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1. Podstawa oceny 

Niniejszą ekspertyzę, wraz z załącznikami, sporządzono na wniosek mieszkańców 

Dzielnicy Wesoła – stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej”, których dotyczą 

konsekwencje planowanej na terenie tej dzielnicy inwestycji drogowej zwanej 

Wschodnią Obwodnicą Warszawy. 

Za podstawę prawną wzięto pod uwagę m.in. przepisy: 

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., 

- ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179, z późn. 

zm.),  

- ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz.U. z 1991 r., nr 81, poz. 

351, z późn. zm.),  

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 1997 r., nr 96, 

poz.591, z późn. zm.),  

- umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.  

z 2015 r., poz. 882), 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów 

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej 

ochrony (Dz.U. z 2003 r., nr 116, poz. 1090), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym 

potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz. 1309); 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 

przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego 

ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r., 

nr 34, poz. 294). 

- przepisy standaryzacyjne, strategie rozwojowe oraz akty prawa miejscowego,  

- Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Plan Główny, Charakterystyka 

Zagrożeń1. 

W prowadzonych analizach przyjęto hipotezę, iż: realizacja trasy WOW w wariancie 

„zielonym” niesie większe ryzyko zagrożeń i wynikających z tego tytułu strat ludzkich i 

materialnych. 

Sporządzający tę opinię nie są w żaden sposób powiązani z materialnymi  

i pozamaterialnymi aspektami przedmiotowej sprawy.   

 

 

                                                 
1 http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/programy_strategie_plany/default.htm. 
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2. Wprowadzenie  

Rzeczpospolita Polska na równi z zapewnianiem niepodległość i nienaruszalność 

swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP  

z 1997r.). Niewątpliwie w centrum obowiązków władz publicznych znalazł się człowiek  

i wynikająca z jego praw konieczność ochrony jego życia i zdrowia oraz dbanie o to, by 

rozwój społeczny i ekonomiczny, a także procesy (inwestycje) techniczne oddziałujące 

na środowisko nie miały negatywnego wpływu na jego życie i zdrowie. Zasada 

zrównoważonego rozwoju oznacza nie tylko ochronę przyrody czy kształtowanie ładu 

przestrzennego, ale również troskę o rozwój społeczny i cywilizacyjny, związany  

z budową infrastruktury niezbędnej dla życia człowieka i wspólnot ludzkich2.  

Administracja publiczna w Polsce od kilku już lat podejmuje różnorodne starania, by 

integrować rozwój społeczno-gospodarczy z bezpieczeństwem narodowym, czego 

namacalnym dowodem są ustalenia strategii zintegrowanych przyjętych przez poprzednią 

koalicję rządową i w dużej mierze kontynuowane przez obecny rząd. Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), dokument przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., wyraźnie wskazuje m.in. na 

konieczność zwiększenia odporności infrastruktury krytycznej (w niniejszej opinii mamy 

na uwadze: linie energetyczne, linie przesyłowe wysokiego ciśnienia, drogi i węzły 

drogowe, infrastrukturę kolejową, obiekty użyteczności publicznej), doskonalenie działań 

i procedur planowania przestrzennego uwzględniającego wymagania obronności  

i bezpieczeństwa, poprawę bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych, zwiększenia 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także zapobieganie i przygotowanie do 

reagowania na zagrożenia terrorystyczne. Na szczególną uwagę zasługuje również 

dążenie do zwiększenie skuteczności przygotowania, przeciwdziałania i reagowania  

w sytuacjach zagrożeń, w tym poprawa efektywności zarządzania kryzysowego, 

stworzenie odpowiednich ram dla zapewnienia warunków niezbędnych dla ochrony życia 

i zdrowia ludzi oraz podstawowych warunków przetrwania, współpracy i współdziałania 

systemów, organów, służb i innych podmiotów wykonujących zadania ochrony 

ludności3. 

Mając na względzie powyższe i szereg innych przesłanek w  niniejszej ocenie bierze się 

pod uwagę troskę o bezpieczeństwo ludzi, a więc ochronę życia  

i zdrowia społeczności lokalnej warszawskiej dzielnicy Wesoła w związku  

z budową wschodniej obwodnicy Warszawy wg tzw. wariantu „zielonego” (wzdłuż ul. 

Niemcewicza). Oprócz uwarunkowań technologicznych, środowiskowych  

                                                 
2 Zob. wyr. TK z 6 czerwca 2006 r., K 23/05, OTK-A 2006, Nr 6, poz. 62.  
3 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), dokument przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r, s. 353-363. 
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i ekonomicznych, konstytucja i ustawy zwykłe nakazują również troskę władz 

publicznych o zapewnienie ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego4, 

bezpieczeństwa pożarowego5, bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych, w tym 

towarów wysokiego ryzyka6, ochrony infrastruktury krytycznej7, ochrony obszaru 

kolejowego8 oraz obiektów podlegających szczególnej ochronie9.  

Zważywszy na współcześnie celowe działanie człowieka (terroryzm, dywersja, 

przestępczość), na charakter wojen tzw. „hybrydowych” lub konfliktów asymetrycznych, 

a także na skutki niefrasobliwego działania człowieka lub uaktywnienia się sił przyrody, 

każde działanie, każda inwestycja w sferze infrastruktury drogowej musi być poddana 

wnikliwej ocenie pod względem ustalenia ryzyk jakie niesie dla życia i zdrowia ludzi,  

a także mienia i środowiska pod kątem ochrony przede wszystkim dóbr wymienionych  

w pierwszej kolejności.  

Prezentowana analiza ryzyka zagrożeń ma posłużyć mieszkańcom dzielnicy Wesoła  

w domaganiu się uwzględnienia ich propozycji dotyczącej przebiegu projektowanej 

Wschodniej Obwodnicy (WOW). Proponowany wariant jest propozycją inwestora, na 

którą nie ma zgody mieszkańców dzielnicy Wesoła. Wariant zdecydowanie nie 

odpowiada mieszkańcom narusza bowiem spójność społeczną i przestrzenną 

(historycznie uwarunkowaną) oraz zwiększa ryzyko zagrożeń dla życia i zdrowia 

mieszkańców, nie uwzględnia również wpływu na jakość środowiska przyrodniczego10.  

Analizę wykonano na zlecenie stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej”. Wiadomo, że 

decyzja co do wyboru wariantu WOW powinna uwzględniać opinię społeczną i opierać 

się na konkretnych przepisach, ustawach oraz projektach i optować za rozwiązaniem 

technicznym, który minimalizowałby oddziaływania negatywne, jakie niosą ze sobą 

inwestycje infrastrukturalne. Wiadomo, że takie inwestycje powodują lokalnie wzrost 

ryzyka zagrożeń ze względu na ingerencję obiektów technicznych w środowisko.  

                                                 
4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179, z późn. zm.). 
5 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz. U.  z 1991 r., nr 81, poz. 351, z późn. zm.). 
6 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 882). 
7 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485, 

z 2016 r. poz. 266). 
8 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 1997 r., nr 96, poz.591, z późn. zm.). 
9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r., nr 116, poz. 1090), a także: 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu 

przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz. 1309); rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu 

na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach 

(Dz.U. z 2004 r., nr 34, poz. 294). 
10 Przywołany fakt nie jest istotny dla procesu analizy ryzyka zagrożeń, jednakże dla ustalenia porządku prawnego 

należy wspomnieć, że proponowany wariant nie jest zgodny z żadnym dokumentem planistycznym m.st. Warszawy 

i miasta Sulejówek. Pominięcie planów zagospodarowania przestrzennego w założeniach dla projektowanej 

inwestycji, jakim jest bardzo ruchliwa arteria komunikacyjna, jest podstawową przesłanką dyskwalifikacji wariantu 

zgodnie z przepisami prawa. Pominięto zgodność z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa z 2010 r.  
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Na podstawie analizy dostępnych dokumentów jednoznacznie można stwierdzić, że  

w żadnym z nich nie zawarto, analizy zagrożeń oraz nie dokonano poprawnej oceny 

wpływu inwestycji na warunki życia i zdrowie mieszkańców oraz na środowisko.  

Warto podkreślić nieuwzględnianie w analizach ryzyka zagrożeń tzw. społecznego 

wzburzenia (SW), związanego z poziomem akceptacji społecznej, które powinno być 

uwzględniane chociażby z powodu zwykłej ludzkiej wrażliwości. Uznaje się, że jest to 

zjawisko tak samo rzeczywiste jak ryzyko obliczeniowe (RO) (eksperckie) i może być 

mierzone podobnie. Tworzy to podstawę do zarządzania społecznym wzburzeniem. 

Podkreślić należy, że wielu praktyków i naukowców uznaje społeczne wzburzenie jako 

równoważny składnik ryzyka i dlatego wskazuje na konieczność uwzględniania w równej 

części SW i RO w analizach ryzyka11. W skomplikowanym układzie zależności 

człowiek- technika – środowisko,  ryzyko stanowi współzależność zagrożeń, na które 

narażona jest społeczność i jej podatności na te zagrożenia. W przypadku ryzyka 

„społecznego wzburzenia” główną rolę odgrywa komunikowanie o ryzyku zagrożeń, 

akceptacja społeczna. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia z asymetrią informacji o 

ryzyku zagrożeń, a raczej braku wiarygodnej informacji o zagrożeniach bowiem analizy 

takie zostały pominięte lub przeprowadzone w bardzo ograniczonym zakresie.  

W analizowanych zapisach wcześniejszych ekspertyz w ogóle nie odniesiono się do 

problemu bezpieczeństwa infrastruktury, zachowania ciągłości działania, planowania na 

wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, nie uwzględniono podatności obszaru na zagrożenia 

(koncentracja ludzi i obiektów infrastruktury), nie uwzględniono utrudnień dla planu 

obrony miasta st. Warszawy, nie dokonano sprawdzenia wpływu inwestycji na gotowość 

bojową i mobilizacyjną jednostki wojskowej w Wesołej.  

