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AECOM na świecie - regiony 

EMIA 
Europe, Middle East,  

India & Africa 

 
134 biura 

50 krajów 

14 000 pracowników 

CE 
Continental Europe  

60 biur 

26 krajów 

3000 pracowników 



Główne biuro: 

Warszawa 

Biura regionalne: 

Łódź  

Poznań  

Wrocław 

Jesteśmy obecni w Polsce od 20 lat. W tym czasie  

dostarczaliśmy usługi inżynieryjne i konsultingowe  

dla sektora inżynierii, transportu i środowiska. 

 

W biurach w Polsce zatrudniamy ponad 250  

specjalistów, wspieranych przez naszych  

doświadczonych kolegów i koleżanki z pozostałych  

lokalizacji na całym świecie. Oferujemy szeroką  

gamę usług, które są zawsze dostosowane do  

indywidualnych wymagań każdego klienta. 

 

W Polsce AECOM dostarcza usługi z zakresu  

doradztwa strategicznego, projektowania, zarządzania  

projektami, nadzorów nad projektami, transportu,  

ochrony środowiska, gleb i wód podziemnych oraz  

usług budowlanych w następujących sektorach: drogi,  

kolej, transport, woda i ścieki, energie konwencjonalne  

i jądrowe, energia odnawialna, ropa i gaz, środowisko 

i zasoby naturalne, przemysł i nieruchomości. 

AECOM w Polsce 



Sektory 

− Drogi i mosty 

− Koleje 

− Transport 

− Woda i ścieki 

− Energia 

− Środowisko i zasoby naturalne 

− Przemysł 

− Wsparcie procesu budowlanego  
(construction services) 

Usługi 

− Doradztwo strategiczne 

− Projektowanie 

− Planowanie 

− Zarządzanie projektami 

− Nadzór nad projektami 

− Nadzory budowlane i inwestorskie 

− Doradztwo transportowe 

− Ochrona środowiska 

− Rekultywacja gruntów i wód podziemnych 

Sektory i usługi 



Wybrane projekty zrealizowane przez polski zespół AECOM 

Park Postępu w Warszawie, Polska 

Most w Zgorzelcu, Polska 

Linia kolejowa E65, Polska 

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry ZTPOK, Bydgoszcz 



Wybrane projekty zrealizowane przez polski zespół AECOM 

Droga ekspresowa S8, Polska Obwodnica Sztokholmu, Szwecja 

Farma wiatrowa Mycielin, Polska 



Wybrane projekty AECOM na świecie 

Olympics Rio 2016, Rio De Janeiro, Brazylia Kolej w Barcelonie, Hiszpania 

Most Rio-Antirrio, Grecja Port w Rotterdamie, Holandia 



SPOTKANIE INFORMACYJNE - DROGA S19 
 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  
z elementami Koncepcji Programowej  
drogi krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin, 
 
Część 1 – odcinek Kuźnica (granica państwa) – Sokółka, długości 
ok. 12,5km 

 
Inwestor/Zamawiający: 
 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w 
Białymstoku 
 

Biuro Projektowe: 
 
AECOM Polska Sp. z o.o.  



Agenda 

1. Cel spotkania 

2. Informacje o projekcie 

3. Harmonogram 

4. Lokalizacja inwestycji 

5. Parametry techniczne 

6. Plan komunikacyjny 

7. Ochrona akustyczna 

8. Szczegółowy przebieg trasy 

9. Pytania i dyskusja 

Spotkanie informacyjne Część 1 – odcinek Kuźnica (granica państwa) – Sokółka, długości ok. 12,5km 

 



1. CEL SPOTKANIA 

Cele spotkania: 

• prezentacja wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S-19 

• poinformowanie społeczności lokalnej o zakresie inwestycji ze szczególnym 
uwzględnieniem planowanego przebiegu dróg dojazdowych i obsługi 
komunikacyjnej przyległego terenu do projektowanej drogi ekspresowej S19 

• zebranie uwag i wniosków społeczeństwa oraz innych zainteresowanych 
stron odnośnie założeń do projektu budowy drogi ekspresowej S-19 oraz ich 
przeanalizowanie pod kątem zasadności i możliwości realizacji. 

 



2. INFORMACJE O INWESTYCJI 

STADIUM PROJEKTU: 

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej 

Opracowanie dwuetapowe : 

• ETAP I – STEŚ – opracowanie o charakterze ogólnym, 

• ETAP II – KP – uszczegółowienie opracowanych w pierwszym etapie rozwiązań.  
 

