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Rys. nr 3. Mapa istniej<\_cego zagospodarowania terenu skala 1:5000.
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Rys. nr 4. Lokalizacja punkt6w badan geologicznych skala 1:10 000.
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1. Streszczenie
Przedmiotem oceny jest przedsi�wzi�cie polegajq_ce na przebudowie drogi krajowej nr 3

I

inwestycja ma na celu dostosowanie drogi krajowej nr 3 na ww. odcinku do parametr6w drogi

[

�
_ ekspresowej.
Przedsi�wzi�cie zlokalizowane jest na terenie gminy Goleni6w oraz miasta Szczecina w

r
r

na odcinku w�zel ,,Rzesnica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+063 do km 92+758. Planowana

wojew6dztwie zachodniopomorskim.
Na podstawie przeprowadzonej analizy srodowiska w reJome planowanej drogi
stwierdzono, ze:
przebiega ona przede wszystkim przez obszary o charakterze lesnym,
realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z zapisami planistycznymi miasta Szczecina
oraz ze studium uwarunkowan gminy Goleni6w,
na przebiegu trasy wyst�pujq_korzystne warunki budowlane,

[
[
[

planowana inwestycja realizowana b�dzie w rejonie srodowiska wodnego, kt6re mozna
zaliczyc do srodowiska mniej wrazliwego,
gleby w rejonie przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 stanowict gleby zaliczane
do bielicoziemnych - set to gleby slabe,
na terenie miasta Szczecina planowana inwestycja koliduje z obszarami prawme
chronionymi,
od km 91+700 do konca przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 planowana
inwestycja graniczy z obszarem zaliczanym do europejskiej sieci ekologicznej Natura

L
[

l
l

2000- Wzg6rza Bukowe,
planowana inwestycja prowadzona b�dzie w obr�bie strefy ochrony konserwatorskiej
W.III,
najblizsza zabudowa mieszkalna w reJome planowanej inwestycji zlokalizowana jest
okolo 550 m od planowanej drogi krajowej nr 3- jest to miejscowosc Bl�d6w,
realizacja przedsi�wzi�cia usprawni ruchu samochodowy a tym samym poprawi komfort
jazdy uczestnik6w ruchu,
Z przeprowadzonych analiz halasu emitowanego z drogi wynika, ze dla 2016 roku zasi�
izofony dla pory dziennej (60 dB) wynosi maksymalnie 170 m w rejonie ocenianego odcinka
- a dla pory nocnej (50 dB) maksymalnie 300 m dla tego samego odcinka.
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Przeprowadzona analiza wplywu planowanej drogi na powietrze atmosferyczne
doprowadzila do wniosku, ze poruszaja._ce si� po planowanej drodze pojazdy nie powinny bye

t
f
f
[

zr6dlem przekroczen wartosci dopuszczalnych.
Z uwagi na lokalizacj� zabudowy mieszkalnej okolo 550 m od planowanej inwestycji
oraz zasi� emitowanego halasu max. 300m od przebudowywanego odcinka nie przewiduje
si� koniecznosci wprowadzania zabezpieczen dla tej zabudowy.
Przeprowadzona ocena wplywu planowanego przedsi�wzi�cia na swiat roslin i zwierza._t,
w tym na obszary prawne chronione, wykazala brak jej negatywnego wplywu na elementy
przyrody ozywionej.
Planowana inwestycja uzyskala decyzj� o ustaleniu lokalizacji drogi dla analizowanego
przedsi�wzi�cia, decyzj� wodnoprawna._ oraz uzgodnienia wymagane w zwia._zku z
sporza._dzaniem projektu budowlanego.
Zgodnie z obowia._zuja._cymi przepisami prawa, badaniami monitoringowymi powinny
bye obj�te halas w srodowisku oraz zawiesina og61na i substancje ropopochodne w wodach
opadowych i roztopowych. Ponadto z uwagi na zapisy w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla planowanej inwestycji konieczne b�dzie prowadzenie monitoringu gleb, powietrza
atmosferycznego oraz roslinnosci.
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2.

r

[

r

Wstfp
2.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsi�wzi�cia,

polegajq_cego na przebudowie drogi krajowej nr 3 na odcinku: w�zel ,,Rz�snica" - w�zel
,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758,00.
Niniejszy raport stanowi zalq_cznik do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia - art. 46 ustawy Prawo ochrony

r

srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).