Prezentowaną opinię skonstruowano w dobrej wierze w oparciu o posiadaną wiedzę  

i doświadczenie z zakresu analiz ryzyka zagrożeń oraz prognozowania zagrożeń  

w obszarze zarządzania kryzysowego. Podstawę metodologiczną badań stanowią 

odwołania do norm i standardów zarządzania ryzykiem, a mianowicie: 

- ISO 31000:2012 – zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne (Risk 

management – Principles and guidelines), 

- ISO/IEC 31010:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Metody szacowania ryzyka 

(Risk management – Risk assessment techniques), 

- ISO Guide 73:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo – wytyczne dla 

standardów (Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in 

standards), 

                                                 
11 Sandman P., Responding to Community Outrage: Strategies for effective Risk Communication. American 

Industrial Hyguene Association Fairfax. 1997; Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności 

na czas pokoju, DANMAR, 2005; Świeboda H., Analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowy [w:] Zarządzanie 

kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego pod red. G. Sobolewskiego, D. Majchrzaka, AON, Warszawa 

2011. 
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- Norma BS ISO 22301:2012 Bezpieczeństwo powszechne – Systemy 

Zarządzania Ciągłością, 

- RISK MANAGEMENT, AS/NZS 4360:2004. 

2. Charakterystyka obszaru 

2.1. Ukształtowanie terenu 

Wesoła, dzielnica Warszawy, jest położona we wschodniej części Warszawy,  

w odległości 18 km od jej centrum. Od północy graniczy z Zielonką, od południa  

z gminą Wiązowna, od zachodu z dzielnicami Rembertów i Wawer, od wschodu  

z Sulejówkiem. 

Powierzchnia dzielnicy wynosi 22,94 km2. Jest to teren na ogół równinny  

i pagórkowaty, w dużej części zalesiony. Teren Wesołej położony jest średnio na 

wysokości od 95 do 115 m n.p.m. i nachylony w kierunku zachodnim. Przez teren 

dzielnicy nie przepływa żadna rzeka. Natomiast na terenach leśnych,  

w zagłębieniach terenu między wydmami występują oczka wodne oraz tereny bagienne. 

W rejonie Starej Miłosny teren lekko obniża się, tworząc niewielką dolinę, przez którą ze 

wschodu na zachód przepływa Kanał Wawerski. 

 Lasy które stanowią fragment równoległego do doliny Wisły, ciągu ekologicznego, 

naturalnie łączącego się z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Grunty leśne, 

zadrzewione i zakrzewione  stanowią około 56% powierzchni Wesołej, a wśród nich 

Mazowiecki Park Krajobrazowy, resztę zajmują tereny mieszkaniowe i przemysłowe. 

Licznie występują wzniesienia wydmowe tworzące paraboliczne wały, poprzecinane 

terenami bagiennymi oraz torfowiskami. Najcenniejszym przyrodniczo jest rezerwat 

torfowiskowy „Bagno Jacka”, rezerwaty leśno-torfowiskowe Macierówka i Biały Ług, 

rozlewisko „Bagno Śniardki”, w którym zamieszkały bobry, torfowiska Macierowe 

Bagno, Kaczy Ług i Zielony Ług. Występuje 18 pomników przyrody, głównie dębów 

szypułkowych (dochodzących w obwodzie do 4,5 m).  

2.2. Urbanistyka 

Wesoła ma małe zagęszczenie ludności (około 1000 osób na 1 km2). Zameldowanych 

jest 22 267 osób (na dzień 28.02.2014r.), faktyczna liczba mieszkańców sięga 25 tysięcy. 

W Dzielnicy Wesoła, ze względu na dużą ilość terenów leśnych, dominuje budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne o wysokiej intensywności. Stanowi ono 90% wszystkich 

budynków, a budownictwo wielorodzinne tylko 10%.  Na terenie dzielnicy praktycznie 

nie występuje budownictwo przemysłowe (0,3% powierzchni). Funkcja usługowa 

zawarta jest w obiektach mieszkalnych, a samodzielne budynki usługowe stanowią 1% 

całej zabudowy.  
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Koncentracja ludzi w Dzielnicy Wesoła ma miejsce: 

 w związku z przemieszczaniem się ludności w dni powszednie do pracy i nauki, 

 w obiektach handlowych i na targowiskach,  

 w obiektach sakralnych zwłaszcza w niedzielę i święta, a także na cmentarzach 

podczas ceremonii pogrzebowych oraz w trakcie uroczystości ”Wszystkich 

Świętych”, 

 w szkołach i przedszkolach, 

 w ośrodkach kultury podczas imprez lub seansów filmowych, 

 w świetlicach, remizach itp. podczas organizowanych wesel lub bali. 

Ludność gromadzi się również w związku z organizacją wydarzeń sportowych: Maratonu 

Stara Miłosna, sztafety biegowej „Wesoła Stówa”, zawodów kolarskich „Legia maraton 

MTB”, etapów kolarskich wyścigów „Mazovia Tour” oraz „Pikników Narciarskich”  

w narciarstwie biegowym. 

Wesoła składa się z osiedli: Woli Grzybowskiej, Wesołej-Centrum, Zielonej, Grzybowej, 

Groszówki,  Starej Miłosnej i Placu Wojska Polskiego. 

Wola Grzybowska położona jest we wschodniej części Dzielnicy Wesoła, granicząc  

z miastem Sulejówek. Północną granicę osiedla stanowi linia kolejowa nr 2 (Warszawa – 

Terespol). W północnej części osiedla znajduje się stacja kolejowa Warszawa Wesoła. 

Odjeżdżają stąd m.in. pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 (Sulejówek Miłosna – 

Warszawa Lotnisko Chopina) oraz pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Warszawy 

Zachodniej, Mińska Mazowieckiego, Siedlec oraz Łukowa. Przy ulicy Armii Krajowej 

znajduje się pętla autobusowa o nazwie Wola Grzybowska. Odjeżdżają stąd autobusy linii 

514 w kierunku Metra Politechnika oraz N71 w stronę Dworca Centralnego. Oprócz tego 

przez dzielnicę przejeżdżają autobusy linii 173 (Stara Miłosna – Dworzec Wschodni 

(Lubelska). Wolę Grzybowską zamieszkuje około 2,5 tys. mieszkańców. 

Osiedle Wesoła-Centrum jest centralnym obszarem dzielnicy m. st. Warszawy Wesoła. 

Na terenie osiedla mieszka około 2100 osób. Północną granicę osiedla stanowi linia 

kolejowa nr 2 (Warszawa – Terespol). W północnej części osiedla znajduje się stacja 

kolejowa Warszawa Wesoła. Odjeżdżają stąd m.in. pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii 

S2 (Sulejówek Miłosna – Warszawa Lotnisko Chopina) oraz pociągi Kolei 

Mazowieckich w kierunku Warszawy Zachodniej, Mińska Mazowieckiego, Siedlec oraz 

Łukowa.  

Oprócz tego przez osiedle przebiegają trasy kilku linii autobusowych: 

 173 Stara Miłosna – Dworzec Wschodni (Lubelska); 

 198 PKP Wesoła – Stara Miłosna; 

 514 Wola Grzybowska – Metro Politechnika; 

 N71 Wola Grzybowska – Dworzec Centralny. 
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Osiedle Stara Miłosna położone jest na południu dzielnicy Wesoła. Liczy około 11 200 

mieszkańców. Główną ulicą osiedla jest Trakt Brzeski, przez który przebiegają droga 

krajowa nr 2 oraz trasa europejska nr 30. Przez osiedle przebiegają droga krajowa nr 2  

i trasa europejska nr 30, a swój początek biorą tu także droga krajowa nr 17 oraz trasa 

europejska nr 372. Jest to osiedle najdalej na południe odsunięte od planowanej 

obwodnicy w wariancie zielonym. 

Zielona to osiedle Wesołej liczące około 2700 mieszkańców. Od wschodu łączy się  

z osiedlem Groszówka, zaś od północy z Grzybową. Od południowego zachodu Zieloną 

otacza kompleks leśny tj. Las Sobieskiego oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy.   

Leżące po północnozachodniej stronie Wesołej osiedle Grzybowa liczy ponad 2 500 

mieszkańców. Osiedle to na równi przylega do planowanych obydwu wariantów 

obwodnicy Warszawy.  

Groszówka jest osiedlem liczącym ponad 1400 osób. Osiedla narażone jest na 

oddziaływanie obydwu wariantów obwodnicy, jednak w wariancie „zielonym” trasa 

biegnąca wzdłuż ul. Niemcewicza oddziaływałaby na jego mieszkańców i infrastrukturę 

w większym stopniu.  

Plac Wojska Polskiego zamieszkuje ponad 1750 osób. Jest to osiedle składające się z 

dwóch części, terenu zamkniętego (jednostki wojskowej) oraz terenu otwartego. Osiedle 

położone jest na północy dzielnicy, od południa granicę osiedla wyznacza linia kolejowa 

nr 2, od zachodu, północy i wschodu osiedle otaczają kompleksy leśne. Na zachód od 

osiedla znajduje się najcenniejszy przyrodniczo rezerwat torfowiskowy „Bagno Jacka”. 

Na uwagę zasługuje rozmieszczenie na tym terenie obiektu militarnego, jednostki 

wojskowej. Jest to 1. Warszawska Brygada Pancerna im. T. Kościuszki.  

2.3. Infrastruktura 

Wesoła posiada własne ujęcia wody, zasilające lokalną sieć wodociągową w wodę  

o unikalnej w skali województwa mazowieckiego czystości. W dzielnicy funkcjonują też 

lokalne oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Dzielnica jest skanalizowana  

w 90% (103 km wodociągów, 92 km sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 15 km sieci 

kanalizacji deszczowej), posiada 73 km dróg utwardzonych (asfaltowych i z kostki 

betonowej) oraz ponad 15 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. 

3. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia, mienia  

i środowiska  

3.1. Uwarunkowania zagrożeń wynikających z planowanej inwestycji  

w wariancie „zielonym” 

Życie i  zdrowie ludzi oraz mienie i środowisko mogą być zagrożone z wielu powodów. 

Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego (życia i zdrowia 

ludzi oraz mienia i środowiska) dotyczą bowiem zarówno zagrożeń naturalnych 
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(powodzie, huragany itp.) oraz awarii technicznych, a więc zdarzeń związanych  

z rozwojem cywilizacyjnym. Źródłem zagrożeń może być celowe działanie człowieka, 

zaniedbanie, jego niefrasobliwe zachowanie, wady technologiczne, a także działanie sił 

przyrody. Zważywszy na przedmiot niniejszej oceny, bierzemy pod uwagę te zagrożenia 

i ryzyka, które będą się wiązały z koncepcją budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy 

na terenie Dzielnicy Wesoła w tzw. wariancie „zielonym”.  

Uwagi wstępne sformułowano na podstawie analizy dostępnych dokumentów  

i bezpośredniej wizji lokalnej w terenie miejsc lokalizacji wariantu tzw. zielonego 

WOW. 

Wstępnej oceny dokonano analizując mapy, które zawarto w załączniku do opracowania 

umożliwiając w ten sposób dokonywanie porównań. Natomiast prezentowana mapa 

poniżej ma ułatwić lokalizowanie rozpoznawanych obiektów, z którymi wiążą się 

konkretne identyfikowane problemy. Kontrowersyjne zagadnienia wynikają z: 

- usytuowania zarówno projektowanej obwodnicy (wariantu inwestorskiego - kolor 

zielony i społecznego - na mapie przebieg trasy zaznaczono jako wariant 

czerwony),  

- podzielenia infrastruktury mieszkalnej części dzielnicy Wesoła,  

- zagospodarowania przestrzennego obiektami należącymi do infrastruktury 

krytycznej (linie przesyłowe wysokiego ciśnienia, linie energetyczne, drogi  

i węzły drogowe, infrastruktura kolejowa, itp. inne obiekty), 

- nagromadzenia (skupienia) tych obiektów infrastruktury krytycznej na niewielkim 

stosunkowo obszarze, 

- dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz terenów rekreacyjnych dla 

lokalnej społeczności.  

Kumulacja obiektów infrastrukturalnych wiąże się z eskalacją poziomu ryzyka zagrożeń 

dla obszaru, który już jest mocno wrażliwy (podatny) na zagrożenia. Lokalizacja trasy 

wprowadza dodatkową podatność podnosząc poziom wrażliwości. Skutki zaistniałej  

i przyszłych sytuacji niepożądanych dotyczą wzrostu ryzyka zagrożeń w wielu sferach 

między innymi w obszarze funkcjonowania społeczności lokalnej, bezpieczeństwa 

środowiskowego i funkcjonalnego.  

Z analizy map, na których uwidoczniono przebieg trasy Wschodniej Obwodnicy  

w wariancie „zielonym” i „czerwonym” wynika, że: przebieg trasy zielonej, który ma 

być wariantem przyjętym do realizacji, zaplanowano poprowadzenie drogi na nasypie  

o wysokości 8 metrów i szerokości około 60 metrów (6 pasów jezdni). Nasyp ten dzieli 

dzielnicę Wesoła na dwie części - przechodząc przez środek dzielnicy, w tym obok 

Urzędu Dzielnicy, który w planach długoterminowych miał stanowić centrum 

dzielnicy12. Dlatego też większość planowanej infrastruktury (spełniającej funkcje 

publiczne), ma być w przyszłości zlokalizowana w tym rejonie, bowiem jest on położony 

                                                 
12 Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawa 2015r. 
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centralnie wobec wszystkich osiedli dzielnicy. Z map wynika, że po jednej ze stron 

pozostaje urząd dzielnicowy oraz domy jednorodzinne (osiedle Groszówka). 

 

 

Źródło: Sąsiedzi dla Wesołej. 

 

Po drugiej stronie, podzielonej dzielnicy Wesoła, pozostają szkoły, przedszkola, ośrodek 

zdrowia, zabytkowy kościół i jednorodzinne domki. Wysoki nasyp (8m i szerokości 60 

m) utrudni komunikację, między Wesołą Centrum a osiedlem Groszówką. Ewidentnie 

wiąże się to z obniżeniem jakości życia mieszkańców burząc zasady zrównoważonego 

rozwoju. Zagrożeniem jest utrata krajobrazu i miejsc wykorzystywanych do tej pory 

rekreacyjnie. 

Nasyp (8m wysokości i 60m szerokości) utrudni funkcjonowanie tej części 

społeczeństwa, która nie jest zmotoryzowana np. ludzie starsi, lub mamy z wózkami. 

Również dostępność do kościoła i cmentarza, jak i do szkół, przedszkoli, ośrodka 

zdrowia, straży pożarnej, biblioteki, stacji kolejowej - dla części mieszkańców będzie 

utrudniona.  

Uwagę zwraca nagromadzenie, na niewielkim obszarze, dużej liczby obiektów 

należących do infrastruktury, która jest odpowiedzialna za niezakłócone działanie wielu 

systemów koniecznych dla zachowania ciągłości funkcjonowania społeczności. 

Nagromadzenie takie powoduje wzrost ryzyka zagrożeń pochodzenia technicznego, 

których skutki pojawią się w różnych obszarach życia społecznego oraz środowiska. 

Jednakże w przypadku występowania koincydencji pewnych niezależnych zdarzeń może 

powodować zaistnienie zdarzeń niepożądanych w łańcuchu przyczynowo - skutkowym, 

potęgującym negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko. Nie 
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można wykluczyć działań, dla których nagromadzenie obiektów infrastrukturalnych, 

wobec bliskości głównego ośrodka decyzyjnego jakim pozostaje m. st. Warszawa, może 

stanowić cel destrukcyjnego działania umyślnego, np. terrorystycznego czy działań 

hybrydowych. Należy podkreślić, że zamachy terrorystyczne trudne do przewidzenia 

klasyfikowane są jako zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie to jednak ze względu na 

konsekwencje i społeczny wymiar skutków powinny być uwzględniane w analizach 

bezpieczeństwa. 

Część obwodnicy będzie przebiegała w „korytarzu”, w którym prowadzony jest gazociąg 

wysokiego ciśnienia oraz podwójna powietrzna linia wysokiego napięcia. Stwarza to 

dodatkowe zagrożenia, na które do tej pory w żadnym z dostępnych dokumentów nie 

zwrócono uwagi. Faktem pozostaje to, że w przypadku inwestorskiej propozycji, część 

dzielnicy Wesoła Centrum (obecne) znajdzie się pomiędzy drogą wojewódzką 637 od 

północy otoczona z dwóch stron (zachód i południe) obwodnicą, a także linią kolejową 

Warszawa – Terespol (linia kolejowa ma być poszerzona w najbliższych latach). 

Zagrożeniem jest wzrost hałasu i zanieczyszczeń, wypadków drogowych. Ponieważ 

będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju gettem nastąpi spadek wartości 

nieruchomości w tym obszarze oraz brak perspektyw rozwojowych. Sytuacja ta ma 

bardzo negatywny ekonomicznie społeczny wymiar. 

Na terenie Wesołej, w wariancie nieakceptowanym przez społeczność dzielnicy, nie 

zaplanowano węzła komunikacyjnego, a to uniemożliwi ruch lokalny, spowoduje 

również utrudnienia wjazdu na trasę – pogorszenie skomunikowania z innymi obszarami 

aglomeracji bowiem mieszkańcy stracą możliwość dogodnego połączenia z trasami 

wylotowymi w kierunku północnym i północno-zachodnim oraz południowym  

i południowo-zachodnim. Przy braku węzła przy wyjeżdżaniu z obszaru w kierunkach 

obsługiwanych przez WOW, mieszkańcy musieliby korzystać z dróg niższej klasy 

przechodzącej przez tereny gęsto zaludnione, co oczywiście zwiększa ryzyko wypadków 

drogowych. 

W projekcie przewidziano tylko jedno przejście, którego użytkowanie powodować 

będzie korki (być może tylko w godzinach szczytu, ale przeglądając prognozy natężenia 

ruchu prawdopodobnie korki będą tworzyć się i poza godzinami szczytu).  

W prognozowaniu zagrożeń należy jednak przewidzieć sytuacje, które mogą nieść,  

w razie ich wystąpienia, wzrost zagrożenia dla zdrowia i życia w przypadku np. 

konieczności dojazdu ambulansu lub konieczności reagowania kryzysowego np. w razie 

pożaru albo konieczności obrony militarnej aglomeracji warszawskiej. 

Z mapy można odczytać duże nagromadzenie ujęć wody w Wesołej, co  

w przypadku inwestycji, może zagrażać tym ujęciom, jak i spowodować odpływ wód 

poprzez obniżenie poziomu wody. Uwagę zwraca strefa ochronna ujęć wody dla 

Sulejówka, która może zostać zakłócona i spowodować ich zagrożenie.  
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Z analiz wcześniejszych dokumentów wynika, że istnieją podstawy do twierdzenia, że 

nie uwzględniono, w analizie ekonomicznej oraz szacowaniu wpływu na środowisko 

przyrodnicze i społeczne funkcjonowania inwestycji, w aspekcie wpływu poziomu hałasu 

i emisję/imisję zanieczyszczeń powietrza. Wzrost ryzyka zagrożeń wiąże się  

z występowaniem obciążenia środowiska emisją spalin, i emisją gazów cieplarnianych  

i innych zanieczyszczeń, uciążliwością ruchu dla mieszkańców, ponad normatywny hałas 

dla części mieszkańców, zwiększenie liczby wypadków drogowych, wzrost kosztów  

i czasu transportu mieszkańców. 

Konieczność analizy ryzyka wynika z potrzeby lepszego zrozumienia charakteru 

zidentyfikowanych zagrożeń, na które narażona jest społeczność dzielnicy Wesoła. 

