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1. Wstfp.
1.1. Formalna podstawa i przedmiot opracowania.
Formaln1t podstawt, do wykonania opracowania stanowi zlecenie Pracowni Projektowej Dr6g i
Most6w ,,DIM" mgr inz. Ryszard Kowalski w Szczecinie.
Przedmiotem opracowania jest raport o oddzialywaniu na srodowisko projektowanej przebudowy
,.

istniejqcego wt,zla drogowego ,,Kijewo" w Szczecinie, stanowiqcego skrzyzowanie dr6g krajo-

*

!

7:

wych nr 3, nr 6 i nr 10.
Sporz1tdzony raport OOS stanowic bt,dzie zal1tcznik do wniosku inwestora tj. Generalnej Dyrekcji
Dr6g Krajowych i Autostrad - Oddzial w Szczecinie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsi1ewzit,cia dla etapu decyzji o ustaleniu jego lokalizacji.
1.2. Podstawy prawne opracowania oraz kwalifikacja projektowanego przedsi�wzifcia w
aspekcie obowi4Zuj4cych przepisow prawa ochrony srodowiska.
W odniesieniu do przedmiotowego opracowania majq w szczeg6lnosci zastosowanie przepisy ni
zej wymienionych ustaw:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6i
niejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 18 lipca 200lr - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6iniejszymi zmia
nami),
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 200lr- o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6iniejszymi zmia
nami),
4) ustawa z 10 kwietnia 2003r- o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dr6g krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995r -o ochronie grunt6w rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2004r, Nr 121, poz. 1266, z p6iniejszymi zmianami),
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r- o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6iniej
szymi zmianami),
7) ustawa z dnia 21 kwietnia 1997r - o ochronie zwierzqt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nr 106,
;

poz. 1002, z p6iniejszymi zmianami),
oraz innych akt6w ustawowych i wydanych na ich podstawie przepis6w wykonawczych, przyto
czonych odpowiednio w dalszej czt,sci opracowania.
Zgodnie z przepisami § 2 ust. l pkt. 29 rozporz1tdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r w
sprawie okreslenia rodzaj6w przedsit,wzit,6 mog<1ccych znacz1tco oddzialywac na srodowisko oraz
szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsit,wzit,cia do sporz1tdzenia
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raportu o oddzial:ywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z p6iniejszymi zmianarni),
projektowane przedsi(,)wzi(,)cie nalezy zaliczyc do wyrnagaj:iccych sporz4dzenia raportu OOS,
okreslonych jako ,,autostrady i drogi ekspresowe".
Nalezy jednoczesnie podkreslic, ze przedsi(,)wzi(,)cie dotyczy przebudowy juz istniej 4cego w(,)zla
drogowego i tylko w cz(,)sci dotycz4cy ,,autostrad i dr6g ekspresowych" poniewaz jego przewaza
j:icca cz�sc polega na przebudowie istniej4cych dr6g krajowych o nie rnniej niz czterech pasach

I
I

ruchu ale o dlugosci rnniejszej niz 10 km -ten fakt uwzgl�dniono w odpowiedni spos6b w spo
rz4dzonyrn ,,raporcie".
Koniecznosc uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj1e przed
si1ewzi1ecia (tzw. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach) wynika z przepis6w ai-t. 46 w/w
ustawy Prawo ochrony srodowiska.
1.3. Zakres opracowania.
Zakres sporz4dzonego ,,raportu" jest zgodny z przepisami art. 52 ww. ustawy Prawo ochrony sro
dowiska, z odpowiednirn uwzgl�dnieniern uwarunkowan wyrnienionych w p. 1.2, a zwlaszcza
faktu, ze projektowane przedsi1ewzi1ecie dotyczy tylko przebudowy juz istniejqcego w1ezla drogo
wego a nie budowy nowego obiektu tego rodzaju.
1.4. Ogolne usytuowanie przebudowywanego wfZla.
Og6lne usytuowanie przebudowywanego W(,)Zla drogowego, przedstawiono na wycinku planu
rniasta Szczecina oraz na rnapie fotograficznej (,,z lotu ptaka").
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2. Opis przedsifwzircia z przedstawieniem stmm istniej4cego i zakresu projektowanego
przedsirwzifcia.
2.1. Informacje ogolne o stanie istniej4cym.
Istniejasy wi,zel ,,Kijewo" stanowi obecnie dwupoziomowe skrzyzowanie dr6g krajowych nr 3
(Swinoujscie - Szczecin - Gorz6w Wlkp. - Zielona Gora - Jelenia Gora), nr 6 (Kolbaskowo
Szczecin - Goleni6w - Koszalin - Gdansk) i nr IO (Lubieszyn - Szczecin - Stargard Szczecinski
- Bydgoszcz - Torun - Plonsk).
IstniejllCY wi,zel typu WA nie odpowiada obecnie wymaganym warunkom technicznym dla tego
rodzaju obiekt6w drogowych - posiada on lllcznice typu P-4, bezposredniego i posredniego - do
pasowane oraz nienormatywne pasy wlllczen i wylllczen ruchu.
Droga krajowa nr IO pokonuje wi,zel w g6mym poziomie a na w11ile nasti,puje zmiana kierunku
ruchu drogi krajowej nr 3 (z kierunku S na E).
Brak jest wymaganej obecnie obowi!l;Zl.ljllcymi przepisami dla drogi klasy Ajezdni zbierajllCO odprowadzajllcej oraz pasa przeplatania na poludniowej jezdni drogi nr 10.
2.2. Charakterystyka techniczna drog przehudowywanego wrzla - stan istniej4cy i projekto
wany.
2.2.1. Stan istniej4cy.
W stanie istniejllcym droga nr 3 i nr 6 posiadajll nast11pujllce parametry:
dwie jezdnie o szerokosci 2 x 7,00 m,
opaski wewn11trzne o szerokosci 2 x 0,50 m,
opaski zewni,trzne o szerokosci 2 x 1, 00 m,
pas dzielllCY o szerokosci 5,00 m Clllcznie z opaskami wewn\)trznymi),
szerokosc korony: 24,00 m
a droga nr 10:
dwie jezdnie o parametrach:
•

jezdnia poludniowa: trzy pasy ruchu o szerokosci kazdego pasa 3, 75 m, ograniczone
krawi,znikiem w obszarze w(;!zla,

•

jezdnia p6lnocna: dV'{a pasy ruchu o szerokosci kazdego pasa 3, 75 m, ograniczone
krawi,znikiem w obszarze w1,zla,
dodatkowe pasy wlllczen, wylllczen oraz przeplatania na obiekcie mostowym w obszarze
w1,zla,
pas dzielllCY z zielenill o zmiennej szerokosci (od 5,0 do 10,0 m).
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Nawierzchni<, dr6g nr 3 i nr 6 stanowifl pfyty betonowe zbrojone siatkfl stalowfl a drogi nr 10 warstwa biturniczna.
Aktualne klasy ww. dr6g krajowych:
droga nr 6: w trakcie dostosowywania do pararnetr6w klasy A
droga nr 3: klasa S (na odcinku wsp6lnyrn z drogfl nr 6)
droga nr 10: klasa Gp
2.2.2. Zakres projektowanego przedsirwzircia.
Projektowane przedsi<,wzi<,cie polegac bvdzie na przebudowie istniej<1ccego w<,zla drogowego podobnie jak obecnie bi::dzie to w<,zel dwupoziornowy.
Zakres projektowanych zrnian przedstawiono ponizej.
Pararnetry techniczne dla ukladu projektowanego droga nr 6 (A-6):
klasa drogi

A,

pr<,dkosc projektowa

100 km/h,

ilosc pas6w ruchu

2 x 2 pasy ruchu,

szerokosc jezdni

2 X (2 X 3,50 tn),

szerokosc pasa awaryjnego

2 X 2,75

szerokosc poboczy ziernnych

2 X 1,25 tn,

szerokosc pasa dziel<1ccego

5,00 rn (l<1ccznie z opaskarni wewn<,trznyrni),

kategoria ruchu

KR6.

ill,

Parametry techniczne dla ukladu projektowanego droga nr 3 (S-3):
klasa drogi

S,

pr<,dkosc projektowa

100 km/h,

ilosc pas6w ruchu

2 x 2 pasy ruchu,

szerokosc jezdni

2 x7,00 m,

szerokosc pasa awaryjnego

2 x2,50m,

szerokosc poboczy ziernnych

2 X 1,25 ill,

szerokosc pasa dziel<1ccego,

5, 00 rn (l<1ccznie z opaskarni wewn<,trznyrni),

kategoria ruchu

KR6.

Pararnetry techniczne dla ukladu projektowanego droga nr 10
(ul. Zwierzyniecka-Szosa Stargardzka):
klasa drogi

Gp,

pr<,dkosc projektowa

80 km/h,

ilosc pas6w ruchu

2 x 3 pasy ruchu,
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szerokosc jezdni

2 X 10,50

szerokosc poboczy ziemnych

2 x 1,50 m,

ill,

szerokosc dodatkowych pas6w ruchu 4,0 m,
-

szerokos6 pasa dzielitcego

5,00 m (litcznie z opaskami wewrn;trznymi),

kategoria ruchu

KR6.

