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G.I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA 

G.I.1. Informacje ogólne 

 

Przedmiotem tomu G – Opinie i Uzgodnienia jest zestawienie uzyskanych wstępnych 
stanowisk i opinii o które wystąpiła Jednostka Projektowa, wystąpień jakie wpłynęły po 
przeprowadzonych Spotkaniach Informacyjnych oraz korespondencji którą prowadzono w celu 
koordynacji rozwiązań projektowych w ramach opracowania Uproszczonego Studium 
Korytarzowego.  

Jednostka Projektowa została zobligowana do uzyskania wstępnych opinii od 

zainteresowanych wła cicieli i zarządców dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 
innych obiektów, organów o których mowa w Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, organizacji ekologicznych oraz Sił Zbrojnych RP 
wła ciwych terytorialnie. 

Uzyskane opinie i stanowiska oraz korespondencja zostały zestawione tabelarycznie.  
Po analizie do każdego wystąpienia Projektant odniósł się w komentarzu. 
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G.II. WYKAZ I KOPIE STANOWISK I OPINII, WARUNKÓW I INNYCH PISM. 

G.II.1. (Tab. 1) Zainteresowani wła ciciele lub zarządcy dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów; 

Lp. 
Nazwa organu 
/ instytucji / zarządcy 

Adres organu  
/ instytucji / zarządcy 

Data 
otrzymania 
opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.1.1 Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 
Białymstoku 

ul. Elewatorska 6,  
15-620 Białystok 

2019-06-07 S16-I-084 

PZDW jest zainteresowany włączeniem do S16 przez 
węzły dróg wojewódzkich nr 668 i/lub 670. W związku z 
przebudową linii kolejowej nr 38 będą wykonywane 
przebudowy dróg. 

Zaproponowano węzły na drogach 
wojewódzkich 668 oraz 670 w każdym z 
wariantów. 

G.II.1.2 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 
Olsztynie 

ul. Pstrowskiego 28b,  
10-602 Olsztyn 

2019-05-05 
ZDW-
TD/5314/106/16 

ZDW informuje, że na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego nie korytarze nie kolidują z drogami 
wojewódzkimi. 

Brak uwag projektanta do stanowiska 
zarządcy drogi 

G.II.1.3 Powiatowy Zarząd Dróg 
w Ełku 

ul. Kolonia 1,  
19-300 Ełk 

2019-07-05 
PZD.2.410.85.2019 
L.dz. 801/2019 

Propozycja przebiegu drogi S16 na terenie powiatu 
Ełckiego. Krzyżowanie korytarza z drogą powiatowa klasy 
Z nr 1680N która została niedawno przebudowana. 

Istnieje techniczna możliwo ć przej cia 
trasy pomiędzy wskazanymi korytarzami. 

G.II.1.4 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  w Grajewie 

ul. Fabryczna 4,  
19-200 Grajewo 

2019-07-02 ZDP.7111.14.2019 

Oczekują najkrótszego połączenia pomiędzy  Ełkiem a 
Grajewo oraz trasy zbliżonej do drogi DK65 i linii 
kolejowej E75. Przyjęcie takiego rozwiązania w BPN 
pozwoli przekroczyć Biebrze w ist.. korytarzu 
komunikacyjnym. Należy zapewnić ciągło ć dróg 1798B, 
1799B, 1802B, 1803B, 1807B, 1808B, 1809B, 1810B, 
1811B. Planowana jest rozbudowa DP 1808B do klasy Z. 

Istnieje techniczna możliwo ć przej cia 
trasy pomiędzy wskazanymi korytarzami. 
Zostanie zapewniony ciągły układ 
komunikacyjny. 

G.II.1.5 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Mońkach 

ul. Mickiewicza 52,  
19-100 Mońki 2019-08-08 

O.OL.I-
1.4110.13.2019.6.1.r
c.VB 

Przekazanie planu zagospodarowania budowy drogi S61, 
koncepcja rozbudowy drogi DK65. Informacja o 
planowanej budowie OUD przy węźle Ełk-Południe i MOP 
II "Niekrasy" 

Do dnia 9 sierpnia 2019 nie otrzymano 
opinii. 