Celem opracowania STEŚ jest: 
 
• wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności, 
• uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) 

oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych, 
• dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i 

horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego, 
• umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji 

 



3. HARMONOGRAM 

Kamienie milowe na obecnym etapie tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym 
(STEŚ) 
 

1. Przetarg na opracowanie STEŚ na drogę ekspresową S19 od  Kuźnicy (granica państwa) do 
Sokółki, długości ok. 12,5km został ogłoszony przez GDDKiA oddział w Białymstoku w 
październiku 2015 r.  
 

2. Podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA i AECOM nastąpiło 10 marca 2016 r.  
Realizacja potrwa 25 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

3. Inwestycja w dalszym etapie będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”.  
 
Harmonogram spotkań konsultacyjno-informacyjnych na etapie STEŚ 

 
1. 20 grudnia 2016 r. – dla gminy Sokółka – spotkanie w Sali konferencyjnej „Lira” przy ulicy 

Grodzieńskiej 1 w Sokółce, 
 

2. 21 grudnia 2016 r. – dla gminy Kuźnica – spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy 
ulicy Sidrzańskiej 2 w Kuźnicy 



4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowany przebieg drogi ekspresowej S19 na odcinku Kuźnica – Sokółka – Korycin jest 
zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych [Poz. 20 – 
DROGI EKSPRESOWE: S19 (Grodno) granica państwa – Kuźnica – Sokółka – Korycin – 
Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Rudnik) …1) S12 
(Dąbrowica) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) …1) A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – 
granica państwa (Preszów)]. 

 
 



4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Droga ekspresowa S-19 odcinek Kuźnica – Sokółka – Korycin – Choroszcz – Chlebczyn 
 
• Województwo podlaskie  
 
Część 1 – odcinek Kuźnica (granica państwa) – Sokółka 
 
• Powiat sokólski: 
   Gmina Kuźnica 
   Gmina Sokółka 
 
 
 
 



4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 



4. LOKALIZACJA INWESTYCJI – Plan orientacyjny 



5. PARAMETRY TECHNICZNE 

1. Klasa techniczna drogi: S - droga ekspresowa, 

2. Prędkość projektowa: Vp=120 km/h, 

3. Prędkość miarodajna: Vm=130 km/h, 

4. Liczba pasów ruchu: 2x2, 

5. Szerokość pasa ruchu: 3.50 m, 

6. Szerokość pasa awaryjnego: 2.50 m, 

7. Szerokość pasa dzielącego jezdnie: 5.00 m, 

8. Szerokość opaski w ramach pasa dzielącego: 0.50 m, 

9. Minimalna szerokość pobocza gruntowego: 0.75 m, 

10. Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych: 2.50 %, 

11. Skrajnia pionowa: 5.00 m, 

12. Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś. 



5. PARAMETRY TECHNICZNE – Przekrój normalny 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

  Węzeł Kuźnica- Węzeł Sokółka PN: 
W1 – 11 018 km 
W2.1 – 9 264 km 
W2.2 – 9 417 km 
 
 

  Węzeł Sokółka PN – Węzeł Sokółka PD: 
W1 – 1 727km 
W2.1 – 2 510 km 
W2.2 – 2 489 km 

   

Odległości pomiędzy projektowanymi węzłami: 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Proponowane parametry techniczne dróg poprzecznych oraz dodatkowych jezdni. 
 

Zaproponowane typy dróg:  
 
Drogi klasy Z (powiatowe): 
• klasa techniczna    –  Z  
• prędkość projektowa –  50 km/h  
• szerokość jezdni   –  6,0m  
• rodzaj nawierzchni  –  mineralno-asfaltowa  
 
 
Drogi klasy L (gminne): 
• klasa techniczna    –  L  
• prędkość projektowa –  40 km/h  
• szerokość jezdni   –  5,5m  
• rodzaj nawierzchni  –  mineralno-asfaltowa  
 
 
 
 
 

 
 
Drogi klasy D - Typ D1: 
• klasa techniczna    –  D  
• prędkość projektowa –  30 km/h  
• szerokość jezdni   –  3,5m + mijanki dł. 25m 
• rodzaj nawierzchni  –  mineralno-asfaltowa  
 