W konsekwencji bierzemy pod uwagę następujące fakty: 

a. Na pierwszym miejscu należy podnieść fakt rażącego nieuwzględniania, w 

postępowaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – Wschodniej 

Obwodnicy Warszawy na odcinku Drewnica – Zakręt, dla wskazanego przez 

GDDKiA wariantu W3-zielonego, zagrożeń wywołanych celowo przez drugiego 

człowieka - oddziaływań celowych oraz zagrożeń niecelowych, będących 

konsekwencją katastrof i awarii technicznych, i innych zdarzeń losowych. 

b. Nieuwzględnianie, w konsekwencji powyższego, wrażliwości opiniowanej 

inwestycji na uszkodzenia celowe, które mogą się wiązać z destrukcją szczególnie 

wrażliwych na zniszczenia węzłów drogowych i skrzyżowań, jezdni i jej poboczy, 

skarp i nasypów. Konsekwencje tego stanu rzeczy przeniosą się na straty sanitarne 

i śmiertelne w ludziach oraz straty o charakterze materialnym.  

c. Powyższa wrażliwość na celowe spotęgowana jest faktem znacznej bliskości trasy 

obwodnicy od: koncentracji ludzi, infrastruktury (w tym krytycznej, m.in.: szpital, 

kościoły, szkoła, zwarta zabudowa mieszkalna, planowany wiadukt nad ul. 1. 

Praskiego Pułku, obiekty użyteczności publicznej oraz gazociąg wysokiego 

ciśnienia, podwójna linia wysokiego napięcia).    

d. Nieprzekonującą opinię przedstawicieli resortu obrony narodowej pod kątem 

oddziaływania wariantu „zielonego” na funkcjonowanie stacjonującej  

w Wesołej jednostki wojskowej, jej gotowość bojową i mobilizacyjną oraz – co 

niezmiernie ważne – na utrudnienia w planie obrony miasta st. Warszawy.    

e. Dzielnica Wesoła, zalesiona w 56%, jest podzielona na wyspowe osiedla (Wesoła 

Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka, Osiedle Wojskowe, Grzybowa, Osiedle 

Zielona, Stara Miłosna); 

f. Osiedle Wesoła Centrum i Wola Grzybowska ograniczone są od północy drogą 

wojewódzką nr 637 (Warszawa-Węgrów) oraz linią kolejową nr 2 (przeznaczoną 
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w najbliższych latach do rozbudowy). Linia ta ma być poszerzona o 2 dodatkowe 

tory.  

g. Za w/w torami i linią kolejową znajduje się osiedle Plac Wojska Polskiego,  

a dalej w kierunku Rembertowa – teren poligonu wojskowego ze strzelnicami 

używanymi w dzień i w nocy.  

h. Dyslokacja 1. WBP na terenie Placu Wojska Polskiego predysponuje tę jednostkę 

do ewentualnej obrony stolicy kraju przed agresją z kierunków wschodniego  

i południowego, choć brygada może zostać użyta na terenie całego kraju,  

w zależności od potrzeb. Obecnie na terenie garnizonu Wesoła brygada ma w 

swoim składzie dowództwo i sztab, batalion czołgów, batalion dowodzenia, 

batalion logistyczny, patrol saperski13. 

i. Od strony zachodniej i południowej w odległości 750 m od przejazdu kolejowego 

ma przebiegać Wschodnia Obwodnica Warszawy – 6 pasmowa trasa na wysokim, 

8 metrowym nasypie, podwyższonym ekranami akustycznymi. Jedynym 

dostępnym przejazdem z tego obszaru w kierunku północnym, zachodnim  

i południowym jest ulica 1. Praskiego Pułku. 

j. W tym centralnym obszarze (750 m szerokości i ok. 2 km długości w kierunku 

wschodnim) znajduje się większość instytucji publicznych, a mianowicie: 3 szkoły 

podstawowe, 2 przedszkola, żłobek, zabytkowy kościół parafialny i cmentarz, 

ośrodek zdrowia, biblioteka miejska, straż pożarna, głębinowe ujęcia wody dla 

Wesołej Centrum, ośrodek TKKF, przystanek kolejowy Wesoła, pętla autobusu 

miejskiego, placówki handlowe i usługowe, zwarta zabudowa budownictwa 

jednorodzinnego, pas lasu Nadleśnictwa Drewnica stanowiący jedyny teren 

rekreacyjny dla mieszkańców (ścieżki rowerowe, spacerowe, narciarskie). 

k. Bezpośrednie oddziaływanie konsekwencji zagrożeń na mieszkańców w 

odległości 500 m od trasy: w wariancie „zielonym” – ok. 5500 osób (dla 

porównania - w wariancie „czerwonym” 2800 osób). 

l. Po południowej stronie planowanego nasypu i trasy znajduje się Urząd Dzielnicy, 

przedszkole, sanatorium MSWiA oraz zwarta zabudowa osiedla Groszówka 

liczącego ponad 1.4 tys. ludności. 

m. Bezpośrednio wzdłuż przebiegu trasy znajduje się podwójna linia energetyczna 

wysokiego napięcia oraz gazociąg krajowy wysokiego ciśnienia, oraz równolegle 

do ulicy Niemcewicza. 

n. Ulice: Armii Krajowej, 1. Praskiego Pułku oraz ul. Niemcewicza stanowią główny 

ciąg ulic prowadzących do centrum Warszawy. W chwili obecnej w czasie szczytu 

porannego i popołudniowego są one na całej długości zakorkowane. 

                                                 
13 http:// http://1bpanc.wp.mil.pl/pl/39.html, dostęp 10.05.2017 r. 
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o. Przy przystanku kolejowym znajduje się pętla autobusowa oraz duży parking 

samochodów osobowych. Duża ilość mieszkańców osiedla Stara Miłosna 

dojeżdża do Wesołej-Centrum aby się przesiąść do SKM i dotrzeć do centrum 

Warszawy. 

p. Planowana inwestycja przebiega w bezpośrednim pobliżu zabytkowego kościoła 

położonego na wysokiej wydmie, przechodzi przez tzw. Las Milowy  

z chronionymi elementami przyrodniczymi i ścieżką edukacyjną. 

q. Inwestycja, którą zamierza się zrealizować wiąże się z wykonaniem  

8-metrowego nasypu z sześciopasmową jezdnią o szerokości co najmniej 60 

metrów, co wraz z rozbudowywanymi torami kolejowymi może doprowadzić do 

zamknięcia niemal ze wszystkich stron osiedli Wesoła-Centrum oraz Wola 

Grzybowska. 

r. Główną arterią komunikacyjną w Wesołej w kierunku południowym  

i północnym jest ul. 1. Pułku Praskiego, która po zrealizowaniu „wariantu 

zielonego” obwodnicy może się stać szczególnie wrażliwą arterią komunikacyjną 

całej dzielnicy.   

Pośród rożnego rodzaju zagrożeń, które mogą mieć miejsce w związku  

z przebiegiem planowanej  trasy w wariancie „zielonym”  i na terenie przyległym do niej 

należy wyróżnić: 

- zagrożenia komunikacyjne, 

- zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi, 

szczególnie w związku z transportem materiałów niebezpiecznych,   

- katastrofy w ruchu lądowym, 

- katastrofy w ruchu lotniczym w związku z przebiegiem korytarzy lotniczych 

lotnictwa cywilnego i wojskowego, 

- zagrożenia pożarowe obiektów budowlanych, szczególnie łatwopalnych i obiektów 

punktowych i linearnych posiadających ciecze i gazy palne oraz kompleksów 

leśnych, 

- katastrofy budowlane jako efekt działań człowieka i złego stanu technicznego, 

- awarie sieci gazowych, ciepłowniczych i wodociągowych, 

- inne. 
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3.2. Potencjalne celowe (zamierzone) działania drugiego człowieka 

W niniejszym zagadnieniu bierzemy pod uwagę te działania człowieka, które mogą 

wywołać negatywne skutki w postaci strat w ludziach (sanitarnych i śmiertelnych), 

mieniu, w tym w infrastrukturze, i środowisku.  

Należy mieć na względzie, iż z doświadczeń konfliktów zbrojnych oraz działalności 

terrorystycznej wynika, że dla potencjalnego przeciwnika lub terrorysty (ugrupowania 

terrorystycznego) infrastruktura drogowa i jej kluczowe elementy stanowią kuszący cel 

ataku szczególnie wówczas, gdy łączy się to z innymi obiektami ataku (terenem 

zurbanizowanym, infrastrukturą społeczną, energetyczną, ciepłowniczą, telekomunikacyjną 

itp.), a zbieg tych okoliczności ma niestety miejsce w rozpatrywanym przypadku.  

Ich zniszczenie może wywołać efekt, odpowiednio: 

- dla potencjalnego przeciwnika, który swoje działania może realizować w postaci 

klasycznej agresji lub coraz częściej w formie działań hybrydowych (dywersja, działania 

nieregularne): przede wszystkim straty śmiertelne i sanitarne, a także paraliż 

komunikacyjny, dezorganizację systemu transportowego i telekomunikacji, systemów 

zaopatrywania w media komunalne, systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu, 

a także – w tym wypadku – dezorganizację procesu mobilizacyjnego i działań 

operacyjnych w obronie Warszawy i całej aglomeracji warszawskiej. Ten ostatni efekt 

działań przeciwnika jest w tym wypadku szczególnie godny uwagi, bowiem może być 

osiągnięty dzięki wykorzystaniu faktu dużego skupienia w niewielkiej odległości od 

siebie ciągów komunikacyjnych (obwodnica, ul. Okuniewska, ul. Niemcewicza  

i 1. Praskiego Pułku), a także innych sąsiadujących bezpośrednio z obwodnicą 

elementów infrastruktuy ekonomicznej i społecznej, 

 - dla terrorystów, dla których obiektami ataku mogą być obiekty administracyjne, 

obiekty użyteczności publicznej (szkoły, obiekty kultury, sportu i rekreacji, centra 

handlowe itp.), systemy energetyczne (gaz, energia elektryczna, paliwa płynne), woda 

(systemy wydobycia, oczyszczania, magazynowania i dystrybucji), infrastruktura 

transportowa (drogowa i kolejowa oraz systemy sterowania), publiczne i niepubliczne 

obiekty ochrony zdrowia14: straty w ludziach, panikę i strach, utrudnienia 

komunikacyjne, zakłócenia porządku publicznego, dezorganizację systemów sterowania 

w komunikacji i transporcie, a także w usługach publicznych, bankach, ochronie zdrowia, 

świadczeniach społecznych itd.  

