla tego wariantu wskazują na zasadno ć cisłej współpracy z PKP PLK, jako podmiotu 
odpowiedzialnego za projekt i realizację budowy trasy kolejowej Rail Baltica. Na dzień 
opracowywania niniejszego dokumentu prace planistyczne związane z projektem kolejowym 
uniemożliwiają cisłą współpracę z powodu braku zatwierdzonych podstawowych 
parametrów technicznych trasy kolejowej. Ryzyko związane ze wzajemnym uzgodnieniem 
rozwiązań projektowych w okresie planowania obu inwestycji jest możliwe do zmniejszenia 
przez powołanie odpowiedniego zespołu koordynacyjnego. Odbyte spotkania informacyjne 
z interesariuszami i stroną społeczną wskazują na duże zainteresowanie lokalizacji obu 
inwestycji we wspólnym korytarzu. 
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A.VI. ZAŁ CZNIKI 

1. Pismo nr WSzW w Białymstoku-WO.0732.2.2019 z dn. 05.04.2019 r. Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Białymstoku. 

2. Pismo nr WSzW-OL-OPER.0732.127.2019 z dn. 18.06.2019r. Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Olsztynie. 
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