[

prognozach tego stanu w zwiq_zku z realizacjq_ projektowanego przedsi�wzi�cia jak r6wniez

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie srodowiska i zabytk6w,
okreslenie dzialan ograniczajq_cych negatywne oddzialywania przedsi�wziEccia na srodowisko
oraz zabytki.

[
[
[

Zakres raportu uwzgl�dnia wymagania zawarte w art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.). Jak r6wniez podyktowany jest
zakresem opracowanej dokumentacji projektowej zwiq_zanej z budowq_ drogi oraz ustaleniami
i opiniami uzyskanymi na wczesniejszym etapie projektowania inwestycji.
2.2.

Klasyfikacja przedsifWZifcia
Zgodnie z obowiq_ZUjq_cym Rozporzq_dzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r.

w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsi�wzi<�c mogqcych znaczqco oddzialywac na

L
l
[

L

srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowafz zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z p6zn. zm)
planowana przebudowa drogi krajowej nr 3 stanowi przedsi�wzi�cie mogq_ce znaczq_co
oddzialywac na srodowisko - co wynika z § 2 ust. 1 pkt 29, klasyfikujq_cego projekt
przebudowy jako drog� ekspresowq, dla kt6rej raport o oddzialywaniu na srodowisko
sporzq_dza si� obligatoryjnie.
2.3.

Podstawy formalno - prawne
Podstawq_ prawnq_ opracowanego raportu jest art. 51 ustawy Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).
Ponadto niniejszy raport uwzgl�dnia:

8
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•

Ustaw� z dnia 18 maja 2005r. w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony srodowiska
oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954),

•

Ustaw� z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 207
poz. 2016 z p6:zn. zm.),

•

Ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6z.
zm.),

•

Ustaw� z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.),

•

Ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

•

Ustaw� z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i g6rnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z
p6zn. zm.),

•

Ustaw� z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie grunt6w rolnych i lesnych (Dz.U. Nr 16,
poz. 78 z p6zn. zm.),

f

•

[

•

[

•

Ustaw� z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 56,
poz.679),
Ustaw� z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i apiece nad zabytkami (Dz. U.
Nrl 62, poz. 1568),
Rozporzq_dzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzaj6w przedsiewzfrJc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko oraz
szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z p6zn.
zm.)

L
L
L
l

•

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie warunk6w, Jakie
nalety spelnic przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz.
1763),

•

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiar6w poziom6w w srodowisku substancji lub energii przez
zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, liniq tramwajowq, lotniskiem, portem (Dz. U.
Nr 35, poz. 308),

•

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzaj6w
wynik6w pomiar6w prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq dr6g, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz port6w i sposob6w ich prezentacji (Dz. U. Nr 18,
poz. 164),
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'

•

Rozporzq_dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.w
sprawie warunk6w, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43, poz.430),

•

r
I

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 poz 12 zalq_cznik nr
l oraz 4),

•

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci
progowych poziom6w halasu (Dz.U.nr.8 poz 81),

•

Rozporzq_dzenie Ministra

Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie

dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku (Dz. U.2004 nr 178 poz. 1841),
• Rozporzq_dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w

[
[
[

sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz.735),
•

odpad6w (Dz.U.nr 112, poz.1206),
•

Rozporzq_dzenie Nr 5/98 Wojewody Szczecinskiego z dnia 17 lipca 1998r. w sprawie
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" (Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr

[
[

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu

18 poz.128),
•

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w spraw1e obszar6w
specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000 (Dz. U.Nr 229, poz.2313),

•

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie gatunk6w
dziko wyst�pujq_cych grzyb6w obj�tych ochronq_ (Dz. U.Nr 168, poz.1765),

L

•

L

•

L

•

[

Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie gatunk6w
dziko wyst�pujq_cych roslin obj�tych ochronq_ (Dz. U.Nr 168, poz.1764),
Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r. w sprawie gatunk6w
dziko wyst�pujq_cych zwierzq_t obj�tych ochronq_ (Dz. U.Nr 220, poz.2237),
Rozporzq_dzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005r.w sprawie typ6w siedlisk
przyrodniczych oraz gatunk6w roslin i zwierzq_t, wymagajq_cych ochrony w formie
wyznaczenia obszar6w Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),

•

Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywq_ 97/62/EEC,

•

Dyrektywa Rady 79/409/EEC z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dziko
zyj q_cych ptak6w.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758.

f

t
[

r

r

r.