Ponadto należy też mieć na uwadze: 

- działalność na obszarze drogowym i kolejowym zorganizowanych grup przestępczych 

skierowaną przeciwko ludziom, mieniu i elementom infrastruktury drogowej, kolejowej 

i energetycznej 
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- umyślne zniszczenia, podpalenia itp. dokonywane przez chuliganów  stadionowych 

(potocznie zwanych kibolami) podczas przemieszczania się w ruchu lądowym, 

- konsekwencje objawów społecznego niezadowolenia, strajków i podobnych zdarzeń 

połączonych z prowokacjami zer strony osób trzecich,   

- katastrofy komunikacyjne, wypadki i kolizje drogowe oraz awarie techniczne 

elementów infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej spowodowane 

lekkomyślnością człowieka lub wadami technicznymi i technologicznymi. 

Pośród działań zamierzonych, oddziałujących na bezpieczeństwo lokalnej 

społeczności, w związku z planowanym przebiegiem trasy wariant „zielony” należy 

wymienić: 

1. Działania militarne z użyciem klasycznych środków rażenia (bomby lotnicze, rakiety, 

miny i ładunki materiału wybuchowego). Tego typu działania, chociaż mało 

prawdopodobne, to – jeśli jednak do nich dojdzie – istnieje duże prawdopodobieństwo 

nasilenia ataków na obiekty planowanej trasy w wariancie „zielonym”, bowiem 

ułatwią osiągniecie celów militarnych: 

a. przez zablokowanie ruchu wojsk w rejonie strategicznej obrony Warszawy,  

w transporcie drogowym i kolejowym; 

b. przez nasilenie ataków na obiekty wojskowe miejscowej jednostki wojskowej. 

 Współczesne, klasyczne środki rażenia, bomby burzące, odłamkowo-burzące, 

odłamkowe, zapalające i inne oraz rakiety i miny mogą powodować zniszczenia 

nawierzchni dróg, katastrofy komunikacyjne, emisję toksycznych środków 

przemysłowych (TSP), skażenia chemiczne, biologiczne i promieniotwórcze, pożary,  

a przez to straty w ludziach i zniszczenia, nie tylko na terenie infrastruktury drogowej, 

kolejowej, energetycznej i innej, ale również powodować straty bezpośrednie i wtórne 

na terenach zurbanizowanych czego najlepszym dowodem są obrazy strat w ludzkich  

i zniszczeń na Ukrainie lub terenie objętym konfliktem z tzw. państwem ISIS.  

 W działaniach militarnych nieregularnych (działania hybrydowe, dywersja) mogłyby 

być stosowane ładunki materiałów wybuchowych (MW), tzw. „brudne bomby”,  

a także miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne. Obiektem ataku byłyby obiekty 

infrastruktury społecznej i ekonomicznej, a przez to i ludzie znajdujący się w zasięgu 

rażenia tego typu broni.     

2. Działania militarne i terrorystyczne z użyciem broni masowego rażenia (jądrowej, 

biologicznej, chemicznej i radiologicznej) mogłyby przynieść największe straty. 

Użycie broni jądrowej, jak i biologicznej byłoby na tyle groźne, że w tym wypadku nie 

miałby większego znaczenia przebieg planowanej trasy. Jednak użycie broni 

                                                                                                                                                             
14 Zob. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. nr 89 z 2007 r.,, poz. 590  

z późn.zm.). 
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chemicznej należy brać pod uwagę, bowiem więcej czynników sprzyjających 

zaistnieniu jego negatywnych skutków występuje w planowanym przebiegu trasy  

w wariancie „zielonym”. Z uwagi na brak w pobliżu trasy zakładów przemysłowych  

i innych obiektów stosujących środki chemiczne i środki biologiczne w dużej skali, 

należy mieć głównie na względzie atak na substancje przewożone w transporcie 

drogowym lub kolejowym.  

3. Zamachy terrorystyczne, które należy uznać za najbardziej niebezpieczne  

i trudne do przewidzenia. Tego typu działania: 

a. będą wymierzone przeciwko życiu ludzkiemu i wolności15;   

b. będą powodować istotne zniszczenia: urządzeń publicznych, systemu 

transportowego, infrastruktury, systemów informatycznych;  

c. polegały m.in. na zawładnięciu środkami transportu publicznego lub towarowego; 

d. spowodują uwalnianie niebezpiecznych substancji, powodowanie pożaru, powodzi 

lub eksplozji, w efekcie których zagrożone jest życie ludzkie; 

e. spowodują zakłócanie lub przerywanie zaopatrzenia w wodę, energię lub inne 

podstawowe źródło naturalne, o ile może spowodować zagrożenia życia ludzkiego. 

Terroryzm może przebierać postać: 

a. terroryzmu bombowego, polegającego na podkładaniu różnego rodzaju 

materiałów wybuchowych lub wykorzystaniu innych materiałów (granaty, 

granatniki lub pociski rakietowe) przeciwko: ludziom, obiektom użyteczności 

publicznej, obiektom służącym obronności (tutaj: JW.), infrastrukturze drogowej, 

energetycznej, gazowej i miejskiej; 

b. terroryzmu chemicznego, czyli atakach z użyciem środków chemicznych lub, 

przy braku takiego środka, dokonaniu innego rodzaju ataku, tak by wejść  

w posiadanie substancji chemicznej lub spowodować jej uaktywnienie, m.in. 

poprzez: porwanie cysterny z chemikaliami i jej zdetonowanie, wypadki cystern 

kolejowych i autocystern wywołane świadomym działaniem terrorystów, 

rozszczelnienie, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie rurociągów służących do 

transportu substancji gazowych lub płynnych, porwanie pojazdu 

samochodowego lub pociągu w celu wywołania strat w ludziach i katastrof; 

c. bioterroryzmu, polegającego na użyciu substancji biologicznych (bakterie, 

wirusy lub materiały z nich pochodzące oraz różnego rodzaju toksyny przez nie 

wytwarzane) wobec ludzi, zwierząt, żywotności i wody; 

d. terroryzmu elektronicznego (informatycznego, cyberterroryzmu). W tym 

wypadku może to być atak na sieci informatyczne administracji oraz sieci  

                                                 
15 Przestępstwa przeciwko wolności w rozumieniu Kodeksu karnego. 
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i urządzenia służące do obsługi i  sterowania  ruchem drogowym  

i kolejowym, a także działaniem systemów przesyłowych energii, wody  

i gazu.    

4. Przestępstwa powodujące zagrożenie ludzi, mienia i środowiska, wymierzone 

przeciwko: 

a. obronności (gwałtowny zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP, niszczenie lub 

uszkodzenie obiektu albo urządzenia o znaczeniu obronnym;   

b. bezpieczeństwu powszechnemu (wywołanie pożaru, zniszczeń, eksplozji 

materiałów wybuchowych i łatwopalnych i inne w rozumieniu art. 163§1 kk); 

c. bezpieczeństwu w komunikacji przez sprowadzenie katastrofy w ruchu 

lądowym; 

d. porządkowi publicznemu przez zabieranie, niszczenie, uszkadzanie lub czynienie 

niezdatnym do użytku elementu wchodzącego w skład sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej 

albo linii kolejowej, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części 

sieci albo linii (art. 254a kk). 

 

Wniosek!  

Mając na względzie charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, 

publicznego, powszechnego, ekologicznego i militarnego, a w tym mając na względzie 

ochronę takich dóbr jak życie i zdrowie ludzi, mienie i środowisko naturalne, a także 

zważywszy na kumulację i bliskość obiektów infrastruktury krytycznej a nawet obronnej 

(w tym bliskość jednostki wojskowej), należy potwierdzić słuszność przyjętej hipotezy, 

iż realizacja trasy WOW w wariancie „zielonym” niesie większe ryzyko zagrożeń  

i wynikających z tego tytułu strat ludzkich i materialnych. 
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OCENA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA  

I ZDROWIA LUDZI, MIENIA I ŚRODOWISKA 

(wariant 3 północno-wschodni określany jako wariant zielony, 

przechodzący przez centrum dzielnicy Warszawa-Wesoła) 
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PODSTAWA WYKONANIA EKSPERTYZY I METODOLOGIA 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DO ANALIZY RYZYKA ZAGROŻEŃ:  

Powołanie zespołu eksperckiego ds. oceny ryzyka zagrożeń. 

Analiza dostępnych dokumentów:  

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowe, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 

materiały dostępne na stronie http://siskom.waw.pl/s17.htm; oraz na stronach Urzędu 

dzielnicy Wesoła: http://www.wesola.waw.pl/; 

We wstępie opracowania dokonano analizy jakości zastosowanych we wcześniejszych 

ekspertyzach metod wyboru wariantu oraz odniesień do analizy zagrożeń w materiałach 

archiwalnych, literaturze fachowej, instrukcjach technicznych, zapisach normowych  

i opracowaniach mapowych, przeanalizowano materiały: 

- opinię dr Witolda Lenarta na temat raportu OOŚ (Oceny Oddziaływania na 

Środowisko) złożonego w roku 2015 w RDOŚ, 

- protokół ZOPI Oddziału Mazowieckiego GDDKiA z 2013 roku, preferujący wariant 

W2 czerwony, 

- protokół KOPI z roku 2014  nie wskazujący żadnego wariantu, 

- protokół KOPI z kwietnia 2015 roku – wskazujący wariant W3 zielony. 

Uwaga 1: Analiza założeń do wielokryterialnej oceny wariantów przebiegu WOW,  

w stosunku do wydanej w 2007 roku, jest pełniejsza, ale uwidacznia, jak manipulacja 

zmianą wartości kryteriów (przypisywanych wag w metodzie AHP) w postaci procentów 

pomiędzy poszczególnymi grupami kryteriów, pozwoliła na osiągnięcie „potrzebnego” 

wyniku, to spowodowało, że wariant „zielony” uzyskał najwyższą punktację w STEŚ.  

W oparciu o przepisy wiadomo, że na tym etapie inwestycji powinny być brane pod 

uwagę głównie kryteria środowiskowo-społeczne.  