G.II.1.6 Powiatowy Zarząd Dróg 
w Białymstoku 

ul. Szosa Baranowicka 
37,  
15-522 Białystok 

2019-07-09 
PZD.II.ST/D-
2211/14/2019 

PZD informuje, że na obszarze korytarzy S16 nie 
występują z drogi powiatowe. 

Brak uwag projektanta do stanowiska 
zarządcy drogi. 

G.II.1.7 

GDDKIA oddział w 
Białystoku 

Zwycięstwa 2,  
15-703 Białystok 

2019-06-17 

O.BI.Z-
1.4204.43.2019.01.J
F 
O.BI.Z-
4.4110.0.9.2019.br 

Przekazanie informacji o drogach i stanie technicznym, 
obiektach mostowych i stanie technicznym, OUD, MOP 

Brak uwag projektanta do stanowiska 
zarządcy drogi 

G.II.1.8 

GDDKIA oddział w 
Olsztynie 

al. Warszawska 89,  
10-083 Olsztyn 

2019-08-08 

O.OL.I-
1.4110.13.2019.6.1.r
c.VB 

Przekazanie planu zagospodarowania budowy drogi S61, 
koncepcja rozbudowy drogi DK65. Informacja o 
planowanej budowie OUD przy węźle Ełk-Południe i MOP 
II "Niekrasy" 

 

 

Wszystkie wskazane informacje zostaną 
poddane analizie i uwzględnione w 
opracowaniu. 
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Lp. 
Nazwa organu 
/ instytucji / zarządcy 

Adres organu  
/ instytucji / zarządcy 

Data 
otrzymania 
opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.1.9 

PKP PLK Zakład Linii 
Kolejowych w Olsztynie 

ul. Lubelska 5,  
10-404 Olsztyn 

2019-07-03 

IZIWd-505-238A/2019 

IREPI2eg-505-202-19 

K/OIIŚ/6 / 6/ 9/PK 

Negatywna opinia do USK z powodu możliwo ci 
wystąpienia kolizji na styku projektu S16 z E75, brak 
opracowanego projektu E75, konieczne koordynacja 
działań przy projektowaniu obu inwestycji. 

Opinia negatywna oraz brak materiałów 
dotyczących projektu E75 skutkuje 
niemożno cią uwzględnienia w/w 
opracowania oraz uniemożliwia 
koordynację. 

G.II.1.10 PKP PLK Zakład Linii 
Kolejowych w 
Białymstoku 

ul. Kopernika 58 
15-397 Białystok 

2019-06-10 IZDK5g-505-53/2/2019 
Przekierowanie pisma do PKP PLK Centrum Realizacji 
inwestycji Region Północny  

G.II.1.11 

PGW Wody Polskie 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

ul. Branickiego 17 A, 
15-085 Białystok 

2019-07-04 
BI.RPP.603.12.2019.
SRR 

PGW informuje, że projektowana inwestycja znajduje się 
na obszarze zagrożenia powodziowego od rzeki Biebrza 
oraz należy uzupełnić dane o zagrożeniu powodziowym.  
Koryta D leży na ternie zagrożenia powodziowego od 
rzeki Ełk. 

Położenie drogi na terenach zagrożenia 
powodziowego zostanie uwzględnione 
przy ocenie poszczególnych korytarzy. 

G.II.1.12 PGW Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w 
Białymstoku 

ul. Handlowa 6,  
15-399 Białystok 

2019-06-17 
Bl.ZZI.2.521.37.2019.
EI 

PGW informuje, że terenie korytarza występują rowy 
melioracyjne oraz rzeka Nere l. Mapy do wglądu w 
siedzibie instytucji. 

Zachowanie ciągło ci systemów 
melioracyjnych zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.1.13 PGW Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w 
Augustowie 

ul. 29 listopada 5,  
16-300 Augustów 

- - - 
Do dnia 9 sierpnia 2019 nie otrzymano 
opinii. 