Zakres przebudo wy drogi nr 6 (A-6):
odcinek drogi A-6 jest w trakcie przebudowy do pelnych parametr6w autostradowych, ko
nieczne jest tylko wybudowanie pas6w wlitczen i wyhiczen o wartosciach normatywnych
oraz drogi zbierajitco-rozprowadzajitcej.
Zakres przebudowy drogi nr 3 (S-3)
poszerzenie istniejitcej korony z 24,0 do 26,5 m,
-

wybudowanie pas6w wlitczen i wylitczen o wartosciach normatywnych oraz drogi zbierajit
co-rozprowadzajitcej,
rozbi6rka istniejitcej nawierzchni betonowej i po jej przekruszeniu i doziarnieniu wykorzy
stanie do podbudowy nowej nawierzchni,

-

ulozenie nowych warstw bitumicznych na podbudowie z recyklingu starej nawierzchni betonoweJ,

-

wykonanie pas6w awaryjnego postoju,

-

budowa litcznic typu Pl do drogi krajowej nr 10,

-

instalacja barier w pasie dzielitcym i na poboczach,

-

wykonanie element6w odwodnienia w pasie dzielitcym (scieki przyjezdniowe oraz kanal
deszczowy),

-

wylot kanalizacji do wykonanego zbiornika odparowujitcego w obszarze wi;zfa,

-

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres przebudowy drogi nr 10:
rozbi6rka istniejitcego wiaduktu i budowa nowego obiektu mostowego nad drogit A6 - S3 w
ci<tgn drogi krajowej nr 10,
korekta niwelety w rejonie obiektu mostowego i zwi<tZana z tym rozbi6rka istniejitcej nawierzchni bitumicznef oraz ulozeniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni,
poszerzenie jezdni p61nocnej o jeden pas ruchu (szer. 3,5 m),
budowa pas6w przeplatania na obiekcie mostowym,
budowa litcznic typu Pl do drogi krajowej A6 i S3,
wybudowanie pas6w wlitczen i wylitczen na litcznice o wartosciach normatywnych,
instalacja barier w pasie dzielitcym,
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wykonanie element6w odwodnienia w pasie dziel<1ccym (scieki przyjezdniowe oraz kana1
deszczowy),
wylot kanalizacji do wykonanego zbiornika odparowuj4cego w obszarze WfeZia, a cz<esciowo
do istniej4cych sieci kanalizacji miejskiej,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
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3. Ocena projektowanego przedsifWZifcia na srodowisko z charakterystyk4 i porownaniem do
stann istniejJ!cego.
Ponizej przedstawiono przewidywany wpl:yw projektowanego przedsivwzivcia na srodowisko
uwzglvdniaj<1cc odpowiednio charakterystykv stanu istniej<1ccego w odniesieniu do jego poszcze
g6lnych element6w oraz oceniaj,tc zmiany jakie maze ono powodowac po projektowanej przebu
dowie istniej[tcego Wvzla.
3.1. Powietrze atmosferyczne.
3.1.1. Stan istniej4cy.
W otoczeniu przebudowywanego wvzla drogowego nie wystvpUj<l zadne ir6dla znacz<1ccej emisji
substancji zanieczyszczaj<1ccych do powietrza, kt6re moglyby miec istotny wplyw na jego jakosc w
tym obszarze.
0 poziomie zanieczyszczenia powietrza w obszarze wvzla oraz w jego bezposrednim s<1csiedztwie
(przy pasie drogowym) decyduje niezorganizowana emisja ze spalania paliw w przejezdzaj<1ccych
pojazdach.
Szacunkowe wielkosci tego rodzaju emisji dla stanu istniej<1ccego (2005r) oraz przewidywane w
przyszlosci (2020r) podano w p. 3.1.3.
Generalnie ocenia siv, ze stosunkowo niewielka emisja zanieczyszczeit powodowana w wyniku
spalania paliw w przejezdzaj<1ccych przez wvzel pojazdach nie ma istotnego wpJ:ywu na jakosc
powietrza w otoczeniu wvz-la i nie powoduje przekroczeit wielkosci dopuszczalnych ustalonych
rozporz<1cdzeniem M.S. z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartosci odniesienia dla niekt6rych sub
stancji w powietrzu (Dz. U. z 2003r, Nr 1, poz. 12).
3.1.2. Faza bndowy.
Zakres robot zwi<1czanych z przebudow<1c i modernizacj<1c istniej<1ccego wvzla bvdzie typowy dla tego
rodzaju inwestycji drogowych, kt6re prowadzone S<l przy zastosowaniu:
•

sprzvtu mechanicznego typu koparek, spychaczy, urz<1cdzen do kruszenia istniej<1ccej ( usuwa
nej) nawierzchni itp. z silnikami o napydzie spalinowym,

•

pojazd6w transportuj<1ccych surowce i materialy budowlane oraz usuwany gruz,

•

r6wniarek, walc6w itp. urz<1cdzen do uksztaltowania i budowy nowych nawierzchni drogowych.

Oddzialywania na powietrze atmosferyczne w tej fazie bvdll mialy wylllcznie charakter okresowy,
z emisja zanieczyszczeit ze spalania zuzywanych paliw w spos6b niezorganizowany o zasivgu lo
kalnym, ograniczonym praktycznie do ,,placu budowy" i jego najblizszego otoczenia.
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Ocenia siv, ze ww. oddzialywania nie spowodujq na pewno przekroczen dopuszczalnych wielko
sci st(;)zen zanieczyszczen w powietrzu na terenach objytych ochronq w rozumieniu obowiqzujq
cych przepis6w.
3.1.3. Faza eksploatacji.
Podobnie jak w chwili obecnej oddzialywanie tego wvzla na powietrze bvdzie wynikalo wylqcz
nie z niezorganizowanej emisji zanieczyszczen ze spalania paliw w przejezdzajqcych pojazdach.
Wielkosci tej emisji okreslono w oparciu o aplikacjy do obliczania emisji ze srodk6w transportu,
(autor Jacek Skoskiewicz z Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji).
Przyjmujqc do obliczen odcinek 0,3 km drogi krajowej nr 10 w kierunku od Szczecina do Star
gardu Szczecinskiego i Pyrzyc, nat(;)zenie ruchu pojazd6w na tej trasie wg pomiar6w przeprowa
dzonych w 2005r oraz prognozv tego ruchu w 2020r (tab. Nr I) oszacowano wielkosci tej emisji i
zestawiono je w formie tabelarycznej (tab. Nr 2).
Tabela Nr I. Nat1,zenie ruchu pojazd6w w w<;:zle ,,Kijewo" - wg. pomiar6w w 2005r.
oraz prognoza na 2020r.
Nat1,zenie ruchu (poj. / dob1,)
Lp.

Miej see pomiaru nat1,zenia

I.

2.

I

2005 r.

ruchu

2020 r.

L

C

L+C

L

C

L+C

3.

4.

5.

6.

7.

8,

17578

7964

23542
(981)

19253*

6176*

25429*
(1059)*

12751

3776

16527
(689)

25433

5713

31146
(1298)

DKnr10iDK nr3-

1.

kier.: Stargard Szczecinski Pyrzyce

2.

DKS-3 iDKm6kier. Goleni6w

'

Wyjasnienia
L: pojazdy Iekkie (osobowe itp.)
C : pojazdy ci1,zkie (ci<;:zarowe, dostawcze, autobusy)

I

* : prognoza dla 2020r. po skierowaniu w 2008 I 2009r. ruchu pojazd6w w kierunku Pyrzyc
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o prognozowanym natvzeniu ruchu : L = 13492 poj/d, na drog<e ekspresow<1c S-3, z cz1esci6wym
pomini<, ciem w1ezla ,,Kijewo"(pojazdy z prawobrzeznej CZ\!sci Szczecina b1ed<1cjezdzily do S-3
przez w1ezel ,,Kijewo", a z pozostalej cz1esci Szczecina przez w1ezel Panorama i Autostrad�
Poznansk<l)
( ): w nawiasach podano wyliczone srednie nat1ezenie ruchu w poj./godz.
Tabela Nr 2. Szacunkowe wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza z w1ezla ,,Kijewo"
w rejonie przebiegu dr6g DK nr 10 i DK nr 3 (odcinek 0,3 km).
Emisja
Lp. Rodzaje substancji zanieczyszczaj<1ccych

2020r

2005r
Es
(kg/h)

ER
(Mg/rok)

Es
k
( g/h)

ER
(Mg/rok)

3.

4.

5.

6.

I.

2.

1.

Tlenek w1egla

0,894

7,83

0,911

7,98

2.

Dwutlenek azotu

0,537

4,70

0,453

3,97

3..

Pyl og6lem

0,032

0,28

0,025

0,22

4.

Dwutlenek siarki

0,042

0,37

0,026

0,23

5.

W1eglowodory (suma)

0,345

3,02

0,364

3, 19

Z powyzszego zestawienia wynika, ze sumaryczne wielkosci emisji liniowej, obliczonej dla ww.
odcinka b1ed<1c si<e ksztaltowac na niskim poziomie tj. od ok. 0,03 kg I h dla pylu do ok. 0,9 kg I h
dla tlenku w1egla.
Dia potrzeb oceny oddzialywania ww. emisji z z w1ezla drogowego na powietrze wykorzystano
wyniki pomiar6w imisji wykonanych przez ,,Proat-Service" Sp. z o.o. w Szczecinie w 2003 i
2004r zawarte w nw. opracowaniach:
•

,,Badania tla zanieczyszczen powietrza atmosfery cznego i poziomu halasu drogowego w
dw6ch punktach zlokalizowanych na odcinku drogi A6 od km 15 + 953,11 do km 21 + 671, 5 "
- sierpien 2003 r (ul. Czerwona, ul. Seledynowa),
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•

Sprawozdanie z badan oddzialywania na srodowisko obwodnicy miejscowosci Dargob�dz" sierpien, wrzesien 2004r (trzy punkty w rejonie szkoly i zabudowy mieszkalnej).

Na ich podstawie oraz odpowiednim uwzgl�dnieniu nat�zenia ruchu pojazd6w przy ich wykony
waniu i prognozy ruchu wg tab. Nr I oceniono, ze st�zenia gl6wnych zanieczyszczen (decyduj<t
cych o oddzialywaniu emisji ze spalania paliw w przejezdzajqcych pojazdach) tj. CO i NO2 z
przebudowanego w�zla w jego bezposrednim otoczeniu nie b1ed<t przekraczac wielkosci podanych
w ponizszej tabeli.

Tabela Nr 3. Przewidywane wielkosci st1ezen 1-godzinnych CO i NO2 w bezposrednim
otoczeniu pasa w�zla drogowego ,,Kijewo" dla stanu po jego projektowanej przebu
dowie.
Lp.

Rodzaj substancji zanieczyszczajqcej

1.

2.

1.

Tlenek w1egla

2.

Dwutlenek azotu

Przewidywane wielkosci
st�zen
[µg / m3 ]

Wielkosci dopuszczalne
[µg / m3 ]

3.

4.