Uwaga 2: Dokonano analizy zgrubnej16 czyli analizy wstępnej17, pozwalającej na 

identyfikację źródeł ryzyka, nie wnikając w techniczne detale. Celem tej analizy jest 

uświadomienie, które zagrożenia niosą największe ryzyko i dla jakich wartości 

chronionych. Dopiero wówczas konkretyzuje się badania i przeprowadza analizę 

szczegółową metodami ilościowymi. Wyniki analizy wstępnej są przybliżone.  

W rozszerzonej analizie ryzyka zaleca się rozpatrywanie kombinacji różnych zagrożeń- 

tworząc scenariusze. 

 

Tabela 1. Ustalenie kontekstu analizy ryzyka zagrożeń. 

Cel analizy ryzyka zagrożeń dzielnicy Wesoła.  

Ocena wpływu inwestycji WOW w dzielnicy Wesoła (wariantu inwestorskiego), dla wartości 

chronionych w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnej, głównie w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego i porządku publicznego, bezpieczeństwa powszechnego i ekologicznego, a w tym: życia  

i zdrowia mieszkańców dzielnicy, dóbr (mienia) i środowiska.  

 

                                                 
16 Na potrzeby analizy zagrożeń przyjęto metodę w skrócie określaną PHA z ang. Preliminary Hazard Analysis. 
17 UNEP IE - United Nations Environment Programme Industry and Environment/Programme Activity Centre 

"Hazard Identification and evaluation in a Local Community" Technical Report N. 12 1992. 
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Sposoby zarządzania ryzykiem: na potrzeby niniejszej analizy nie rozpoznawano sposobów 

zarządzania ryzykiem w dzielnicy Wesoła. 

Aspekt prawny, uwzględniający krajowe oraz miejscowe uregulowania prawne: 

Plany zagospodarowania przestrzennego, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., 

nr 30, poz. 179, z późn. zm.), Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz. U.   

z 1991 r., nr 81, poz. 351, z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 1997 r., nr 96, poz.591, z późn. zm.), Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 

1957r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 882), akty wykonawcze i inne, wymienione w opracowaniu.  

Położenie geograficzne dzielnicy Wesoła: 

52.25450N; 21.22410E 

Graniczy od północy z Zielonką, od południa z giną Wiązowna, od zachodu z dzielnicami Rembertów  

i Wawer, od wschodu z Sulejówkiem. 

Podział administracyjny:  

Charakterystyka podmiotu: Wesoła jest dzielnicą Warszawy. Składa się z osiedli:  

1. Obszar „PLAC WOJSKA POLSKIEGO”: 

- od południa - wzdłuż osi ul. Okuniewskiej, 

- od wschodu, północy i zachodu - wzdłuż ogrodzenia osiedla, 

2. Obszar „WOLA GRZYBOWSKA”: 

- od wschodu - wzdłuż granicy miasta, 

- od południa - wzdłuż ściany lasu będącej jednocześnie linią zabudowy, aż do ul. Chodkiewicza, 

- od zachodu - wzdłuż osi ul. Chodkiewicza, 

- od północy - wzdłuż osi ul. Okuniewskiej oraz leśniczówka, 

3. Obszar „GROSZÓWKA”: 

- od wschodu - wzdłuż granicy miasta, 

- od południa - wzdłuż osi ulic Prusa i 1. Praskiego Pułku, następnie wzdłuż drogi leśnej prowadzącej 

do ulicy Wawerskiej, 

- od zachodu - wzdłuż osi ulic Wawerskiej, Liściastej, Prusa i Matejki, następnie wzdłuż ściany lasu 

będącej jednocześnie linią zabudowy, aż do ul. Niemcewicza, 

- od północy - wzdłuż północnej strony ul. Niemcewicza, 

 Obszar „WESOŁA-CENTRUM”: 

- od wschodu - wzdłuż osi ul. Chodkiewicza, 

- od południa - wzdłuż południowej strony ul. Berenta (ściana lasu) oraz teren OSP, następnie wzdłuż 

zachodniej strony ul. 1. Praskiego Pułku i dalej na zachód wzdłuż ściany lasu będącej jednocześnie 

linią zabudowy (przedłużenie ul. Berenta) oraz wzdłuż ogrodzenia terenu kościelnego i cmentarza, 

- od zachodu - wzdłuż granic cmentarza aż do ul. Kilińskiego, następnie wzdłuż ściany lasu będącej 

jednocześnie linią zabudowy, aż do ul. Okuniewskiej, 

- od północy - wzdłuż osi ul. Okuniewskiej, 

5. Obszar „ZIELONA-GRZYBOWA”: - od wschodu - wzdłuż wschodniej strony ul. Mokrej  

i południowej strony ul. Wspólnej, następnie wzdłuż ściany lasu do ul. Niemcewicza i jej północną 

stroną aż do linii zabudowy i dalej wzdłuż tejże linii na południe do skrzyżowania ulic Matejki  

i Warszawskiej. Następnie wzdłuż osi ul. Matejki aż do ul. Prusa, 

- od południa - wzdłuż południowej strony ul. Prusa następnie zgodnie z ogrodzeniem szkoły do ul. 

Krótkiej i dalej jej południową stroną do granicy miasta, 

- od zachodu - wzdłuż granicy miasta (ul. Jagiellońska), 

- od północy - wzdłuż granicy miasta (od ul. Wspólnej do ul. Przejazdowej), następnie północną stroną 

ul. Długiej (oraz zabudowania przy ul. Długiej 21), 

6. Obszar „STARA MIŁOSNA”: 

- Zgodnie z granicami wykazanymi w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 69/XIII/99 Rady Miasta Wesoła 

z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Stara Miłosna oraz ul. Teodozji, Leśna, 

Grzybowa, Wawerska posesja nr 1. Uchwała Nr 304 /XXXIX /2001 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 

września 2001 r. 
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Źródło: https://zdm.waw.pl/uploads/121/WESOLA_1417873140.jpg 

Charakterystyka geograficzna:  

Licznie występują na tym terenie wzniesienia wydmowe tworzące paraboliczne wały, poprzecinane 

terenami bagiennymi oraz torfowiskami. Są one elementem systemu wydm ciągnącego się od 

Celestynowa - przez Otwock, Wiązowną, Starą Miłosną, Rembertów i Strugę - do ujścia Narwi. 

Teren Wesołej położony jest średnio na wysokości od 95 do 115 m n.p.m. i nachylony w kierunku 

zachodnim. Dominują tu gleby wytworzone z kilku rodzajów piasków: luźnych, całkowitych i 

naglinionych. Przeważnie brunatne kwaśne i wyługowane oraz płowe. Tylko w obniżeniach terenu 

znajdują się czarne ziemie zdegradowane oraz gleby murszowe. Ogólnie są one słabej jakości - 

znajdują się w V i VI klasie. Tylko lokalnie spotkać można gleby klasy IV. 

Przez teren dzielnicy nie przepływa żadna rzeka. Natomiast na terenach leśnych, w zagłębieniach 

terenu między wydmami występują oczka wodne oraz tereny bagienne. W rejonie Starej Miłosny teren 

lekko obniża się, tworząc niewielką dolinę, przez którą ze wschodu na zachód przepływa Kanał 

Wawerski. 

Źródło: http://www.wesola.waw.pl/strona/po%C5%82o%C5%BCenie-geograficzne 

Powierzchnia  22,94 km2 

Charakterystyka terenu 

 

Obszar rolniczy Miejski Aglomeracja 

Warszawska 

Możliwość osunięć lub tąpnięć 

ziemi 

Obszary wydmowe i torfowiska 

Wzniesienia Wzniesienia wydmowe tworzące paraboliczne wały  

Doliny W rejonie Starej Miłosny teren lekko obniża się, tworząc 

niewielką dolinę, przez którą ze wschodu na zachód przepływa 

Kanał Wawerski. 

Inne obszary środowiska 

naturalnego, które są 

eksponowane na zagrożenia 

Cieki wodne, ujęcia wody, Mazowiecki Park Krajobrazowy 

(bezpośrednie sąsiedztwo Groszówki, części Zielonej i części 

Starej Miłosny)  

CHARAKTER LOKALNEJ INFRASTRUKTURY 

Cieki wodne sieć rowów na terenie Starej Miłosnej 

Drogi wodne brak 
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Linie kolejowe Przystanek osobowy Polskich Kolei Państwowych obsługiwany 

przez Koleje Mazowieckie i Warszawską Szybką Kolej Miejską. 

Położony jest na terenie warszawskiej Wesołej przy ul. 1. 

Praskiego Pułku. Tworzy tzw. węzeł miński.  

Pociągi linii SKM S2 na trasie Warszawa Lotnisko Chopina 

Transport substancji niebezpiecznych. 

Przecięcia z drogami samochodowymi 

Drogi Kategoria o nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej, płyt 

betonowych, destruktu, gruntowe  

Występują skrzyżowania z torami kolejowymi 

Charakterystyka transportu:  

Osobowy, miejski, ciężarowy, kolejowy,  

 

Podmioty gospodarcze 

 

Brak większych podmiotów gospodarczych 

 

Zakłady przemysłowe Brak 

Zakłady przetwarzające, 

magazynujące lub transportujące 

substancje niebezpieczne 

Firmy zajmujące się sprzedażą olejów i gazów opałowych, olejów 

technicznych lekkich i ciężkich, olejów silnikowych, smarów, 

gazów w butlach, węgla, gazu propanu i butanu  

Charakterystyka populacji: ok. 23 500 osób (2015r.) 

Mieszkańcy o długiej wspólnej tradycji, zmiany w populacji są spowodowane osiedlaniem się ludzi 

napływowych 

Opis obiektów szczególnych 

Kościół św. Antoniego Padewskiego w raz z dzwonnicą  (ul. 

Borkowska 1) 

Dwór Poniatowskich, murowany, koniec XVIII, odbudowany 

Stara Miłosna 

Mogiła zbiorowa Polaków i Żydów, 1944 Stara Miłosna, w lesie 

(„Zielony Ług”) 

Park dworski, koniec XIX Stara Miłosna, ul. Cieplarniana 23, 

Stary dwór 

 

OPIS OBOWIĄZUJĄCYCH PROCESÓW JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ 

ZAKŁÓCONE W WYNIKU ZAGROŻENIA 

ZAGROŻENIA TYPU ZDARZENIOWEGO: Paraliż komunikacyjny, niedostępność infrastruktury 

drogowej, informacyjnej, niedostępność systemów przesyłowych energii, systemów zaopatrywania 

w media komunalne, utrudnienia w dostępie do ochrony zdrowia, dezorganizacja systemów 

sterowania w komunikacji, utrudnienia w komunikowaniu. 