G.II.1.14 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. 
Oddział w 
Rembelszczyźnie 

ul. Jana Kazimierza 578,  
05-126 Nieporęt 2019-06-14 

2019-92060 
OR-
DL.404.6.2019.50 

OGP Gaz-System nie posiada istniejącej, korytarze 
krzyżują się projektowanym gazociągiem DN700 MOP 
8,4 MPa na który inwestor uzyskał pozwolenie na 
budowę. 
   Przekazuje warunki techniczne lokalizacji inwestycji w 
obrębię rurociągu. 

Lokalizacja projektowanego rurociągu oraz 
warunki techniczne skrzyżowania zostaną 
uwzględnione w projekcie. 

G.II.1.15 Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo 
S.A. 

ul. Marcina Kasprzaka 
25, 
01-224 Warszawa 

2019-06-06 
DW/WO/000451/201
9 

PGNIG nie posiada sieci przesyłowych, wystąpienie o 
opinie należy skierować do PSG i OGP Gaz-System 

Wystąpiono do PSG i OGP Gaz-System. 

G.II.1.16 
Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S. A. 

ul. Warszawska 165,  
05-520 Konstancin-
Jeziorna 

- - - 
Do dnia 9 sierpnia 2019 nie otrzymano 
opinii. 

G.II.1.17 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Białystok 

ul. Elektryczna 13, 
15-950 Białystok 

2019-07-08 
REM6/RM/SRJ/5314/
2019 

 PGE Białystok informuje, że w obszarze korytarzy 
występują linie napowietrzne WN 110 kV i SN 15 kV. 
Lokalizacja zgodna z zasobami PODGiK oraz na miejscu 
w PGE. Warunki techniczne usunięcia kolizji do 
uzyskania po wszczęciu procedury usunięcia kolizji. 

Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 

G.II.1.18 
PGE Dystrybucja S.A. 
Rejon Energetyczny Ełk 

Ul. Sportowa 1,  
19-300 Ełk 

2019-06-18 
L.dz./RM4/MT/8395/2
019 

PGE Ełk przesyła mapy z lokalizacją  
LSN-15kV 

Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 

G.II.1.19 

PGE Dystrybucja S.A.  
Rejon Energetyczny 
Łomża 

Aleja Legionów 157,  
18-400 Łomża 

2019-06-17 
2019-07-11 

L.dz.RE2/RM2/WK/3
943/2019 

Wydłużenie czasu na odpowiedz ze względu na duży 
zakres informacji do przekazania 
Przekazanie mapy z naniesionymi sieciami NN, WN, SN i 
kablem wiatłowodowym. Przekazanie procedury 
usunięcia kolizji. 

Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 
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Lp. 
Nazwa organu 
/ instytucji / zarządcy 

Adres organu  
/ instytucji / zarządcy 

Data 
otrzymania 
opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.1.20 Polska Spółka 
Gazownictwa 
Oddział Zakład 
Gazowniczy w Olsztynie 

ul. Lubelska 42A, 
10-409 Olsztyn 

2019-06-17 
PSGOL.ZMSM.422.2
19.2019 

PSG informuje, że obszarze korytarzy nie posiada 
czynnej gazowej, planowana jest budowa rurociągu  
DN400 PN6,3MPA  

Planowana infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 

G.II.1.21 Polska Spółka 
Gazownictwa 
Oddział Zakład 
Gazowniczy w 
Białymstoku 

ul. Gen. Stanisława 
Sosabowskiego 24, 15-
182 Białystok 

2019-06-12 
PSGBI.ZMSM.763.19
6.19 

W obrębię korytarzy nie występują istniejące sieci 
gazowe których wła cicielem jest PSG Białystok 

Brak uwag projektanta do stanowiska 
zarządcy sieci. 

G.II.1.22 
Orange Polska S.A. 

ul. Jagiellońska 34,  
96-100 Skierniewice 

- - - 
Do dnia 9 sierpnia 2019 nie otrzymano 
opinii. 

G.II.1.23 O rodek Eksploatacji i 
Zarządzania Miejską 
Siecią Komputerową 
OLMAN 

ul. Heweliusza 8,  
10-726 Olsztyn, 

2019-06-11 WA/19/E/0641/S16 

Potwierdzenie lokalizacji w obszarze korytarzy czynnych 
magistrali telekomunikacyjnych (4xHDPE 40/3,7). 
Przekazanie warunków technicznych przebudowy 
infrastruktury. 

Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 

G.II.1.24 Departament 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 

ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1, 
15-888 Białystok 

2019-06-17 
DSI-
V.26.35.4.46.2018 

Potwierdzenie lokalizacji w obszarze korytarzy czynnych 
magistrali telekomunikacyjnych. Przekazanie warunków 
technicznych przebudowy infrastruktury. 

Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 
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G.II.1.4

 

G.II.1.6
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G.II.1.7

 

G.II.1.8 
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G.II.2. (Tab. 2) Organy, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
[…] oraz organy samorządów województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 11b ust. 1 tejże ustawy; 

 

Lp. 
Nazwa 
organu/instytucji/zarządcy 

Adres 
organu/instytucji/zarzą
dcy 

Data 
otrzymani
a opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.2.1 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 

ul. Emilii Plater 1,  
11-562 Olsztyn 

2019-07-22 

W-
MBPP.P1.5000.18.As
u.2019 

Zarząd Województwa nie wnosi uwag oraz popiera i jest 
zainteresowany szybką realizacją. Informują o 
obowiązywaniu Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Planowane 
inwestycje : interkonektor gazowy DN700 Polska - Litwa, 
linia kolejowa E75 RailBaltica. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.2.2 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego 

ul. Kard. Wyszyńskiego 
1,  
15-888 Białystok 

2019-07-05 PP.432.41.2019 

Informują o obowiązywaniu Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Planowane 
inwestycje: Linie wysokiego napięcia WN 110kV, 
interkonektor gazowy Polska - Litwa, gazyfikacja LNG 
Grajewo, linia telekomunikacyjna wiatłowodowa 
ViaBaltica. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.2.3 Starostwo Powiatowe w Ełku 
ul. J. Piłsudskiego 4,  
19-300 Ełk 

2019-07-04 
R.P.033.11.2019 
L.dz.6635/2019 

Propozycja przebiegu drogi S16 na terenie powiatu 
Ełckiego. Krzyżowanie korytarza z drogą powiatowa klasy 
Z nr 1680N która została niedawno przebudowana. 

Istnieje techniczna możliwo ć 
przej cia trasy pomiędzy wskazanymi 
korytarzami. 

G.II.2.4 
Starostwo Powiatowe w 
Grajewie 

ul. Strażacka 6B,  

19-200 Grajewo 
2019-06-26 WA/19/E/0690/S16 

Przekazanie sprawy do Zarządu Dróg Powiatowych 

 

Odpowiedz do pisma ZDP w 
Grajewie.  
Istnieje techniczna możliwo ć 
przej cia trasy pomiędzy wskazanymi 
korytarzami. Zostanie zapewniony 
ciągły układ komunikacyjny. 

G.II.2.5 
Starostwo Powiatowe w 
Mońkach 

ul. J. Słowackiego 5A,  

19-100 Mońki 
2019-05-23 
2019-07-05 

S16-I-011 
WD.673.3.2019 

Popiera korytarz A+D oraz wykonanie węzeł w mie cie 
Mońki. 
Wnioskują o przej cie przez BPN przy ist.. drodze 65 

Zaproponowano węzły przy m. Mońki 
w każdym z wariantów. 

G.II.2.6 
Starostwo Powiatowe w 
Białymstoku 

ul. Borsucza 2,  
15-569 Białystok 

2019-07-17 
PZD.II.ST/D-2211/14-
1/2019 

Zarząd Powiatu informuje, że w zakresie projektowanej 
inwestycji nie występują drogi powiatowe 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.7 Urząd Miasta Ełku 
ul. J. Piłsudskiego 4,  
19-300 Ełk 

- - - 
Do dnia 9 sierpnia 2019 nie 
otrzymano opinii. 

G.II.2.8 Urząd Miasta Grajewo 
ul. Strażacka 6A,  
19-200 Grajewo 

2019-05-24 
2019-06-17 

GK.7211.17.2019 
UM Grajewo proponuje przebieg drogi S16, który będzie 
korzystny wg. samorządowców. 