1700-e--2000

30000

30 -e- 50

200

R6wniez w oparciu o posiadane przez autor6w informacje dotyczqce wynik6w teo retycznych ob
liczen rozprzestrzeniania si1e zanieczyszczen ernitowanych w spos6b niezorganizowany ze spala
nia paliw w pojazdach poruszajqcych si� po podobnych drogach (np. wykonanych dla potrzeb
wczesniej sporzqdzonego raportu oddzialywania na srodowisko przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica - w�zel ,,Kijewo" od km 86+064,00 do km 93+069,03 - autor mgr
inz. M. Zawartko) mozna przyjqc, ze ich emisja w bezposrednim otoczeniu pas6w dr6g w�zla
,,Kijewo" bl)dzie si� ksztahowac na poziomie okreslonym w zamieszczonej powyzej tabeli.
Przeprowadzona analiza pozwala w zwi<tzku z powyzszym ma jednoznaczne stwierdzenie, ze
emisja zanieczyszczen ze spalavia paliw w pojazdach przejezdzajqcych przez przebudowany w�
zel nie b�dzie powodowac przekroczen dopuszczalnych st1ezen ustalonych przepisami rozporz[l
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartosci odniesienia dla niekt6rych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003r Nr 1 , poz. 12).
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3.2. Klimat aknstyczny {halas ).
3.2.1. Stan istniej4cy.
0 poziomie halasu w rejonie istniej,lcego Wl,lzla decyduje emisja halasu powodowana przez prze
jezdzaj,lce pojazdy (halas drogowy) a ponadto jego emisja z istniej,lcych po stronie p6lnocno
zachodniej obiekt6w przemyslowo-uslugowych (produkcja wyrob6w z drewna).
Na podstawie p<isiadanych informacji ocenia si<, , ze obecnie w rejonie istniejiiccego w<,zla na kt6ry
moze on znacziicco oddzialywac poziom halasu nie przekracza wielkosci ustalonych obowiiiczujiic
cymi przepisami, w tym r6wniez w odniesieniu do kilku niskich budynk6w mieszkalnych znajdu
jiiccych siv na obrzezu terenu przemyslowo-uslugowego po p6lnocno-zachodniej stronie istniejiic
cego w<,zla.
3.2.2. Faza bndowy.
W fazie przebudowy istniejiiccego w,;,zla b<,dq wyst<,powac wyliiccznie okresowe (tylko w porze
dziennej) i majqce charakter lokalny oddzialywania halasu emitowanego przez pojazdy i urzqdze
nia stosowane dla jej potrzeb (w tym rozbi6rki istniejqcych w cz<,sci p6lnocno-wschodniej obiek
t6w przemyslowo-uslugowych i mieszkalnych).
Z uwagi na ograniczony zakres i czas prowadzenia tych robot oraz duze oddalenie od najblizszej
zabudowy mieszkalnej, (oddzielonej od ,,placu budowy" szerokimi i zwartymi pasami las6w), nie
istnieje zagrozenie aby emisja halasu w tej fazie mogla spowodowac nadmiemq uci<12liwosc aku
stycznq dla otaczajqcego srodowiska w rozumieniu obowiiizujiiccych w tym zakresie przepis6w.
3.2.3. Faza eksploatacji.
Przebudowa istniejqcego w,;,zla ,,Kijewo" ma na celu popraw<, plynnosci i bezpieczenstwa ruchu
na skrzyzowaniu dr6g krajowych nr 3, 6, i IO poprzez korekt<, przebiegu i przebudowi, istniejq
cych lqcznic ale przy jednoczesnym pozostawieniu go praktycznie w tym samym miejscu tj.
,,wewnqtrzl" otaczajqcych go zwartych kompleks6w wysokiej roslinnosci lesnej.
Fakt modemizacji obecnie istniejqcych lqcznic, niedostosowanych do aktualnie obowi<lZUjqcych
przepis6w ruchu drogowego dla tego rodzaju w<,zl6w (m.in. poszerzenie, wylagodzenie luk6w,
zastosowanie wierzchniej nawierzchni bitumiczno-mineralnej itp.), przy wymaganym ogranicze
niu pr<,dkosci poruszajqcych si<, tam pojazd6w do 50 km/ h z calq pewnosciq przyczyni si<, do
znaczqcego obnizenia emisji halasu do srodowiska.
0 poziomie tej emisji po projektowanej przebudowie w,;,zla b<,dzie decydowac wylqcznie tzw. ha
las drogowy poniewaz w wyniku likwidacji istniejqcych w cz,;,sci p6lnocno-zachodniej obiekt6w
przemysl:owo-uslugowych (g!6wnie przer6bki drewna) nie b<,dzie tam zadnych innych ir6de!
emisji halasu.
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Zostanie r6wniez zlikwidowana nieliczna, niska zabudowa mieszkalna na obrzezach ww. terenu
przemyslowo-usrugowego a najblizsza zabudowa tego rodzaju b'<dzie si� znajdowa6 o ok. 200 m
dalej i bi::dzie przedzielona od wybudowanego tam odcinka drogowego zwartym kompleksem
wysokiej roslinnosci lesnej.
Najbardziej istotnym czynnik:iem w aspekcie emisji halasu do srodowiska bi::dzie natvzenie ruchu
poszczeg6lnych �odzaj6w pojazd6w przejezdzaj,tcych zmodernizowanymi l,tcznicami tego wvzla
- ponizej zamieszczono ponownie tabel(,) Nr 1 (z p. 3 .1.3. raportu) przedstawiaj,tc,t te <lane.
Tabela Nr 1. Nat(,)zenie ruchu pojazd6w w wvzle ,,Kijewo" - wg. pomiar6w w 2005r.
oraz prognoza na 2020r.
Natvzenie ruchu (poj. / dobv)
Lp.

Miejsce pomiaru nat1ezenia

2005 r.

ruchu

2.

I.

2020 r.

L

C

L+C

L

C

L+C

3.

4.

5.

6.

7.

8,

17578

7964

23542
(981)

19253*

6176*

25429*
(1059)*

12751

3776

16527
(689)

25433

5713

31146
(1298)

DK nr 10 i DK nr 3 1.

kier.: Stargard Szczecinsk:i Pyrzyce

2.

DK S-3 i DK nr 6kier. Goleni6w
·---··

Wyjasnienia
L: pojazdy Iekkie (osobowe itp.)
C : pojazdy ci(,)zkie (civzarowe, dostawcze, autobusy)
W aspekcie drugoterminowej prognozy nat(,)zenia ruchu pojazd6w dla tego w(,)zla bardzo istotny
jest fakt przewidywanego (2008/2009r) skierowania go w cz(,)sci dotycz,tcej kierunku Stargard
Szczecinski - Pyrzyce (droga krajowa nr I 0) na drogv ekspresow,t S-3 z czvsciowym pominiv
ciem wvzla ,,Kijewo".
Dia potrzeb oceny oddzialywania emisji halasu drogowego z przebudowanego W(,)zla ,,Kijewo"
wykorzystano inforrnacje wlasne autor6w z przeprowadzonych pomiar6w poziomu halasu z po-
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dobnych dr6g aw szczeg6Inosci ich wynik6w z nw. opracowan dla odcinkadrogi A-6 przy ul.
Czerwonej 44/9 2003r) i ul. Seledynowej przy Szkole Podstawowej m 74 (2003r) oraz przy
ul. Kolejowej 6/Ja przy obwodnicy drogowej m. Wolina (2004r)- przytoczono je w spos6b syn
tetyczny w ponizej tabeli.

Lp.

,.

Miejsce i czas prowadzenia pomiar6w
2.

I.

Natt;zenie ruchu w
czasie pomiar6w
[ ooi. / h]

Poziom halasu
LAeq

3.

4.

1.

Droga A6 ul. Czerwona 44/9
(90 mod krawt,dzi jezdni - pora dzienna)

L = 474-Hi90
c = 34�133

59,8+64,l
(sr. 62,3)

2.

Droga A6 ul. Seledynowa
(60 mod kraw<,dzi jezdni- pora dzienna)

L = 516-e-654
C = 72+114

54,8+56,4
(sr. 55,6)

3.

Obwodnica m. Wolina ul. Kolejowa 6/la
(30 m od kraw<,dzie iezdni - oora dzienna)

L = 184<320
C = 32+94

58,3+60, 7
(sr. 59,8)

W odniesieniu do rozpatrywanego wvzla ,,Kijewo" pomi<,dzy obszarem odcinka litcznicy po stro
nie p6lnocno-zachodniej a najblizsziic zabudowiic mieszkalnit nalez uwzgl<,dnic, ze b<,dzie si<, tam
znajdowac, (takjak obecnie), kompleks roslinnosci lesnej o szerokosci rzf;du 200m, stanowiiiccy
naturalny i skutecznie ograniczajiiccy emisjf; halasu ekran akustyczny.
Przy prowadzonej przy wykorzystanej ww. analizie wynik6w pomiar6w uwzglt;dniono r6wniez
fakt, ze podane w tabeli Nr 1 dane nat\)zenia ruchu pojazd6w dotycz&. poszczeg6lnych dr6g kra
jowych a w przypadku rozpatrywanego wf;zla strumien pojazd6w bf;dzie sit; rozdzielac na cztery
l&.cznice i w zwi q2ku z tymbf;dzie ono na pewno nizsze dla kazdej z nich niz w przytoczonej w
ww. tabeli.
Generalnie ocenia si<,, na podstawie analizy przeprowadzonej przy wykorzystany ww. danych
oraz uwzgl <,dnieniu wczesniej wymienionych uwarunkowan, ze nie istnieje realne zagrozenie aby
po projektowanej przebudowie emisja halasu z tego wvzla mogla przekroczyc wielkosci ustalone
w zal&.czniku do rozporziicdzeni� Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 20004 w sprawie dopusz
czalnych poziom6w halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 174, poz. 1841) dla najblizszej zabudowy
mieszkalnej zlokalizowanej w rejonie mogiiccym podlegac jego oddzialywaniu tj.:
•