2.4.

Wykorzystane materialy
W raporcie wykorzystano nast�puja,_ce dokumentacje oraz opinie dotycza,_ce realizowanej

przebudowy:
•

Raport o oddzialywaniu na srodowisko przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku
w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+064 do km 93+269,03, mgr inz.
Marian Zawartko, wrzesien 2003 dla etapu ustalenia lokalizacji drogi,

•

Raport o oddzialywaniu na srodowisko przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku
w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758,00, mgr inz.
Andrzej Kucharski, sierpien 2005 dla etapu pozwolenia na budow�,

•

Operat wodnoprawny dla przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel
,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo", mgr inz. Sl�womir Bering, Szczecin 2005r.,

•

Dokumentacja techniczna pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel
,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+025 do km 93+290" branza drogowa i
mostowa, Pracownia Projektowa Dr6g i Most6w ,,DIM" Ryszard Kowalski, lipiec

[
[

2005r.,
•

zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel ,,Rz�snica" - w�zel
,,Kijewo" od km 86+025 do km 93+290", Transprojekt Gdanski Sp. z o.o. Pracownia

[

Projektowa w Szczecinie, listopad 2002.
•

L
l
l
L
[

,,Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego dla

Inwentaryzacja Zieleni dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku
w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+025 do km 93+290" mgr inz. Wieslaw
Zakrzewski, maj 2005.

•

Decyzja Wojewody Szczecinskiego z dnia 2.09.1998r. w sprawie stref ochronnych
uj�cia w6d podziernnych zakladu ,,Drobimex" sp .z o.o.,

•

Halina

Sawicka-Siarkiewicz

,,Ograniczanie

w

splywach

powierzchniowych z dr6g. Ocena technologii i zasady wyboru.", Instytut Ochrony
Srodowiska, Warszawa 2003,
•

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dr6g

•

W. J�drzejewski, S. Nowak, R. Kurek, R. W. Myslajek, K. Stachura, B. Zawadzka
,,Zwierz�ta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wplywu dr6g na populacje
dzikich zwierza,_t" , Zaklad Badania Ssak6w w Polskiej Akademii Nauk Bialowieza,
wydanie II, 2006,

I
L

zanieczyszczen

11

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
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•

,,Wst�pna waloryzacja Gl6wnych Zbiomik6w W6d Podziemnych w aspekcie oceny
wartosci uzytkowych zgromadzonych w nich w6d, celowosci i kolejnosci
wprowadzania zabieg6w ochronnych" Panstwowy Instytut Geologiczny, listopad
2003,

r

r

[

[

•

Mapa wst�pnej waloryzacji Gl6wnych Zbiomik6w W6d Podziemnych, skala
1 :800000, Panstwowy Instytut Geologiczny, listopad 2003,

•

Mapa

obszar6w

ochronnych

Gl6wnych

Zbiomik6w

W6d

Podziemnych

udokumentowanych, skala 1 :800000, Panstwowy Instytut Geologiczny, listopad 2003,
•

Mapa Gl6wnych zbiomik6w W6d Podziemnych skala 1 :500 000,

•

Mapa rozmieszczenia wazniejszych zl6z kopalin w Polsce, Panstwowy Instytut
Geologiczny, Zaklad Geologii Gospodarczej, Warszawa, kwiecien 2005,

•

Mapa geologiczna Polski, skala 1 :500 000,

•

Opinia Dyrektora Zespolu Park6w Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry z dnia
28.04.2006r.

[

•

Raport o stanie miasta Szczecin, 2004,

•

III Raport o stanie gminy Goleni6w, 2004,

[

•

Opinia w sprawie wypisu i wyrysu ze studium

L

1

kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego gminy Goleni6w z dnia 27.04.2006r.
•

Opinia w sprawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecina z dnia 29.05.2006r.

•

Opinia Wojew6dzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie istniej<\_cych i planowanych
form ochrony przyrody oraz szlak6w migracji zwierz<\_t koliduj<\_cych lub b�d<\_cych w
bezposrednim S<\_siedztwie planowanego przedsi�wzi�cia z dnia 19.05.2006r.