Istnieje techniczna możliwo ć 
przej cia trasy pomiędzy wskazanymi 
korytarzami. 

G.II.2.9 Urząd Miejski w Szczuczynie 
Pl. 1000-lecia 23,  
19-230 Szczuczyn 

2019-06-27 
wstępny 
mail 

OG.0711.VIII.19 

Uchwała Rady Miasta Szczuczyn w sprawie stanowiska 
budowy drogi S16. Uchwała popiera budowę drogi. 
Najkorzystniejszy dla miasta jest korytarz F, ewentualnie 
B. 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.10 Urząd Miejski w Rajgrodzie 
ul. Warszawska 32,  
19-206 Rajgród 

- - - 
Do dnia 9 sierpnia 2019 nie 
otrzymano opinii. 
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Lp. 
Nazwa 
organu/instytucji/zarządcy 

Adres 
organu/instytucji/zarzą
dcy 

Data 
otrzymani
a opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.2.11 Urząd Miejski w Goniądzu 
Pl. 11 Listopada 38,  
19-110 Goniądz 

2019-05-23 
2019-05-27 

S16-I-005 
FD.7021.30.2019 

UG Goniądz przekazuje poparcie dla korytarza A i węzła 
po redniego. 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.12 Urząd Miejski w Mońkach 
ul.  J. Słowackiego 5A,  
19-100 Mońki - - - 

Do dnia 9 sierpnia 2019 nie 
otrzymano opinii. 

G.II.2.13 Urząd Miejski w Knyszynie 
ul. Rynek 39,  
19-120 Knyszyn 

2019-07-19 uchwała nr IX/55/19 
Uchwała popierająca budowę drogi S16 i traktowanie 
inwestycji jako priorytetowej. 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.14 Urząd Gminy Ełk 
ul. J. Piłsudskiego 4,  
19-300 Ełk 

2019-08-08 
KDR.7021.4.99.2019.
MW 

Propozycja przebiegu drogi S16, barak planów 
inwestycyjnych mogących wpłynąć na rozwiązania. 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.15 Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B,  
19-335 Prostki 

2019-06-19 S16-I-112 
Pozytywna opinia dla korytarza B lub korytarza E, F. W 
związku z przecięciem gminy drogą S61 nie chcą mieć 
kolejnego korytarza drogowego. 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.16 Urząd Gminy Grajewo 
ul. Komunalna 6,  
19-200 Grajewo 

2019-06-11 R.6724.49.2019 

Stanowisko Gminy Grajewo: popiera wniosek 
mieszkańców i nie akceptuje prezentowanych korytarz dla 
drogi S16. Przekazuje propozycję poprowadzenia 
korytarza który będzie najmniej uciążliwy. Przekazuje 
protest mieszkańców wsi Toczyłowo, Ruda, Kapice, 
Przechody, Białogrądy, Ciemnoszyje, Konopki, Konopki-
Kolonie, Mierucie. Proponuje poprowadzić drogę S16 po 
istniejącej drodze 65. 

Zaproponowany przebieg S16 
pokrywa się znacznie z projektem 
obwodnicy Grajewa, która nie spełnia 
warunków dla drogi ekspresowej. 

G.II.2.17 Urząd Gminy Wąsosz 
ul. Plac Rzędziana 8,  
19-222 Wąsosz 

2019-07-02 SK.033.10.2019 

Pozytywna opinia dla korytarzy, wnoszą o zapewnienie 
dobrego połączenia przez węzeł Guty z drogą S61 i S16. 
Najbardziej korzystnym rozwiązanie dla gminy jest 
korytarz F. 

Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.18 Urząd Gminy Krypno 
Krypno Ko cielne 23B,  
19-111 Krypno 
Ko cielne 

2019-05-23 S16-I-017 UG Krypno popiera korytarz B, ponieważ omija gminę. Opinia zostanie uwzględniona w 
opracowaniu. 

G.II.2.19 
Urząd Gminy Dobrzyniewo 
Duże 

ul. Białostocka 25,  
16-002 Dobrzyniewo 
Duże 

- - - 
Do dnia 9 sierpnia 2019 nie 
otrzymano opinii. 