ZAGROŻENIA DLA OBIEKTÓW: osiedli mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, sakralnej, 

infrastruktury krytycznej: drogowej, kolejowej, przychodni: niedostępność obiektów. Zagrożenia  

katastrofą wywołane działaniem celowym i nieumyślnie, niedostępność obiektów. 

OPIS INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

WODOCIĄGI OPIS ŹRÓDŁA RYZYKA  

UJĘCIA WODNE Własne wodociągi własne 

ujęcia wody, zasilają lokalną 

sieć wodociągową o unikalnej 

w skali województwa 

mazowieckiego czystości 

Zanieczyszczenia ujęć wodnych:  

działania umyślne – skażenia np. 

cyjankiem, skażone wody opadowe 

pochodzące z odwodnienia drogi, 

zagrożenie bezpieczeństwa 

sanitarnego, problem zagrożenia 

terroryzmem, brak zasilania 

energetycznego (cyberatak na 

elektrownie) - systemy przestają 

działać, awarie techniczne, zdarzenia 
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losowe (intensywne, nadmierne opady) 

KANALIZACJA Funkcjonują lokalne 

oczyszczalnie ścieków i stacje 

uzdatniania wody 

Nieszczelności (techniczne),  

w następstwie np. intensywnych 

opadów, katastrof budowlanych, 

zatrucia bakteriami, skażenia terenu, 

uszkodzenia kanalizacji, umyślne - 

akty terroru 

OBIEKTY 

TELEKOMUNIKACYJNE 

Obiekt techniczny jako zbiór 

łączy telekomunikacyjnych i 

innych urządzeń wymaganych 

do przesyłania informacji 

Zagrożenia związane  

z nieprawidłowym funkcjonowaniem 

danego systemu, cyberzagrożenia, 

cyberataki, awarie energetyczne 

GAZOCIĄGI Gazociąg wysokiego ciśnienia. 

Gazy palne. Przepływ pod 

zwiększonym ciśnieniem. 

Awarie techniczne, nieszczelność 

zaworów ciśnieniowych możliwość 

pożarów, możliwość wybuchu, 

przyczyny błędów ludzkich, terroryzm 

STACJE BENZYNOWE 

STACJE PALIW 

obiekty posiadające 

zbiorniki produktów 

ropopochodnych dla 

własnych potrzeb 

- Trakt Brzeski 65, Warszawa-

Wesoła 05-077, 

- Juliana Ursyna Niemcewicza 

6b, 05-075 Wesoła,  

- Polski Koncern Naftowy 

Orlen SA. Stacja Paliw, Trakt 

Brzeski (Wesoła) 110 lok. 

114, 05-077 Warszawa. 

Rozszczelnienia -  możliwość 

wybuchu, wycieki produktów 

ropopochodnych do środowiska, 

emisja zanieczyszczeń do powietrza 

oraz awarie związane z udziałem 

substancji niebezpiecznych, produkty 

palne trujące - substancje stwarzające 

zagrożenie dla środowiska. 

LINIE PRZESYŁU 

ENERGII 

Podwójna linia wysokiego 

napięcia 

Obciążenie oblodzeniem, wiatrem. 

Zakłócenia radioelektryczne 

pochodzące od napowietrznych linii 

elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia, wywołane przez zjawisko 

ulotu, mogą być generowane w 

szerokim paśmie częstotliwości przez: 

a) wyładowania ulotowe w powietrzu z 

powierzchni przewodów i osprzętu; 

b) wyładowania i iskrzenia na 

izolatorach w miejscach o wysokich 

naprężeniach elektrycznych; 

c) iskrzenia na luźnych lub wadliwych 

połączeniach. 

Zagrożenie promieniowaniem 

elektromagnetycznym, pożarem, 

porażeniem. 

Akty terrorystyczne. 

OBIEKTY OPIEKI 

MEDYCZNEJ 

Samodzielny Zespół 

Publicznych zakładów 

Lecznictwa Otwartego ul. 

Kilińskiego 48; 

Przychodnia Rejonowo -

Specjalistyczna nr 1 

(ul. Kilińskiego 50).  

Przychodnia Rejonowa Nr 2 

(ul. Warszawska 55)  

Przychodnia Rejonowa Nr (ul. 

Jana Pawła II 23) 

Niedostępność obiektów z powodu 

korków, blokady jedynego przejazdu. 

Z powodu sytuacji kryzysowej 

wywołanej jakąkolwiek katastrofą 

ograniczająca dostępność obiektów np. 

epidemii, skażenia. 

 

http://mapa.targeo.pl/wesola,juliana%20ursyna%20niemcewicza%206b
http://mapa.targeo.pl/wesola,juliana%20ursyna%20niemcewicza%206b
https://warszawa.cylex.pl/firmy/polski-koncern-naftowy-orlen-sa--stacja-paliw-10704801.html
https://warszawa.cylex.pl/firmy/polski-koncern-naftowy-orlen-sa--stacja-paliw-10704801.html


 

27 

 

OBIEKTY SŁUŻB 

RATOWNICZYCH,  

W TYM OSP 

OSP ul. 1 Pułku Praskiego 31 

Komisariat Policji 

Warszawa-Wesoła 

ul. 1 Praskiego Pułku 21 

 

Niedostępność obiektu, blokady dróg, 

korki, trudności z dojazdem do miejsca 

zdarzenia spowodowane ograniczoną 

możliwością włączenia się do ruchu (w 

razie zablokowania jednego przejazdu 

kanalizującego ruch) 

DROGI Transport substancji 

niebezpiecznych. Pojazdy, 

mosty, skrzyżowania. 

Do szczególnie uciążliwych 

odcinków dróg należą: droga 

krajowa nr 2 Warszawa - 

Terespol, droga krajowa nr 17 

Warszawa - Lublin, droga 

krajowa nr 50 z Góry Kalwarii 

do Kołbieli (tranzytowa, 

pełniąca funkcję obwodnicy 

Warszawy dla ruchu 

ciężarowego), natomiast 

uciążliwymi szlakami 

kolejowymi są szlaki:  

z Warszawy do Lublina przez 

Otwock oraz z Góry Kalwarii 

do Pilawy (odcinek tranzytu 

kolejowego). 

Pojazdy i materiały niebezpieczne 

możliwość skażenia środowiska, 

zatrucia gleb i powietrza. 

Ruch pojazdów, emisja hałasu, wzrost 

zanieczyszczeń wód opadowych do 

środowiska, wytwarzanie odpadów, 

emisja zanieczyszczeń do powietrza, 

wpływ na środowisko przyrodnicze, 

wpływ na zdrowie ludzi, w przypadku 

koincydencji wynikającej  

z przypadkowych zdarzeń 

pochodzących z linii wysokiego 

napięcia lub gazociągu 

wysokociśnieniowego lub kolizji  

w ruchu lądowym. 

 

 

W analizie wskazano obszary, w których może wystąpić dane zagrożenie, które może 

mieć istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności i może wywierać wpływ na 

bezpieczeństwo państwa. Zidentyfikowano sytuacje, w których skutki mogą zagrozić 

życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w znacznych rozmiarach, albo środowisku 

na znacznych obszarach, związanych z międzynarodowym terroryzmem godzącym  

w istotne interesy RP, w tym na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej oraz życie  

i zdrowie jej obywateli.  
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Tabela 1 Identyfikacja ryzyka zagrożeń. 

NR 

ŹRÓDŁA/ 

PRZYCZYNY 

ZAGROŻEŃ 

MOŻLIWE  

I PRAWDOPODOBNE 

SCENARIUSZE 

POTENCJALNE 

MIEJSCA 

WYSTĄPIENIA 

PRZYCZYNY 

WYSTĄPIENIA 
POTENCJALNE SKUTKI 

1 Zagęszczenie 

infrastruktury:  

projektowana trasa 

„zielona”, podwójna 

linia wysokiego 

napięcia,  

gazociąg wysokiego 

ciśnienia, ujęcia 

wody. 

Sytuacja kryzysowa 

wywołana: 

aktem terroru np.: 

bombowego, 

chemicznego, 

radiacyjnego, 

działaniem sił 

natury. 

W miejscach 

największego 

zbliżenia obiektów 

infrastrukturalnych. 

Na całej długości 

trasy dzielącej 

Wesołą na dwie 

części. 

W obiektach 

infrastrukturalnych. 

Uwaga! Problem ten 

nie występuje  

w wariancie 

„czerwonym”. 

Projektowe 

(technologiczne), 

terroryzm – działanie 

umyślne, katastrofa 

drogowa, zerwanie linii 

wysokiego napięcia, 

rozszczelnienie 

gazociągu. 

Zagrożenie życia i zdrowia obywateli - ranni i zabici, panika, 

trauma pourazowa, społeczne wzburzenie, brak zaufania do 

władz. 

Zniszczenia spowodowane bezpośrednim działaniem środka, 

który wywołał katastrofę, może przyczynić się do degradacji 

środowiska, skażenie środowiska spowodowane 

rozszczelnieniem instalacji. 

Zakłócenie ciągłości działania administracji publicznej, 

instytucji oraz przedsiębiorców. Zniszczenia infrastruktury 

drogowej, paraliż komunikacyjny, możliwość przerwania 

dostaw prądu, zniszczenia wywołane wybuchem gazu. 

Zakłócenie funkcjonowania ochrony zdrowia, i służb 

ratowniczych.  

Problemy z zapewnieniem dostatecznej ilości urządzeń do 

likwidacji przyczyny zagrożenia (skażeń). 

2 Transport substancji 

niebezpiecznych np. 

chemikaliów. 

Katastrofa w ruchu 

lądowym z udziałem 

pojazdów w tym 

pojazdów 

przewożących 

substancję 

niebezpieczną, która 

prowadzi do 

wybuchu i pożaru na 

znacznym obszarze 

wywołanie tzw. 

efektu domina. 