LAeq = 60 dB(A) - dla pracy dziennej

•

LAeq

= 50 dB(A) - dla pracy nocnej

I

i

r

ii
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3.3. Srodowisko wod powierzclmiowych i podziemnych.
3.3. l. Stan istniejl!cy.
W rejonie potencjalnego oddzialywania istniejitcego w1;zla na srodowisko brak jest jakichkolwiek
ciek6w i zbiornik6w w6d powierzchniowych jak r6wniez udokumentowanych i uzytkowanych
zasob6w w6d podziemnych.
Nie wystl)pujit r6wniez na tym terenie wody gruntowe w warstwie przypowierzchniowej (plyt
kiej), podlegajitcej ewentualnej przebudowie (wykopy itp.)-wystl)pujit one dopiero w dalszej od
leglosci fdolina rz. Plonia).
W zwi <tZku z tym mozna stwierdzic, ze funkcjonowanie istniejitcego Wl)zla nie ma praktycznie w
chwili obecnej wplywu na srodowisko w6d powierzchniowych i podziemnych w jego rejonie.
3.3.2. Faza budowy.
Realizacja projektowanego przedsil)wzil)cia spowoduje wylitcznie ograniczonit i ,,plyth( ingeren
cj1; w istniejitce srodowisko powierzchni ziemi, bez jakiegokolwiek istotnego wplywu w srodowi
sko w6d powierzchniowych i podziemnych w otoczeniu przebudowywanego wl)zla tj na obszarze
na kt6ry moze on oddzialywac w znaczitcy spos6b.
3.3.3. Faza eksploatacji.
Uwzgl l)dniajitc powyzsze uwarunkowania dotyczitce istniejitcego srodowiska wodnego oraz ogra
niczony zakres projektowanego przedsi1;wzi1,cia w odniesieniu do srodowiska powierzchni ziemi
mozna jednoznacznie stwierdzic, z w trakcie eksploatacji przebudowanego wl)zla nie powinny
wyst<tPi6 zadne dodatkowe (ujemne) oddzialywania na srodowisko wodne w dalszym otoczeniu
przebudowywanego w1,zla.
Ocena ta jest uzasadniona r6wniez faktem, ze jednoczesnie nast<tPiit pozytywne zmiany w stosun
ku do oddzialywania tego w1,zla na srodowisko powierzchni ziemi zwiitzanej przede wszystkim z
modernizacjit odprowadzania i oczyszczania w6d opadowych do ziemi - informacje w tym zakre
sie przedstawiono w dalszej czvsci raportu (p. 3.4).
3.4. Srodowisko powierzchni ziemi (z gospodarowaniem odpadami).
3.4.1. Stan istniejl!cy.
Na stan srodowiska powierzchni ziemi w rejonie potencjalnego oddzialywania istniejitcego wvzla
mogit miec wplyw oddzia1ywania o charakterze:
•

bezposrednim -splyw w6d opadowych bezposrednio do ziemi (przy czym cz1,sc tych w6d
jest odprowadzana do istniejitcych urzitdzen kanalizacyjnych, sieci kanalizacji miejskiej),

•

posrednim - tzw. opadanie zanieczyszczen emitowanych ze spalania paliw w przejezdzajit
cych pojazdach do powietrza na powierzchni1; ziemi.

l
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W odniesieniu do tzw. wtornego oddzia!ywania emisji do powietrza nie ma ono zadnego istotne
go znaczenia bionw pod uwag1, niewielkie ilosci emitowanych substancji zanieczyszczaj!lcych,
ograniczony zasi1,g oddzia!ywania oraz powodowane nimi st1,zenia w powietrzn (p.p.3.1.).
Wg. wiedzy autorowraportu brakjest rowniezjakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, ze odpro
wadzanie czc,sci wod opadowych z nawierzchni istniej!lcych w tym wc,ile drog do ziemi, powodu
je nadmierne za!lieczyszczenie powierzchni ziemi w tym rejonie w aspekcie obowiQZUj!lcych
przepisow rozporz!ldzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
3.4.2. Faza budowy.
Faza budowy (przebudowy) istniej!lcego wc,zla bc,dzie sic, wi!lzac ze _znaCZ!lC!l ingerencja w przy
powierzchniow!l warstwc, ziemi w zwi!lzku z koniecznosci!l rozbiorki obiektow i urzQdzen istnie
j!lcych w p&nocno-zachodniej czc,sci terenu oraz istniej!lcych nawierzchni drogowych, ktore koli
duj!l z przebiegiem projektowanych drog w obrc,bie wc,zla b!ldi tez trzeba je b1edzie usun!lc jako
nieprzydatne dla potrzeb jego dalszego funkcjonowania.
Ponadto b1edzie konieczna przebudowa istniejQcej linii elektroenergetycznej 110 kV, polegaj!lca
na przesunic,ciu jednego lub dwoch istniejqcych sfopow.
W celu zobrazowania zakresu robot rozbiorkowych w w/w czc,sci przemyslowo-usrugowej (a tak
ze mieszkalnej) przedstawiono tq czc,se terenu na kopii zdjc,cia fotograficznego.
W celu oszacowania rodzajow i ilosci odpadow, ktore mogQ bye wytworzone w trakcie robot roz
biorkowych przeprowadzono inwentaryzacjc, istniejqcych obiekt6w i urzqdzen, ktora stanowic
bc,dzie jednoczesnie zalozenia do projektu ich rozbi6rki dla potrzeb uzgodnien wymaganych wg.
przepisow ustawy Prawo budowlane.
Informacje dotyczqce rodzaj6w i szacunkowych ilosci odpad6w, kt6re mogq bye wytworzone w
fazie budowy (przebudowy) wc,zla oraz miejsca ich magazynowania i przewidywane sposoby za
gospodarowania przedstawiono w dalej zamieszczonych tabelach Nr 4 i 5.

Teren zabudowy uslugowo-przemyslowej i mieszkaniowej przewidziany
do likwidacji w zwi[(zku z projektowan[( przebudow[( w�zla ,,Kijewo".

·-- - --- - ··-·-==---cc""'
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Tabela Nr 4. Rodzaje i szacunkowe ilosci opad6w, kt6re mog<t bye wytworzone w fazie budowy
(przebudowy) w<;)zl:a ,,Kijewo".

Lp.
I.
,.

Rodzaj odpadu

Kododpadu

2.

3.

...

nose (Mg)
4.

1.

Zuzyte urz,tdzenia zawieraj,tce niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 02 09 do l 6 02 12

16 02 13*

0,250

2.

Zuzyte urz'ldzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16
02 13

16 02 14

1,2

3.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i remont6w

17 01 01

18 300

4.

Gmzceglany

17 01 02

2 350

5.

Odpady innych material6w ceramicznych i element6w
wyposazenia

17 01 03

320

6.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materia!6w ceramicznych i element6w wyposazenia inne
niz wyrnienione w 17 01 06

17 01 07

7.

Odpady z remont6w i przebudowy dr6g

17 01 81

1350

8.

Drewno

17 02 01

95

9.

Szklo

17 02 02

8,5

10.

Tworzywa sztuczne

17 02 03

4,5

11.

Asfalt im1y niz wyrnieniony w 17 03 01

17 03 02

4500

12.

Odpadowa papa

17 03 80

16

13.

Zelazo i stal

17 04 05

550

14.

Kahle inne niz wyrnienione w 17 04 10

17 04 11

4,5

15.

Gleba i ziemia, w tym karnienie inne niz wyrnienione
w 17 05 03

17 05 04

28 500

Materialy konstrukcyjne zawieraj'lce azbest

17 06 05*

1,500

f--

16.

··-
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Tabela Nr 5. Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami, ze wskazaniem miejsc ich
magazynowania oraz przewidywanego sposobu zagospodarowania.
-

Lp.

Rodzaj odpadu

1.

2.

I. Zuzyte urz:icdzenia
zawieraj:icce niebezpieczn_e elcmenty
inne mZ wym1en1one
w 16 02 09 do 16 02
12

Kod odpadu

Miejsce magazynowania

Sposob zagospodarowauia

16 02 13* Odpady b<,d:ic magazynowaue
okresowo w pojemniku
kontenerowym umie:szczonym
na placu budowy

3.

4.

Wytworzone odpady z ostan:ic przekazaue
do zagospodarowania (odzysk, unieszkodliwianie) firmie posiadaj:iccej zezwolcnie
na prowadzen ie tego rodzaju dzia!alnosci
wydane w trybie obo"�'!Zllj:iccych przepisow ustawy o odpadach

5.

Odpady bl'<lll magazynowaue
okresowo w pojemniku
kontenerowym umieszczonym
na placu budowy

Wytworzone odpady zostan:ic przekazaue
do zagospodarowauia (odzysk, unieszkodliwianie) firmie posiadaj:iccej zezwolenie
na prowadzenie tego rodzaju dzia!alnosci
wydaue w trybie obowi:iczuj:iccych przepisow ustawy o odpadach

2.

Zuzyte urz:icdzenia
inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02
13

16 02 14

3.

Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiorek i remont6w

17 01 01 Odpady b<,d:ic okresowo maga- Odpady tego rodzaju b,d:ic przekazywane
zynowaue na wyznaczonym
do recyklingu (rozdrabniauia, segregacji
miejscu terenu budowy
itp.) w cclu ich ponownego wykorzystania
dla potrzeb przebudowy projektowanego
w,zla lub dla potrzeb innych inwestycji
17 01 02 Odpady b<;dll okresowo maga- Odpady tego rodzaju b,d:ic przekazywaue
zynowaue na wyznaczonym
do recyklingu (rozdrabniania, segregacji
miejscu terenu budowy
itp.) w celu ich ponowncgo wykorzystania
dla potrzeb przebudowy projektowanego
wi,,z!a lub dla potrzeb innych inwestycji
17 01 03 Odpady br;d:ic okresowo maga- Odpady tego rodzaju b,dll przekazywane
zynowaue na wyznaczonym
do recyklingu (rozdrabniania, segregacji
miejscu tercnu budowy
itp.) w cclu ich ponownego wykorzystania
dla potrzeb przebudowy projektowanego
w<;zla lub dla potrzeb innych inwestycji
Odpady tego typu nie nadaj:iccc sir; do wykorzystania bi;d:ic kierowane do unieszkodliwiauia na sk!adowiska odpadow
170107 Odpady hl'<lll okresowo maga- Odpady tego rodzaju b,d:ic wywozone na
zynowane na wyznaczonym
sk!adowiska odpad6w w celu ich unieszmiejscu terenu budowy
kodliwienia lub wykorzystania dla potrzeb
eksploatacyjnych (np. jako warstwa izolacyjn a do przysypywania zgromadzonych
odpad6w
komunalnych, budowa drog we'
wn<;trznych na skladowiskach odpad6w
itp.)

4. Gruz ceglauy

5. Odpady innych materia!ow ceramicznych
i element6w wyposaZenia

6. Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,odpadowych
materia!ow ceramicznych i elementow wyposazenia
inne niZ wymienione
wl70106

,
p c ••· •
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I.

2

3.

4.