 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
41 

 

  

G.II.2.1 

  

G.II.2.2

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
42 

 

  

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
43 

 

  

 G.II.2.3

 

 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
44 

 

  

 
 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
45 

 

  

G.II.2.4 

 

G.II.2.5 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
46 

 

  

G.II.2.6 

 

G.II.2.7 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
47 

 

  

 
 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
48 

 

  

 

G.II.2.8 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
49 

 

  

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
50 

 

  

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
51 

 

  

G.II.2.9 

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
52 

 

  

 

G.II.2.11 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
53 

 

  

G.II.2.13 

 
 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
54 

 

  

 

G.II.2.14  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
55 

 

  

 G.II.2.15 

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
56 

 

  

G.II.2.16 

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
57 

 

  

 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
58 

 

  

 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
59 

 

  

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
60 

 

  

 

 

 

 

 

 

G.II.2.17 

 



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
61 

 

  

G.II.2.18 

    



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
62 

 

  

  



 

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 - TOM G – Opinie i uzgodnienia 

 

   

 

  
63 

 

  

G.II.2 (Tab. 3) Organy, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych […] oraz organy samorządów województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 11b ust. 1 tejże ustawy; 
 

Lp. 
Nazwa 
organu/instytucji/zarządcy 

Adres 
organu/instytucji/zarzą
dcy 

Data 
otrzymania 
opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.2.20 
Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15, 
00-952 Warszawa 

2019-06-19 
SZU.523.212.2019.A
M 

Wskazany obszar nie posiada statusu uzdrowiska, a tym 
samym nie znajduję się w strefie ochronnej uzdrowiska. 

Brak uwag projektanta do stanowiska 
instytucji 

G.II.2.21 Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 
81-338 Gdynia 

2019-06-10 
INZ 1.2-ASW-81151-
58/19 

Rozpatrywany obszar znajduję się poza obszarem 
wła ciwym dla Urzędu Morskiego. 

Brak uwag projektanta do stanowiska 
instytucji 

G.II.2.22 
Okręgowy Urząd Górniczy 
w Lublinie 

ul. Magnoliowa 2, 
20-143 Lublin 

 2019-06-24 

LUB.5120.26.2019.M
S 
L.dz. 19647/06/2019 

Inwestycja nie obejmuje terenów górniczych. Pozyskanie 
złóż kopalin w zakresie inwestycji należy uzgodnić z 
organem koncesyjnym starosty i marszałka województwa 
podlaskiego. 

Lokalizacje złóż kopalin zostało 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.2.23 
Okręgowy Urząd Górniczy 
w Warszawie 

ul. Wilcza 46, 
00-679 Warszawa 

2019-06-17 

WAR.5120.22.2019.M
A 
L.dz. 
18821/6/2019/MA 

Inwestycja nie obejmuje terenów górniczych. Pozyskanie 
złóż kopalin w zakresie inwestycji należy uzgodnić z 
organem koncesyjnym Starosty Ełckiego i Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Lokalizacje złóż kopalin zostało 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.2.24 Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Białymstoku 

ul. Lipowa 51,  
15-424 Białystok 

2019-06-10 
SZS.224.120.2019.M
B 

Skierowanie pisma do Nadle nictw: Ełk, Rajgród, Knyszyn, 
Dojlidy 

Opinia nadle nictwa zostanie 
uwzględniona w projekcie 

G.II.2.25 
Nadle nictwo Knyszyn 

ul. Aleja Niepodległo ci 
31,  
19-101 Mońki 

2019-06-17 ZG.224.3.2019 
Pozytywnie opiniują korytarz B, który minimalnie narusza 
stan posiadania Nadle nictwa Knyszyn 

Opinia nadle nictwa zostanie 
uwzględniona w projekcie 

G.II.2.26 

Nadle nictwo Dojlidy 
Al. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 75,  
15-111 Białystok 

2019-06-24 ZG.2211.61.2019 

Nadle nictwo informuje, że węzeł Knyszyn zlokalizowany 
jest blisko kompleksu le nego "Gaj" na którym jest cenny 
drzewostan i strefa ochronna bielika oraz obszarów Natura 
2000 Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska. 
Proponują przesuniecie na zachód lokalizacje węzła. 