Na całej długości 

trasy dzielącej 

Wesołą na dwie 

części. Trasa wariant 

„czerwony”: 

w wariancie tym 

zdecydowanie 

mniejsze będą 

prognozowane skutki 

dla życia i zdrowia 

ludzi, większe dla 

środowiska. 

Projektowe, terroryzm, 

wypadek drogowy, 

rozszczelnienie 

zbiornika np. z gazem, 

kwasami. 

Zagrożenie dla życia i zdrowia (zabici i ranni) na obszarze 

znacznie większym niż sama kolizja spowodowane tym, że 

przewożona była substancja niebezpieczna. Konieczność 

ewakuacji i tymczasowego zakwaterowania. 

Mogą wystąpić, w zależności od warunków atmosferycznych 

i środka trującego, długotrwałe dolegliwości oddechowe, 

trauma pourazowa, konieczność zapewnienia opieki 

psychologicznej. 

Wzrost poziomu zagrożenia skażeniem środowiska – wód  

i gleby na skutek pożaru lub wybuchu, konieczność 

rekultywacji gleby, możliwość rozprzestrzeniania się 

substancji w powietrzu. 
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Zniszczenia miejscowe infrastruktury drogowej, skażenie 

infrastruktury w miejscu zdarzenia i w otoczeniu, konieczność 

neutralizacji substancji. 

Blokada przejazdu, utrudniony dojazd do poszkodowanych 

służb ratowniczych. 

Paraliż komunikacyjny ruchu na pozostałych drogach 

dojazdowych. 

3 Występowanie 

dysfunkcji systemu 

kanalizacji 

sanitarnej i/lub 

deszczowej oraz 

sieci wodociągowej. 

Sytuacja kryzysowa 

wywołana: aktem 

terroru: skażenie 

ujęć wody. 

Uszkodzenie sieci 

wodociągowej na 

skutek katastrofy 

biologicznej. 

 Ujęcia wody, system 

kanalizacji sanitarnej. 

W okolicach 

przebiegu wariantu 

„czerwonego” nie ma 

ujęć wody. 

Działania umyślne - 

terroryzm, skażenie 

wskutek wód 

opadowych 

spływających z nasypu. 

Katastrofa biologiczna 

wskutek przerwania 

sieci kanalizacji. 

Zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Masowe zachorowania 

ludzi na określone typy chorób – możliwość epidemii. 

Brak dostępu do źródeł pitnej wody i brak szybkiego 

możliwego rozwiązania tej sytuacji, oraz utrudniony dowóz 

beczkowozami. Długotrwałe zanieczyszczenie środowiska, 

konieczność odkażania. Konieczność wzmożonej opieki nad 

chorymi, trudności w zapewniania jej potrzebującym 

(ograniczona ilość miejsc w szpitalach, konieczność izolacji 

osób, może w skrajnych przypadkach wystąpić konieczność 

zorganizowania grzebowisk. 

4 
Awaria 

energetyczna 

podwójnej linii 

wysokiego napięcia. 

Black out, zerwanie 

linii wysokiego 

napięcia. 

Obszar Wesołej, 

wzdłuż wariantu trasy 

„zielonego”. 

W wariancie 

„czerwonym” 

styczność z 

podwójną linią 

wysokiego napięcia 

jest znikoma. 

Techniczna, terroryzm, 

warunki pogodowe. 

Panika i dezinformacja wśród mieszkańców, wzburzenie 

społeczne, naruszenia porządku publicznego, straty 

finansowe, brak świadczenia usług. Możliwość zagrożenia 

życia i zdrowia. W zależności od czynnika wywołującego 

sytuację kryzysową oddziaływanie na środowisko nie jest 

zbyt duże i najczęściej wynika z innych towarzyszących 

czynników. Paraliż i zakłócenie ciągłości działania organów 

administracji, instytucji, ograniczone lub wstrzymane 

działania systemów uzdatniania wody, wodociągów, 

oczyszczalni, funkcjonowania szpitali spowodowane 

niewystarczająca mocą agregatów i przedłużającym się 

czasem opanowania sytuacji. Skutki zagrażające ludzkiemu 

życiu/zdrowiu – porażenie prądem. 
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5 Wybuch cysterny 

przewożącej gaz. 

Pożar typu 

kolistego. 

Na całej długości 

trasy, obszar 

podwyższonego 

ryzyka to okolice 

przejścia tunelowego 

– wariant „zielony”  

i „czerwony”. 

Wariant „czerwony” 

ze względu na 

przebieg trasy 

generuje mniejsze 

skutki dla życia  

i zdrowia ludzi 

(mniejsze 

zagęszczenie ludzi) w 

przypadku katastrofy. 

 Wypadek, akt terroru. Zabici i ranni, trauma powypadkowa, konieczność opieki 

psychologicznej, długotrwałe leczenie osób poszkodowanych, 

wypłata odszkodowań. Zniszczenie  

i wypalanie znacznego obszaru środowiska w zależności od 

pojemności cysterny przewożącej gaz, konieczność gaszenia 

pożaru. Paraliż komunikacyjny. Zniszczenia miejscowe 

infrastruktury drogowej, trudności z dojazdem do 

poszkodowanych. 

6 Wypadek cysterny 

przewożącej olej. 

Wyciek oleju, 

groźba pożaru. 

Na całej długości 

trasy, wariant 

„zielony” i 

„czerwony” (w 

wariancie tym 

prognozuje się 

większe straty w 

środowisku 

naturalnym). 

Wypadek, akt terroru. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, trauma powypadkowa, 

panika, konieczność ewakuacji, straty materialne.  

Zatrucie środowiska, konieczność rekultywacji. Paraliż 

komunikacyjny, długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym, 

zniszczenia infrastruktury w miejscu zdarzenia. 

7 Katastrofa 

budowlana 

wywołana 

zniszczeniem 

obiektu 

budowlanego lub 

jego części, a także 

konstrukcyjnych 

elementów obiektu. 

Sytuacja kryzysowa 

wywołana katastrofa 

budowlaną.   

Urząd dzielnicy, 

jednostka wojskowa, 

przejście i przejazd 

tunelowy w nasypie, 

tunel. 

Terroryzm, działania 

nieumyślne, butla z 

gazem, nieszczelności 

instalacji gazowej, 

burza, trąba 

powietrzna. 

Skażenie terenu, możliwość eksplozji materiałów 

wybuchowych, paraliż komunikacyjny, utrudniony dojazd 

służb medycznych, trudności w prowadzeniu akcji 

ratowniczych. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, trauma 

powypadkowa, straty materialne. Utrudnienia w dostępie do 

służby zdrowia. 



 

31 

 

8 Zagrożenia 

militarne. 

Dywersje militarne, 

napaść zbrojna grup 

nieformalnych, 

prowokacja 

militarna, terroryzm. 

Na całej długości 

trasy, wobec 

wybranych obiektów 

infrastrukturalnych. 

Zagrożenia militarne 

w przypadku 

wariantu zielonego 

będą generowały 

dużo większe skutki 

katastrofalne dla 

wariantu zielonego 

(gęściejsza 

zabudowa, 

zagęszczenie 

obiektów 

infrastrukturalnych. 

Działania typu 

hybrydowego. 

Zabici i ranni, panika, trauma społeczna, zniszczenia 

domostw. Skażenie terenu, ujęć wody, możliwość wybuchu 

materiałów wybuchowych, degradacja środowiska, skażenie. 

Paraliż komunikacyjny, długotrwałe utrudnienia w ruchu 

drogowym, zniszczenia infrastruktury, niedostępność służb 

ratunkowych. 
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WNIOSKI  

Analizowane przypadki możliwych i prawdopodobnych zagrożeń mogą pojawić się  

w obu analizowanych wariantach przebiegu tras dróg WOW. Jednakże, co należy 

szczególnie podkreślić, w przypadku wariantu „zielonego” występuje więcej miejsc,  

w których obiekty infrastrukturalne są skupione, co wpływa na wzrost ryzyka zagrożeń, 

bowiem prognozowane skutki (straty) będą znacznie wyższe niż w przypadku wariantu 

„czerwonego”, w którym nie występują zbieżności lokalizacyjne obiektów 

infrastrukturalnych (gazociąg wysokiego ciśnienia, podwójna linia wysokiego napięcia, 

nasyp, po którym przebiega trasa wariant „zielony”).  

Wariant „zielony”, ze względu na usytuowanie i przebieg trasy w miejscach gęściejszej 

zabudowy, bliżej domów mieszkalnych generuje wyższe ryzyko dla życia i zdrowia 

mieszkańców w przypadku pojawienia się zagrożenia niż w wariancie „czerwonym”, 

który ma być poprowadzony na terenach mniej zabudowanych i częściowo w tunelu 

(załącznik).  

Wariant „czerwony” jest wariantem bezpieczniejszym dla życia i zdrowia ludzi np.  

w przypadku zagrożeń wynikających z transportu substancji niebezpiecznych np. 

chemikaliów, a także zdarzeń niepożądanych i sytuacji kryzysowych zaistniałych na 

skutek pojawiania się innych źródeł ryzyka, np. aktów terroru.  

Zagrożenia wynikające z lokalizacji wariantu „zielonego” zaburzają sferę relacji 

interesów społecznych mieszkańców. Sprawie tej powinno się poświęcić badania 

wpływu inwestycji na społeczność Wesołej. Podsumowującą konkluzją jest wniosek aby 

nie zwiększać poziomu ryzyka zagrożeń, w szczególności dla życia i zdrowia ludzi, 

chroniony powinien być stan istniejący, a inwestycja nie powinna wpływać na 

podniesienie poziomu ryzyka zagrożeń.  

Wniosek! 

W analizie wykazano znacznie większy destrukcyjny wpływ wariantu „zielonego” na 

społeczność Wesołej niż w przypadku wariantu „czerwonego”, który przebiega przez 

mniej zaludnione tereny. Ewentualne konsekwencje zdarzeń niepożądanych, sytuacji 

kryzysowych, lokalizują się jako straty śmiertelne i sanitarne wśród ludzi, a także szkody 

materialne i straty w środowisku przyrodniczym.   
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