7. Odpady z remont6w i
p rzebudowy dr6g

17 01 81

8. Drewno

17 02 01

9. Szklo

17 02 02

Odpady szkla b,d<t okresowo
magazynowane na placu budowy w ustawionych dla tych
potrzeb poj emnikach kontenerowych

10. Tworzywa sztuczne

17 02 03

Odpady b,d<t okresowo magazynowane na placu budowy w
ustawionych dla tych potrzeb
pojemnikach kontenerowych
lub na powierzchni ziemi

11. Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 02

Odpady b,d<t okresowo magazynowane na wyznaczonym
miejscu terenu budowy

12. Odpadowa papa

17 03 80

Odpady b,;d<t okresowo magazynowane na wyznaczonym
miejscu terenu budowy

13. Zelazo i stal

17 04 05

14. Kable innc niz wymienionc w 17 04 l 0

17 04 11

Odpady tego b,d<t okresowo
magazynowane w wyznaczonym miejscu placu budowy i
w ustawiouych dla tych potrzeb pojcmnikach kontenerowych lub luzem
Odpady tego b,d<t okresowo
magazynowane w wyznaczonym miejscu placu budowy i
w ustawionych dla tych potrzeb pojemnikach kontenerowych

Odpady tego rodzaju (gl6wnic
kostka bmkowa) b<;d<t magazynowane na wyznaczonym
miejscu tercnu budowy
Odpady b,d<t okresowo magazynowane na wyznaczonym
miejscu terenu budowy

'

'

.

5.

·�

Odpady tcgo rodzaJu b,d<t przekazywane
w calosci do w,::zla lub wykorzystania dla
potrzeb budowy innych obiekt6w (np. do
budowy dr6g lokalnych)
Odpady drewna b<;d<t przckazywane odbiorcom zewn<::trznym w celu ich ponownego wykorzystania dla cel6w budowlanych, opaJowych itp.
Wytworzone odpady b,d<t przekazywane
do zagospodarowania (odzysku lub
unieszkodliwiania) finnie posiadaj<1cej
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju
dzialalnosci wydane w trybic obowi<1zn.i<1cych przepis6w ustawy o odpadach
Wytworzone odpady b,d<t przekazywane
do zagospodarowania (odzysku lub
unieszkodliwiania) firmie posiadaj'lcej
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju
dziaJalnosci wydane w trybie obowi<tZUj'lcych przepis6w ustawy o odpadach
Odpady tego rodzaju b,d<t przekazywane
do recyklingu (rozdrabniania, segregacji
itp.) w celu ich wykorzystania dla potrzeb
przebudowy projektowanego w,;zla lub dla
potrzeb innych inwestycji
Wytworzone odpady b,;d<t przekazywane
do zagospodarowania (odzysku lub
unieszkodliwiania) fimtie posiadaj<1cej
zezwolenie na prowadzcnie tego rodzaju
dzialalnosci wydane w trybie obowi<tZUj<lcych przepis6w ustawy o odpadach
Odpady tego rodzaju b,d<t w calosci przeznaczone do wykorzystania (odzysku)
przez odbiorc6w zewn,;trznych

--

Odpady tego rodzaju b<;d'l w caJosci przeznaczone do wykorzystania (odzysku)
przez odbiorc6w zewrn,trznych

%
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2.
L
]5. Gleba i ziernia, w
tyrn karnienie inne
nii: wymienionc
w 17 05 03

16. Materialy konst�cyjne zaw1erajqcc
azbest

.

3.

4.

17 05 04

5.

Odpady ziernne z wykop6w
Odpady !ego rodzaju b�dq w rnaksyrnalbudowlanych b�d'l okresowo nyrn stopniu wykorzystane dla potrzcb
rnagazynowane na wymaczo- przebudowy w�zla drogowego a ich nadnych rniejscach placu budowy rniar b�ie w-ywozony na inne rniejsca
okresowego rnagazynowania w celu wykorzystania dla innych potrzeb budowlanych
17 06 05* Odpady !ego bl!<l"! okresowo
Odpady tego rodzaju b�dq przekazywane
rnagazynowa11e w wymaczo- do unieszkodliwiania firrnic posiadaj4cej
nyrn rniejscu placu budowy w zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju
ustawionych dla tych potrzeb dzialalnosci wydane w trybie obowi qZUjqpojernnikach kontenerowych
cych przepis6w ustawy o odpadach

'

.
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3.4.3. Faza eksploatacji.

Oddzialywanie WQzla drogowego na srodowisko powierzchni ziemi w fazie jego eksploatacji bQ
dzie powodowane tak jak obecnie:
•

tzw. opadaniem zanieczyszczen emitowanych w spos6b niezorganizowany do powietrza ze
spalania paliw z przejezdzajqcych pojazd6w,

•

odprowadz�niem w6d opadowych (sciek6w opadowych) z nawierzchni utwardzonych i
pozostalych teren6w pokrytych roslinnosciq (gl6wnie trawiasto-zieln<t i drzewiastaj po
przez wybudowane zbiorniki rozs<tczajqco - odparowuj<tce.

Z wczesniej przedstawionych informacji dotycz<tcych wielkosci emisji niezorganizowanej ze spa
lania paliw wynika, ze bQdzie sit, ona ksztahowa6 na niskim poziomie - w zwiqZku z tym ,,opada
nie" na powierzchniQ ziemi nie bQdzie mialo istotnego wp1ywu na stari jej jakosci.
W odniesieniu do oddzialywania na powierzchni,;: ziemi odprowadzanych z terenu WQZla w6d
opadowych (sciek6w opadowych) mozna stwierdzi6, ze czQs6 z nich, podobnie jak obecnie bQ
dzie kierowana do miejskiej kanalizacji deszczowej natomiast pozostala ilos6 bQdzie odprowa
dzana do ziemi poprzez piaskowniki do zbiornik6w odparowujqco-rozs<tczajqcych.
Generalnie po przebudowie scieki opadowe bQd<t z tego WQzla odprowadzane w nastQpuj<tcy spo
s6b:
•

z poludniowej czQsci w1;:zla (autostrada A6 - w kierunku do Kolbaskowa) -wg zaprojek
towanych i realizowanych odrQbnie rozwiq2an dotycz<tcych dostosowania tej cz1;:sci drogi
do parametr6w autostrady A6, Klucz - Kijewo,

•

z rejonu drogi krajowej nr 10: ul. Zwierzyniecka do obiel'1u mostowego WQZla - podl<t
czenie do istniej<tcej kanalizacji deszczowej przy ul. Zwierzynieckiej,

•

z p61nocno-zachodniej CZQSCi w1;:zla tj trasy zjazdowej pomiQdzy drogq krajow<t nr 10 od
Szczecina do wQzla (ul. Zwierzyniecka) - poprzez piaskownik do zbiornika odparowuj<t
co-rozs<tczaj<tcego nr l (zlewnia nr 1),

•

z p6lnocnej czQsci w1;:zla tj z drogi krajowej nr 3 (S 3) na kierunku od w1;:zla w stronQ Go
leniowa - poprzez piaskoymik do zbiornika odparowujqco-rozs&_czajqcego Zb-2 (zlewnia
nr 2),

•

z p6lnocno-wschodniej czQsci WQZla tj trasy zjazdowej pomi1;:dzy drag&. krajow&. nr 10
(Szosa Stargardzka) a drogq nr 3 (S 3) w kierunku Goleniowa - poprzez piaskownik do
zbiornika odparowujqco-rozsitczajqcego Zb-3 (zlewnia nr 3).
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Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej <lane obliczeniowe dotyczqce szacunkowych ilosci
sciek6w opadowych odprowadzanych do ziemi z poszczeg6lnych zlewni poprzez piaskownik:i i
zbiomik:i odparowujqco-rozsqczajqce.
Tabela Nr 6. Powierzchnie poszczeg6lnych zlewni, szacunkowe ilosci sciek6w opadowych
odprowadzanych do ziemi oraz parametry zbiornik6w odparowujllco-rozsqczajqcych.

Lp.

Nr zlewni

Powierzchnia zlewni

Szacunkowe ilosci sciek6w (tys. m3/rok)

i zbiornika

(ha)

oraz parametry zbiornika odparowujqcorozsqczjqcego odprowadzajqcego scieki
opadowe do ziemi

L

2.

L

1
Zb-1

2.

2
Zb-2

3.

3
Zb-3

4.

3.

Yr=

10,8 tys. m3/rok

► nawierzchnia utwardzona: 1,60

Q,.d =

29,6 m3/d

► tereny zielone:

Powierzchnia: 490 m2

5,20 ha, w tym:
3,60

Pojemnosc:

320m3

Gl�bokosc:

1,0m wody

Yr =

10,4 tys. m3/rok

► nawierzchnia utwardzona: 1, 71

Q,, d =

28,5 m3/d

► tereny zielone:

Powierzchnia: 600m2

3,76wtym:
2,05

11,88 w tym:

Pojemnosc:

400m3

Gl�bokosc:

l,Omwody

Y, =

22,9 tys. m3/rok
62,8 m3/d

► nawierzchnia utwardzona: 3,29

Q,, d =

► tereny zielone:

Powierzchnia: 1030m2

'

8,59

Pojemnosc:

690m3

Gl�bokosc:

1,0m wody
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Odprowadzanie sciek6w opadowych w ww. spos6b spowoduje znaczi.tci.t poprawv w stosunku do
stanu istnieji.tcego i zapewni ich oczyszczenie do poziomu wymaganego rozporzi.tdzeniem Mini
stra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunk6w jakie nalezy spelnic przy wprowa
dzaniu sciek6w do w6d i do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodo
wiska wodnego (Dz. U Nr 137, poz. 984) tj:
•

dla zawiesin og6lnych:

100 mg/I,

•

dla w1eglowodor6w ropopochodnych:

15 mg/I.

Obliczenia przy w/w zalozeniu ilosci zanieczyszczen odprowadzanych do ziemi w wodach opa
dowych dla poszczeg61nych zlewni przedstawiono w ponizszej tabeli.
Tabela Nr 7. Maksymalne ilosci zanieczyszczen odprowadzanych do ziemi z poszczeg61nych
zlewni

Lp.

Numer zlewni

Maksymalna ilosc zanieczyszczen odprowadzanych
w sciekach opadowych do ziemi
(kg/rok)

].

2.

3.

1.

Zlewnia nr 1

2.

3.

Zlewnia nr2

Zlewnia nr 3

'

..