Lokalizacja węzła Knyszyn 
uzależniona jest od planowanego 
przebiegu drogi S19. 

G.II.2.27 Nadle nictwo Rajgród 
Tama 2, 
19-206 Rajgród 

2019-06-24 ZG.224.5.2019 
Pozytywnie opiniują korytarz A do 30+000, a następnie 
odcinek korytarza C od planowanego węzła. 

Opinia nadle nictwa zostanie 
uwzględniona w projekcie 

G.II.2.28 
Nadle nictwo Ełk 

Al. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 75,  
15-111 Białystok 

2019-06-28 ZG.224.3.2019 
Nadle nictwo informuję, że korytarze A, B, D, przechodzą 
przez lasy wodochronne HCFV 4.1 

Opinia nadle nictwa zostanie 
uwzględniona w projekcie 

G.II.2.29 Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w 
Olsztynie 

ul. Podwale 1,  
10-076 Olsztyn 

2019-06-01 

 
2019-07-01 

WUOZ-
ELK.510.57.2019.MW 
Nr pisma: 6160/2019 

WUOZ w Ełku przekazuje warunki techniczne ochrony 
zabytków i stanowisk archeologicznych.   

Warunki techniczne ochrony zabytków 
zostaną uwzględnione w projekcie. 

G.II.2.30 Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w 
Białymstoku 

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 
15-554 Białystok 

2019-07-25 Z.5152.268.2019.JM 
WUOZ w Białymstoku przekazuje warunki techniczne 
ochrony zabytków i stanowisk archeologicznych.  

Warunki techniczne ochrony zabytków 
zostaną uwzględnione w projekcie. 

G.II.2.31 Biebrzański Park 
Narodowy 

 Osowiec-Twierdza 8,  

19-110 Goniądz 
2009-06-06 S16-I-041 

Informuje, że korytarz D przebiega przez tereny 
renaturyzacji rzeki Ełk, projekt prowadzony przez BPN 
uzyskał status projektu celu publicznego 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 
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Lp. 
Nazwa 
organu/instytucji/zarządcy 

Adres 
organu/instytucji/zarzą
dcy 

Data 
otrzymania 
opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.2.32 

Biebrzański Park 
Narodowy 

 Osowiec-Twierdza 8,  

19-110 Goniądz 
2019-07-09 PU.481.1.2019 

Stanowisko BPN do ingerencji w tereny unikatowe 
przyrodniczo, ochronionych ustawą do obszarów Natura 
2000 oraz Konwencją RMSAR. Przekazanie stanowiska 
Rady Naukowej BbPN oraz opinii negatywnej dla 
prezentowanych korytarzy. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 
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G.II.3. (Tab. 4) Pozarządowe organizacje ekologiczne; 

Lp. 
Nazwa 
organu/instytucji/zarządcy 

Adres 
organu/instytucji/zarzą
dcy 

Data 
otrzymania 
opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.3.1 
Michał Adamowicz 
Biolog UW wydz. Biologii 

-- 2019-06-06 S16-I-044 

Informuje, że korytarze przebiegają przez szczególnie cenne 
przyrodniczo, miejsc ostoi gatunków chronionych ptaków. 
Proponuje zawężenie do jednego pasa w każdą stronę na terenie 
BPN. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.3.2 
Fundacja Forum Inicjatyw 
Społecznych 

Buda Ruska 19C 
16-503 Krasnopol 

2019-06-06 S16-I-034 
Informuje, żaden z korytarzy nie zabezpiecza unikatowego 
przyrodniczo terenu. Zaburzy bilans wodny terenów podmokłych i 
torfowisk. Oczekuje rozwiązania omijanego teren Doliny Biebrzy. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.3.3 Fundacja Siła Lau -- 2019-05-22 S16-I-010 
Droga S16 powinna ominąć BPN. Nie wolno prowadzić drogi po 
obszarze Natura 2000, należy wykonać Oceny Oddziaływania na 

rodowisko. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.3.4 
Stowarzyszenie Partnerstwo 
Dzikie Mazury 
Sienkiewicz Zbigniew 

Łękuk Mały 8 
gm. Wydminy 

2019-05-23 S16-I-086 
Proponuje poprowadzenie S16 przez BPN po istniejącym trasie 
linii komunikacyjnej co zapobiegnie dewastacji rodowiska i 
konfliktom społecznym.  