 
Drogi klasy D - Typ D2: 
• klasa techniczna    –  D  
• prędkość projektowa –  30 km/h  
• szerokość jezdni   –  5,0m  
• rodzaj nawierzchni  –  mineralno-asfaltowa  
 

 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Proponowane parametry techniczne istniejącej drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Sokółka po 
wybudowaniu drogi ekspresowej S19: 

 
 
Drogi klasy G: 
• klasa techniczna    –  G  
• prędkość projektowa –  60 km/h  
• szerokość jezdni   –  7,0m  
• rodzaj nawierzchni  –  mineralno-asfaltowa  
 
 
 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) 
Na trasie projektowanej drogi ekspresowej S19 pomiędzy 9 a 10 kilometrem (gmina Kuźnica, 
okolice miejscowości Popławce), we wszystkich trzech wariantach, projektowana jest jedna para 
MOPów – MOP kategorii II oraz MOP kategorii III.  Wyposażenie MOPów poszczególnych kategorii 
przedstawiono na kolejnym slajdzie. 

Parking buforowy 
Przy przejściu granicznym w Kuźnicy przewidziana jest rezerwa na utworzenie parkingu 
buforowego o powierzchni 7-9ha.  

 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Zagospodarowanie MOP kategorii II:  
•   Parking dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów 
•   Stacja paliw 
•   Restauracja 
•   Miejsca piknikowe z wiatą 
•   Plac zabaw dla dzieci  
 
 
Zagospodarowanie MOP kategorii III:  
•   Parking dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów 
•   Budynek hotelowy 
•   Stacja paliw 
•   Restauracja 
•   Miejsca piknikowe z wiatą 
•   Plac zabaw dla dzieci  
 

 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Ilość obiektów w granicach gminy – Wariant 1 
– Ilość węzłów: 1  

• węzeł Kuźnica – km 4+166 
– Ilość przejazdów: 3 

• DP 1265B – km 2+894 
• DG 103658B – km 3+584 
• DP 1264B – km 7+650 

– Ilość Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): 2 
• MOP III – Popławce Wschód – km 9+150 
• MOP II – Popławce Zachód – km 9+100 

 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Ilość obiektów w granicach gminy – Wariant 2.1 
– Ilość węzłów: 1  

• węzeł Kuźnica – km 4+779 
– Ilość przejazdów: 2 

• DP 1257B – km 3+000 
• DP 1259B – km 10+351 

– Ilość Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): 2 
• MOP III – Popławce Wschód – km 8+600 
• MOP II – Popławce Zachód – km 8+600 

 



6. PLAN KOMUNIKACYJNY 

Ilość obiektów w granicach gminy – Wariant 2.2 
– Ilość węzłów: 1  

• węzeł Kuźnica – km 5+757 
– Ilość przejazdów: 2 

• DP 1257B – km 4+111 
• DP 1259B – km 11+382 

– Ilość Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): 2 
• MOP III – Popławce Wschód – km 9+700 
• MOP II – Popławce Zachód – km 9+700 

 



7. OCHRONA AKUSTYCZNA 

W oparciu wykonanane analizy akustyczne zostaną wytypowane miejsca, w których 
potencjalnie może dochodzić do przekroczeń wartości normatywnych wskaźników oceny 
hałasu a następnie zaproponowane zostaną ekrany akustyczne. Przewidywane wysokości 
ekranów Hb od 2 m do 3 m. 



8. SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY 

1. Wizualizacja 3D 
 
2. Plan sytuacyjny 



9. PYTANIA I DYSKUSJA 

- Przy wejściu pobrali Państwo Formularze, które należy wypełnić jeżeli chcą Państwo złożyć 
wnioski dotyczące inwestycji.  

 
- Wnioski można składać na dzisiejszym spotkaniu bądź też w Gminie do dnia 13 stycznia 2017 r.  
 
- Ze spotkania powstanie Raport, którego załącznikiem będą wszystkie Formularze złożone przez 

Państwa dzisiaj jak i w Gminie. Raport będzie załącznikiem do całości opracowania STEŚ.  
 

- Po udzieleniu odpowiedzi na pytania będziemy do Państwa dyspozycji w celu wyjaśnienia 
indywidualnych zapytań. 

  

 

 

 

 

 

 



Dziękujemy 

 

Inwestor/Zamawiający: 
 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w 
Białymstoku 
 

Biuro Projektowe: 
 
AECOM Polska Sp. z o.o.  