Zawiesina og6lna:

1,08

Wf,)glowodory ropopochodne:

0,16

Zawiesina og6lna:

1,04

Wvglowodory ropopochodne:

0,16

Zawiesina og6lna:
W,,.,glowodory ropopochodne:

2,29
0,35
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3.5. Srodowisko przyrodnicze (uzytkowanie powierzclrni ziemi, krajobraz szata roslinna i
swiat zwierzrcy).
3.5.1. Stan istniejl!cy.
Uzytkowanie powierzchni ziemi i krajobraz.
Powierzchnia ziemi w rejonie W(,)zla ,,Kijewo" wykorzystywana jest wyhtcznie dla potrzeb dro
gowych (w/w drogi krajowe) oraz przemyslowo-uslugowych i kilku budynk6w mieszkalnych (cz.
p6lnocno-zachodnia).
W bezposrednim otoczeniu wl)zla, kt6re maze podlegac jego oddzia-1:ywaniu brak jest jakichkol
wiek teren6w przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rolnicze.
Og6lny krajobraz tego terenu ksztaltuj&. zwarte kompleksy typu lesnego, ze znajduj&.cymi Sl\l na
stosunkowo niewielkim obszarze w/w obiektami drogowymi i przemyslowo-uslugowymi.
Do niniejszego raportu zal&_czono zdjl)cie ,,z lotu ptaka" (zal. nr 2) na podstawie kt6rego mozliwe
jest lepsze niz opisowe zobrazowanie istniej&.cego sposobu zagospodarowania powierzchni ziemi
oraz krajobrazu w rejonie istniej&_cego W\lZla.
Szata roslinna (flora).
Istniej&.cy w(,)zel drogowy znajduje sill ,,wewn&_trz" kompleks6w lesnych, kt6re stanowi&. gl6wnie
lasy panstwowe (po stronie p6lnocnej, p6lnocno-wschodniej i wschodniej) oraz lasy miejskie (po
stronie zachodniej i p6lnocno-zachodniej) - w spos6b obrazowy przedstawia to zahtcznik nr 2 do
niniej szego raportu.
Drzewostan lesny las6w panstwowych w tym rejonie (Nadlesnictwo Gryfino) stanowi&. siedliska
lesne typu b6r mieszany swiezy z sosny pospolitej a na pozostalych terenach znajduj&c sill lasy
mieszane ze znacznym udzialem drzew lisciastych.
Roslinnosc krzewiasta i trawiasto-zielna wystrepuje g!6wnie na obrzezach i w poblizu dr6g tego
Wl;)Zfa.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono wystl)powania w otaczaj&.cych i
mog&.cych podlegac oddzialywaniu obszarach roslinnosci lesnej i trawiasto-zielnej gatunk6w i eg
zemplarzy podlegaj&.cych specjalnej ochronie w rozumieniu obowill_Zuj&.cych przepis6w o ochro
nie srodowiska przyrodniczego.
Istotne znaczenie w aspekcie,uzytkowania wl;)zla drogowego ,,Kijewo" ma fakt, ze znajduje sil;) na
p6lnocnym obrzezu obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000: Wzg6rza Bukowe" (PLH
320020).
W niniejszym punkcie raportu zal&cczono mapkl;) sytuacyjn&c przedstawiaj&cCll lokalizacj\) tego W\l
zla w aspekcie przebiegu granic w/w obszaru oraz znajduj&.cych sill w jego obrl)bie pozostalych
teren6w przyrodniczych podlegaj&ccych podlegaj&.cych ochronie, decydujll_cych o jego utworzeniu

----

-.'--

Lokalizacja w�zta drogowego "Kijewo" w aspekcie usytuowanych
w tym rejonie obszar6w specjalnej ochrony Natura 2000 ( 1: 100 000)

27
_ jak z niej wynika S<l one polozone w znacznej odlegfosci od istniej<lcego wezla drogowego a
ewentualne oddzialywanie nie powinno miec istotnego wplywu na znajduj<lce sie tam chronione
elementy przyrody.
Mozna r6wniez generalnie ocenic, na podstawie posiadanej przez autor6w raportu wiedzy, ze
eksploatacja wezla drogowego ,,Kijewo" nie powoduje oddzialywan na inne bed<ice przedmiotem
oceny w tym po;ostale elementy srodowiska przyrodniczego (powierzchnia ziemi, kompostownia
i roslinnosc.
Swiat zwierzecy (fauna).
Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych nie stwierdzono aby w granicach rozpatrywa
nego teren (wewn<ltrz i na jego obrzezach) znajdowaly sie siedliska przyrodnicze o istotnej warto
sci faunistycznej.
Powodem tego jest istnienie od wielu lat tego wezla drogowego, umozliwiaj<lcego swobodne
przemieszczanie sie zwierz<lt jak tez brak odpowiednich siedlisk i warunk6w do rozrodu i stalego
bytowania zwierz<lt.
Przeprowadzone obserwacje pozwalaj<l r6wniez na jednoznaczne stwierdzenie, ze na tym terenie
nie v,rystepuj<l zadne gatunki zwierz<lt podlegaj<tce ochronie prawnej w rozumieniu obowillZUi<t
cych w tym zakresie przepis6w.
3.5.2. Faza budowy.
Uzytkowanie powierzchni ziemi i krajobraz.
W por6wnaniu do istniej<tcego sposobu uzytkowania powierzchni ziemi projektowana przebudo
wa wezla drogowego spowoduje nastepuj<tce zmiany:
•

zostan<t zlikwidowane znajduj<tce sie w czesci p6lnocno-zachodniej obiekty przemyslowo
uslugowe oraz kilka niskich budynk6w mieszkalnych z przeznaczeniem stosunkowo niewiel
kiej czesci tego terenu na jedn<t z l<tcznic ww. wezla (pomiedzy drogami krajowymi nr IO i nr
3 oraz 6 od strony m. Szczecina) oraz wprowadzeniem na pozostalej czesci nowej roslinnosci
typu lesnego oraz roslinnosci trawiasto-zielnej,

•

•

zostan<t zlikwidowane istniej<tce odcinki l<tcznic drogowycb z ich zagospodarowaniem now<t
roslinnosci<t Gw.).

•

zostan<t wybudowane nowe l<tcznice drogowe z przeznaczeniem na ten eel czesci terenu, na
kt6 rym obecnie znajduj<t sie obiekty przemyslowo-uslugowe oraz roslinnosc drzewiasto
krzewiasta a takze trawiasto-zielna (konieczna wycinka i usuniecie istniej<tcej roslinnosci.
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Uwzglvdniaj&.c koniecznosc przeprowadzenia ww. robot mozna stwierdzic, ze spowodowafle nimi
zmiany b1ed&. mialy stosunkowo niewielki wplyw na dotychczasowy spos6b uzytkowania po
wierzchni ziemi ale wymagaj&. przeprowadzenia odpowiedniej procedury wynikaj&.cej z obowi &.
zuj&.cych przepis6w - zwlaszcza w odniesieniu do zmiany sposobu zagospodarowania teren6w le
snych, na kt6rych maj&. bye wybudowane nowe odcinki dr6g (l&.cznic).
W odniesieniu dq krajobrazu i uksztahowania terenu w rejonie przebudowywanego w1ezla nie na
st[!pi&. zadne istotne zmiany i podobne jak obecnie b�zie si<e on znajdowac ,,wewn&.trz" istniej&.
cych kompleks6w lesnych.
Szata roslinna (flora).
Przebudowa w1ezla drogowego ,,Kijewo": spowoduje ingerencjv w istniej&.ce srodowisko roslinne
w zwifl.Zku z koniecznosci&. zlokalizowania wi1ekszosci odcink6w nowych odciek6w drogowych
(l&.cznic) na terenach lesnych..
Zakres tej ingerencji bvdzie stosunkowo niewielki poniewaz dotyczy kr6tkich i zajmuj&.cych nie
wielk&. powierzchniv odcink6w dr6g ale bvdzie to wymagac usunivcia istniej&.cej tam roslinnosci.
Dla potrzeb niniejszego raportu zostala przeprowadzona inwentaryzacja roslinnosci lesnej (drze
wiastej), kt6nt bvdzie trzeba poddac wycince.
Dane na ten temat przedstawiono ponizej w spos6b szczeg6lowy, na podstawie prac przeprowa
dzonych w czerwcu 2006r przez rzeczoznawcv SITR ds. lesnictwa i ochrony srodowiska
Wladyslawa Januszewskiego (nr upr. 84/Sz/90).
Lacznica 1.
1) Dzialka nr 113 powierzchnia: 0,4066 ha
Bsw uprawa lesna 80 % sosna, IO % d&.b oraz 10 % buk
Male drzewka nie zachodzi potrzeba kosztorysowania wycinki.
2) Dzialka nr 5 / 2 powierzchnia: 0,6563 ha
LMs 80 % sosna, 20 % d&.b, wiek 55 lat
Do usunivcia: sosna - 358 szt. srednia piersnica 17 cm, wysokosc 18 m
D&.b - 120 szt. srednia piersnica 10 cm, wysokos612 m
3) Dzialka nr 1 / 2 powierzchnia: 0,0458 ha
Bsw 100 % sosna wiek 55 lat
Do usunivcia: sosna·- 48 szt. srednia piersnica 18 cm; wysokosc 17 m.
Lacznicll-1.
1) Dzialka nr 87 / 4 powierzchnia: 0,4162 ha
Bsw. 100 sosna wiek 50 I
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Do usuni(,'!cia: sosna 393 szt. srednia piersnica 20 cm, wysokosc 19 m.
2) Dzialka nr 82 / 3 powierzchnia 0,0377 ha
Bsw. 10 % sosna wiek 50 lat
Do usuni(,'!cia: sosna4lszt. sredniapiersnica 17 cm, wysokos616 m.
3) Dzialka nr 87 / 5 powierzchnia: 0,0518 ha
Bsw. 100··% sosna wiek 50 lat
Do usuni'<cia: sosna 41 sztsrednia piersnica 20 m, wysokos6 19 m.
4) Dzialka nr 82 / 2 powierzchnia: 2,2387 ha
Bsw. 90 % sosna, 10 % brzoza, wiek 50 lat
Do usuni1ecia: sosna 1.654 szt. srednia piersnica 20 cm, wysokosc 19 m,
brzoza 5 5 szt. sredniapiersnica 20 cm, wysokos6 21 m.
Lacznica 3.
1) Dzialka nr 95 I 7 powierzchnia: 0,0492 ha
LMsw. 100 % sosna wiek 50 lat
Do usuni1ecia: sosna 38 szt. srednia srednica 23 cm, wysokosc 22 m.
2) Dzialka nr 95 I 4 powierzchnia: 0,0040 ha
3) Dzialka nr 95 I 5 powierzchnia: 0,0017 ha
LMs. 100 % sosna wiek 50 lat
Do usuni(,'!cia: sosna 4 szt. srednia piersnica 23 cm, wysokos6 22 m.
4) Dzialka nr 95 I 7powierzchnia: 0,2568 ha
LMsw. 100 % sosna wiek 50 lat
Do usuni1ecia: sosna 200 szt. srednia piersnica 22 cm, wysokosc 21 m.
5) Dzialka nr 92 / 4powierzchnia: 0,0452 ha
LMsw. 100 % sosna wiek 50 lat
Do usuni1ecia: sosna 3 5 szt.; sredniapiersnica 22 cm, wysokosc 22 m.
6) Dzialka nr 92 / 7 powierzchnia: 0,4494 ha
LMsw. 100 % sosna, wiek 50 lat
Do usuni1ecia: sosna 350 szt. sredniapiersnica 23 cm, wysokos6 22 m.
7) Dzialka nr 92 / 11 powierzchnia: 0,911 lha.
BMsw. 90 % sosna, l O % d1tb wiek 50 lat
Do usuni1ecia: sosna 512 szt. sredniapiersnica 23 cm, wysokosc 22 cm,
d1tb 58 szt. sredniapiersnica 18cm, wysokos6 19 m.
8) Dzialka nr 92 / 10 powierzchnia: 0,0170 ha
BMsw. 90 % sosna, IO % d1tb wiek 50 lat.
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Do usuni\!cia: sosna 12 szt. srednia piersnica 20 cm, wysokosc 19 m,
d1tb 1 szt. srednia piersnica 18 cm, wysokosc 19 m.
Lacznica 4.
1) Dzialka nr 6 / l powierzchnia: 0,0052 ha
LMsw. 100 % sosna, wiek 55 lat
,.