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.3.5 Towarzystwo Biebrzańskie -- 2019-05-23 S16-I-079 

Informuje, że inwestycja niezgodna jest z prawem unijnym 
ponieważ przebiega po BPN. Istnieje alternatywa trasa przez 
Białystok, Zambrów, Łomże. 
Wystarczy zmodernizować ist. drogę 65 wprowadzając trzeci pas i 
zabezpieczające przed kolizjami ze zwierzętami wprowadzając 
przej cia dla zwierząt. 

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 

G.II.3.6 
Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków 

ul. Odrowąża 24 
05-270 Marki, 

biuro regionalne 
ul. 3 Maja 2C,  
19-104 Trzcianne 

2019-05-22 S16-I-043 

Korytarze przechodzą przez obszar Natura 2000: Ostoję 
Biebrzańską i Dolinę Biebrzy oraz BPN, naruszą unikatowe 
torfowiska, zaburzą przepływ wód podziemnych, zniszczą miejsca 
przebywania chronionych ptaków. Dolina Biebrzy jest znanym 
miejscem w Europie, budowa drogi wywoła konflikty prawne w 
Polsce i Europie i protesty ekologiczne.   

Wszystkie wskazane informacje 
zostaną poddane analizie i 
uwzględnione w opracowaniu. 
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G.II.4. (Tab. 5) Siły Zbrojne RP - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 

Lp. 
Nazwa 
organu/instytucji/zarządcy 

Adres 
organu/instytucji/z
arządcy 

Data 
otrzymani
a opinii 

Nr pisma Tre ć opinii Stanowisko projektanta 

G.II.4.1 
Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 53, 
10-283 Olsztyn 

2019-06-24 
WSzW-OL-
OPER.0732.127.201
9 

Należy zapewnić parametry techniczne dróg i obiektów 
inżynierskich zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM oraz 
wymagań techniczno-obronnych. 

Projektowana inwestycja zostanie 
zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 
zapewnienia potrzeb operacyjnych 
obronnych Sił Zbrojnych RP. 

G.II.4.2 

Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Białymstoku 

ul. Kawaleryjska 
70/3, 
15-601 Białystok 

2019-04-09 

 

2019-06-18 

WSzW w 
Białymstoku-
WO.0732.2.2019 

 

WSzW w 
Białymstoku-
WO.0732.4.2019 

WSW podtrzymuje stanowisko, brak zgody na lokalizację 
korytarzy przy miejscowo ci Osowiec-Twierdza na terenie 
zamkniętym resortu obrony narodowej oraz w strefie 
ochronnej terenu zamkniętego. Należy zapewnić parametry 
techniczne dróg i obiektów inżynierskich zgodnie z 
wymaganiami techniczno-obronnymi. 
Informuje, że w rejonie korytarzy B, C, E występuje 
infrastruktura telekomunikacyjna resortu obrony narodowej. 

Pomimo negatywnej opinii korytarz C 
biegnący w ladzie ist. drogi krajowej nr 
65 przez teren zamknięty jest on 
poddawany dalszej ocenie w toku prac 
projektowych. Projektowana inwestycja 
zostanie zaprojektowana zgodnie z 
wymaganiami zapewnienia potrzeb 
operacyjnych obronnych Sił Zbrojnych 
RP 

G.II.4.3 
Regionalne Centrum 
Informatyki w Olsztynie 

ul. Saperska 1,  
10- 073 Olsztyn 

2019-07-16 
RIIOL-
WST.5011.59.2018 

Korytarz C przecina istniejącą kanalizację teletechniczną 
Resortu Obrony Narodowej łączącej kompleksy wojskowe 
zlokalizowane w obszarze linii kolejowej 38 i drogi DK65 

Istniejąca infrastruktura techniczna oraz 
warunki techniczne przebudowy zostaną 
uwzględnione w projekcie. 
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