Do usuni\! cia: sosna 3 szt. srednia piersnica 22 cm, wysokosc 20 m.
2) Dzialka nr 6 / 2 powierzchnia: 0,0187 ha.
LMsw. 90 % buk 80 lat, 10 % brzoza 60 lat
Do usuni\!cia: buk 9 szt. srednia piersnica 22 cm, wysokosc 24 m,
brzoza 1 szt. srednia piersnica 20 cm, wyskosc 18 m.
3) Dzialka nr 6 / 3 powierzchnia 1,6043 ha
LMsw. 70 % d1tb 80 lat; 30 % sosna 95 lat.
Do usuni l!cia: d,tb 456 szt. srednia piersnica 19 cm, wysokosc 18 m.
sosna 185 szt. srednia piersnica 26 cm, wysokosc 20 m.
Dzialki drogowe.
I) Dzialka nr 4 powierzchnia I, I 097 ha
BMsw. 50 % sosna 50 lat; 50 % d,tb 50 lat.
Do usunil!cia: sosna 454 szt. srednia piersnica 17 cm, wysokosc 16 m;
d,tb 478 szt. srednia piersnica 13 cm, wysokosc 15 m.
2) Dzialka nr 8 powierzchnia: 0,4666 ha.
LMsw. 100 % sosna wiek 50 lat.
Do usunil!cia: sosna 332 szt. srednia piersnica 21cm, wysokosc 20 m.
3) Dzialka nr 7 powierzchnia: 0,3761ha.
LMsw. 100 % sosna, wiek 50 lat.
Do usuni\!cia: sosna 267 szt. srednia piersnica 21cm, wysokosc 20 m.
4) Dzialka nr 67 / 7 powierzchnia: 0,0440 ha.
LMsw. 80 % sosna wiek 55 lat;
20 % d,tb wiek 90 lat.
Do usuni\!cia: sosna 28 szt. srednia piersnica 20 cm, wysokosc 18 m;
d,tb 3 szt. srednia piersnica 22 cm, wysokosc 18 m
5) Dzialka nr 421 powierzchnia: 0,1925 ha
Bsw. 100 % sosna wiek 50 lat.
Do usuni\!cia: sosna 154 szt. srednia piersnica 20 cm, wysokosc 19 m.
6) Dzialka nr 41 powierzchnia: 0, 4965 ha.
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Bsw. l 00 % sosna wiek 45 lat.
Do usuni1,cia: sosna 719 szt. srednia piersnica 15 cm, wysokosc 14 m.
Z powyzszego zestawienia wynika, ze projektowana przebudowa b1,dzie si1; wi qZac z wycink<t
znacz<1ccej ilosci drzew rosn<1ccych obecnie na terenach przeznaczonych dla jej potrzeb.
W wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wyst1,powania na tym te
renie drzew i krzew6w podlegaj<tcych specjalnej ochronie w rozumieniu obowi<1czuj<1ccych przepi
s6w prawa ochrony srodowiska.
Zgodnie z przepisami art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6lnych zasadach przygo
towania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721) w przypadku
ochrony grunt6w rolnych i lesnych obj1,tych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi nie stosuje si'<
przepis6w o ochronie grunt6w rolnych i lesnych a w przypadku usuwania drzew i krzew6w znaj
duj<1ccych si1; na nieruchomoseiach obj1,tych decyzj<t o ustaleniu lokalizacji drogi, z wyj<ttkiem
drzew i krzew6w usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytk6w nie stosuje si1; prze
pis6w o ochronie przyrody w zakresie obowiqZ!cu uzyskiwania zezwolen na ich usuni1,cie oraz
oplat z tym zwiqZanych.
Jednoczesnie zaleca si1; jednak aby na cz1,sciach terenu obecnie istniej<tcych l<tcznic, kt6re zostan<l
zlikwidowane, nasadzic zielen typu lesnego kompensuj<tC<l straty spowodowane jej wycink<t na
tych powierzchniach.
3.5.3. Faza eksploatacj i.
Na podstawie przeprowadzonej oceny oddzialywania przebudowanego w1,zla ,,Kijewo" na po
szczeg6lne elementy srodowiska i przy zastosowaniu przewidzianych rozwi qZan w zakresie ich
ochrony ocenia si'<, ze nie b1,dzie on powodowal oddzialywan na w/w elementy srodowiska przy
rodniczego (powierzchnia ziemi, krajobraz, flora i fauna itp.), kt6re mogfyby spowodowac ich za
grozenie w aspekcie obowiqZUj<tcych przepis6w o ich ochronie.
3.6. Inne elementy i zagrozenia srodowiska
.
•
3.6.1. Pola elektromagnetyczne.

W chwili obecnej w obr1,bie przebudowywanego w�zla drogowego znajduje si� linia elektroener
getyczna 110 kV relacji D<tbie - Pomorska (linia jednotorowa).
Wymagac ona b1,dzie przebudowy polegaj<1ccej tylko na przesuni'<ciu jednego lub dw6ch istniej<t
cych slup6w.
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Ocenia si", ze zar6wno w chwili obecnej jak i po w/w zmianach nie b�d4 wyst"powac oddzial:y
wania p61 elektromagnetycznych do srodowiska przekraczaj4ce obowi4zuj4ce w tym zakresie
wielkosci dopuszczalne.
3.6.2. Zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
W rejonie przebudowywanego w�zla drogowego brak jest jakichkolwiek zabytk6w podlegaj4cych
,.

takiej ochronie (w tym zabytk6w archeologicznych).
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4. Opis analizowanych wariantow.
4.1. Wariant polegaj:icy na niepodcjmowaniu przcdsifWZifcia.
Niepodejmowanie projek:towanego przedsiiewziiecia spowodowaloby funkcjonowanie istniejllcego
wiezla drogowego niezgodne z obowillczujllccymi przepisami (w tym wynikajllcymi z wymagan do
stosowania przepis6w krajowych do uregulowaii U.E.) - dotyczy to w szczeg6lnosci zapewnienia
bezpieczeiistwa ruchu pojazd6w zar6wno na drogach krajowychjak i mi�dzynarodowych.
4.2. Wariaut najkorzystniejszy dla srodowiska.
Projektowane przedsiiewzi�cie dotyczy przebudowy juz istniejllccego na tym terenie w�zla drogo
wego w taki spos6b aby zapewni6 jego prawidlowe funkcjonowanie w aspekcie obowi !\Zl.ljllcych
przepis6w ruchu a jednoczesnie - ograniczenie do minimum ujemnych oddzialywaii na srodowi
sko zwillzanych z jego realizacj,l.
Przy ocenie projektowanego przedsi�wzi�cia wzi�to pod uwag,l oddzialywania na poszczeg6lne
elementy srodowiska i oceniono, ze jego realizacja w spos6b przedstawiony w niniejszym rapor
cie nie spowoduje wzrostu ujemnych oddzialywaii na srodowisko w stosunku do stanu istniejllce
go.
Teoretycznie mozliwe bylyby np. pewne korekty przebiegu odcink6w dr6g (lllcznic) w obr�bie
przebudowywanego w�zla (np. w cz�sci polnocno-zachodniej) ale po ich analizie autorzy niniej
szego raportu oceniajq, ze bylyby one mniej korzystne w aspekcie oddzialywania na srodowisko
(w tym mi�dzy innymi na zdrowie ludzi).
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5. Okreslenie przewiclywanego oclclzial:ywania na sroclowisko, w przypaclkn wyst4pienia po
waznej awarii przemysiowej a takze mozliwego transgranicznego ocldzial:ywania na srodowi
sko.
W przypadk:u rozpatrywanego przedsi,:wzi,:cia, polegaj,tcego na przebudowie istniej,tcego w,:zla
,,Kijewo" nie wyst,:puje zadne prawdopodobienstwo wyst<l{lienia transgranicznego oddzialywania
na srodowisko w czasie jego budowy i eksploatacji.
W swietle obowi,tzuj,tcych przepis6w prawa ochrony srodowiska w,:zel drogowy ,,Kijewo" nie
jest ,,zakladem stanowi,tcym zagrozenie wyst<l{lienia awarii przemyslowej" ale podobnie jak w
przypadk:u kazdego rodzaju dr6g mog,t na nim wyst<lf)iC powazne wypadki drogowe powoduj,tce
znaczne zagrozenie dla srodowiska (w tym zdrowia ludzi) - np. w sytuacjach kiedy w wypadku
uczestnicz,t pojazdy przewoz,tce ladunki niebezpieczne.
Uwzgliedniaj,tc usytuowanie tego wiezla w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkalnej oraz
brak w jego bezposrednim otoczeniu zbiornik6w i ciek6w wodnych mog,tcych ,,przenosic" ewen
tualne substancje niebezpieczne a takze fakt, ze znajduje si,: on ,,wewn,ttrz" zwartych komplek
s6w lesnych - zagrozenie ewentualn,t emisj,t substancji niebezpiecznych moze miec miejsce ale z
uwagi na istniej,tce uwarunkowania terenowe (zwarte kompleksy lesne) biedzie mozliwe podjiecie
odpowiednio szybkich dzialan ratowniczych w celu ochrony zdrowia i zycia ludnosci mieszkaj,t
cej w tym rejonie.
W sytuacji gdyby wyst<l{lilo tego rodzaju zagrozenie srodowiska (zwlaszcza zdrowia ludzi), kazdy
kto zauwazy jego wyst<l{lienie powinien niezwlocznie zawiadomic o tym osoby znajduj,tce siie w
strefie zagrozenia oraz Komendanta Wojew6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz inne sluz
by (w tym w szczeg6lnosci Policjie i Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska).
Powyzszy obowi,tzek dotyczy w szczeg6lnosci zarz,tdzaj,tcego drogami znajduj,tcymi siie w obr,:
bie wiezla ,,Kijewo".
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6. Opis przewidywanych i zalecanych dzialan maj4cych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacjf przyrodniczii negatywnych oddzialywan na srodowisko.
6.1. Ochrona powietrza atmosferycznego.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza siv, ze nie istnieje koniecznosc podejmowania
dzialaii w celu ochrony powietrza atmosferycznego w rejonie przebudowywanego wi;zla drogo
wego.
6.2. Ochrona przed halasem.
Przebudowa istniej,lCego wvzla nie spowoduje wzrostu oddzialywaii emitowanego halasu drogo
wego do srodowiska, zwlaszcza ze pozostanie on ,, wewn<1ctrz" zwartych kompleks6w lesnych, zo
stanie zdecydowanie poprawiona plynnosc ruchu i nawierzchnia istniej<1ccych odcink6w dr6g
(l<1ccznic) a takze zlikwidowana zostanie obecnie istniej<1cca po stronie p6lnocno-zachodniej nie
liczna zabudowa mieszkalna.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza siv, ze nie istnieje uzasadniona potrzeba realiza
cji dodatkowych przedsivwzitec w zakresie ochrony srodowiska przed halasem emitowanym z te
go wvzla.
6.3. Ochrona srodowiska wod powierzchniowych i podziemnych.
W rejonie potencjalnego oddzialywania przebudowywanego wi,zla nie wystvpuj<l zadne cieki i
zbiorniki w6d powierzchniowych oraz zasoby w6d podziemnych, kt6re moglyby podlegac istot
nym wp!ywom w wyniku jakiejkolwiek emisji do srodowiska powodowanej w wyniku eksploata
cji tego wvzla.
6.4. Ochrona srodowiska powierzchni ziemi {z gospodarlq odpadami).
Ochrona srodowiska powierzchni ziemi przed negatywnym oddzialywaniem wi<jZe si i, przede
wszystkim z faz<1cjej budowy (przebudowy) w trakcie kt6rej zostan1t wytworzone znacz<1cce ilosci
odpad6w (gl6wnie odpad6w z grupy 17)- dane te zestawiono w tabeli Nr 4 (pkt. 3.4) rap01tu.
W celu maksymalnego ograniczenia negatywnych oddzia!ywaii, kt6re mog<l bye tym spowodo
wane nalezy prowadzic ich bezpieczne magazynowanie i przekazywanie do dalszego zagospoda
rowania (przede wszystkim odzysbi a takze unieszkodliwiania) w spos6b okreslony w tabeli nr 5
(pkt. 3.4.) niniejszego raportu ..
Ponadto nalezy odprowadzac powstaj<1cce wody opadowe (scieki opadowe) w spos6b okreslony w
pkt. 3.4.3. niniejszego raportu tj.:
•

do istniej<1ccej kanalizacji deszczowej - z rejonu htcznicy z drog1t krajowll nr 10 (ul. Zwie
rzyniecka),

•

do urz<1cdzeiJ.juz wybudowanych w po!udniowej czvsci wvzla {autostrada A-6),
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•

do wybudowanych zbiornik6w odparowuj4co-rozs4czaj4cych (Zb 1 -� 3) poprzez zainsta
lowane piaskowniki - z pozostalych zlewni W<;!zla drogowego.

6.5. Ochrona srodowiska roslinnego.
W zwiq2ku z koniecznosci4 usuni',cia (wycinki) cz,.sci roslinnosci znajduj4 cej si',! na terenach
przeznaczonych dla potrzeb projektowanej budowy nalezy przeprowadzic odpowiednie dzialania
kompensujftce wywolane w tym srodowisku straty poprzez systematyczne wprowadzanie nowej
roslinnosci (gl6wnie typu lesnego) na terenach, po zlikwidowanych odcinkach dr6g (l4cznic) tego
W<;!Zla.
6.6. Monitoring srodowiska.
Zgodnie z przepisami rozporzftdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003r a sprawie
· wymagan w zakresie prowadzenia pomiar6w w srodowisku substancji lub emisji przez zarz4dza
j4cego drog4 lini4 kolejow4 lini4 tramwajow4 lotniskiem lub portem (Dz. u. Nr 35, poz. 308) po
przekazaniu do uzytkowania przebudowanego W<;!Zla drogowego powinny bye prowadzone okre
sowe pomiary:
•

poziomu halasu w srodowisku w rejonie najblizszej zabudowy mieszkalnej (po stronie
p61nocno - zachodniej W',zla) - z cz,.stotliwosci4 co 5 lat w okresie wykonywania ge
neralnego pomiaru ruchu,

•

zawartosci zawiesiny og61nej i w<;!glowodor6w ropopochodnych w sciekach opadowych
odprowadzonych do ziemi poprzez 3 wybudowane zbiorniki odparowuj4co
rozsflczajftce - z cz',stotliwoscift nie mniejszfl niz 1 raz na rok.
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7. Obszar ograniczonego n:i:ytkowania.
Na podstawie oceny oddzialywan przebudowywanego Wl)zla ,,Kijewo" na poszczeg6lne elementy
srodowiska ocenia sil), ze nie jest wymagane utworzenie dla niego obszaru ograniczonego uzyt
kowania.
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8.Streszczenie w frzyku niespecjalistycznym.
Projektowane przedsivwzivcie dotyczy przebudowy istniej<1ccego wvzla drogowego ,,Kijewo" po
lozonego na wschodnim obrzezu miasta Szczecina.
Stanowi on dwupoziomowe skrzyzowanie trzech drog krajowych tj.:
•

drogi nr 3: Swinoujscie - Szczecina - Gorzow Wlkp. - Zielona Gora - Jelenia Gora,

•

drogi nr 6: Kolbaskowo - Szczecin - Goleniow - Koszalin - Gdansk,

•

drogi nr 10: Lubieszyn - Szczecin - Stargard Szczecinski - Bydgoszcz - Torun - Plonsk.

Koniecznosc jego przebudowy wynika z faktu, ze nie odpowiada on obecnie wymaganym warun
kom technicznym dla tego rodzaju obiektow drogowych min. nie posiada normatywnych pasow
wl<1cczen i wyhwzen ruchu, jezdni zbieraj<1cco - odprowadzaj<1ccej, pasa pr;zeplatania ruchu na jezdni
drogi nr 10 itp.
Tym samym nie zapewnia on odpowiedniego bezpieczenstwa i pl:ynnosci ruchu samochodow co
stwarza istotne zagrozenia przy ci<tgle wzrastaj<1ccym jego natvzeniu.
Podobnie jak obecnie wvzel ten bvdzie siv znajdowac ,,wewn<1ctrz" terenow wysokiej i gvstej ro
slinnosci typu Iesnego, z tym ze musz<t bye wybudowane nowe odcinki drogowe (tzw. l<tcznice)
przebiegaj<1cce trochv dalej od ,,srodka" wvzla niz obecnie.
Przebudowa wvzla spowoduje ingerencjv w istniej<1cce srodowisko przede wszystkim ze wzglvdu
na koniecznosc wycinki roslinnosci znajduj<1ccej siv w miejscach gdzie bvd<t przebiegac nowe
l<tcznice ale jak stwierdzono w wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacji przyrodniczej brak
jest tam jakichkolwiek gatunkow roslin objvtych specjaln<t ochronn<l (bvd<t to w zdecydowanej
wivkszosci sosny).
Ponadto realizacja przedsivwzivcia spowoduje likwidacjv istniej<1ccych w czvsci polnocno
zachodniej obiektow przemyslowo-uslugowych (glownie przerobka drewna) oraz k:ilku niskich
budynkow mieszkalnych znajduj<1ccych siv na obrzezu ww. terenu przemyslowo-uslugowego i
podlegaj<1ccych uci<t:i:liwemu oddzialywaniu w wyniku prowadzonej tam dzialalnosci.
W wyniku prac rozbiorkowych powstanie duza ilosc odpadow (glownie tzw. odpadow budowla
nych), ktore bvd<t bezpiecznie magazynowane i przekazane gl6wnie do ponownego wykorzystania
na budowie Iub dla innych potrzeb.
W celu ograniczenia ujemnego oddzialywania na srodowisko splywaj<1ccych (mog<1ccych ulegac
zanieczyszczeniu) wod opadowych z nawierzchni drogowych przewidziano mivdzy innymi ich
odprowadzanie do, trzech nowych zbiornikow odparowuj<1cco-rozs<1cczaj<1ccych poprzez piaskowniki
co zapewni odpowiednie oczyszczanie przed ich odprowadzaniem do ziemi. ··)
Na podstawie analizy przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania ocenia siv, ze eksplo
atacja tego wvzla po przeprowadzonej przebudowie nie spowoduje wzrostu ujemnych
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oddzialywan na srodowisko i zdrowie ludzi w stosunku do obecnego stanu a wn,cz powinna
przyniesc popraw� w tym zakresie, w tym w szczeg6lnosci popraw� bezpieczenstwa i plynnosci
ruchu.
Generalnie mozna stwierdzic, ze przebudowa istniej<1ccego w�zfa drogowego ,,Kijewo" jest ko
nieczna i ze zar6wno jej realizacja jak i p6zniejsza eksploatacja nie spowoduje ujemnych oddzia
lywan na srodo�sko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