•

Opinia

Wojew6dzkiego

archeologicznych

L
l

Konserwatora

S<\_siaduj<\_cych

lub

Zabytk6w

b�d<\_cych

w

w

zakresie

bezposrednim

stanowisk
S<\_siedztwie

planowanego przedsi�wzi�cia z dnia 08.05.2006r.
•

Opinia Nadlesnictwa Kliniska w sprawie przejsc dla zwierz<\_t oraz kolizji planowanej
przebudowy z korytarzami migracyjnymi zwierz<\_t z dnia 05.05.2006r.

•

Opinia Las6w Miejskich Szczecina w sprawie przejsc dla zwierz<\_t z dnia 27.06.2006r.

•

Opinia Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w sprawie stanu czystosci
w6d rzeki Plonia i Chelszcz<\_ca z dnia l 7.05.2006r.

•

Stanowisko Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska okreslaj<\_ce tlo
zanieczyszczenia z dnia 30.05.2006r.
12

j

r

t

r

•

Opinia Regionalnego Zarz<\_du Gospodarki Wodnej w sprawie GZWP i uj�c wody

•

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w sprawie dog�szczenia linii

•

Badania struktury i nat�zenia ruchu na odcinku, ktorego dotyczy opracowame

•

Program komputerowy OPERAT 2000,

•

Dane z Intsytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGiW),

•
•

[

•

L
[

L
l
l

pitnej oraz ich stref ochronnych z dnia 22.05.2006r.
brzegowej lasu z dnia 29.05.2006r.

(Generalny Pomiar Ruchu),

Program komputerowy ZewHalas_92,

Wskazowki dla wojewodzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biez<\_cych i

programow ochrony powietrza WARSZAWA, 2003 Autorzy: Boguslaw D�bski
(KCIE) Krzysztof Olendrzynski (KCIE), Jacek Skoskiewicz (KCIE), Marek Rosicki

•

[
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•

•

•

(ATMOTERM) Ryszard Pazdan (ATMOTERM),

Analiza wplywu danych wyjsciowych i parametrow modeli obliczeniowych na bl<td

mapy akustycznej. Barbara Rudno -Rudzinska, Tomasz Habrat, Gdansk -

Sobieszewo, wrzesien 2004,

Prof. dr hab. Henryk Szydlowski, mgr Edyta Grzebyta, mgr Anna Norkowska -

Polowczyk, Badanie Halasu samochodowego, Wydzial Fizyki Uniwersytetu im A.
Mickiewicza w Poznaniu,

Norma PN ISO 9612-2 Akustyka,

GDDP - Oceny oddzialywania drog na srodowisko, praca zbiorowa: dr inz Stanislaw
Maluty (aneks B) Krakow; dr inz. Janusz Bohatkiewicz, dr inz. Radoslaw Kucharski,

mgr inz Jerzy Jurkowski, (aneks A), Warszawa,

Czubinski Z., 1948 ,,Badania fizjograficzne nad Polsk<t Zachodniq_'', Poznanskie
Towarzystwo Przyjaciol Nauk. (PTPN) Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy.

Komitet Fizjograficzny, Poznan,

•

Glowacinski Z. (red.), 2001 ,,Polska czerwona ksi�a zwierz<\_t - Kr�gowce", PWRiL,

•

Jasnowski M., 1975 ,,Torfowiska i tereny bagienne w Polsce" - rozdzial w ksi<\_zce:

•

Kazmirczak R., Zarzycki K. (red.), 2001 ,,Polska czerwona ksi�a roslin", Krakow,

•

Koma§ J., Medwecka-Komas A., 2002 ,,Geografia roslin", PWN, Warszawa,

•

Warszawa,

Kac N.J.. Bagna kuli ziemskiej. PWN, Warszawa,

Kondracki J., 1988 ,,Geografia fizyczna Polski", PWN, Warszawa,
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•

Matuszkiewicz W., 200 1 ,,Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski"
PWN, Warszawa,

t

•

Rutkowski L., 1998 ,,Klucz do oznaczania roslin: naczyniowych Polski Nizowej",
PWN, Warszawa,

t

•

Seneta \V.• Dolatowski J.. 2004 ,.Dendrologia", PWN, Warszawa,

•

Szafer W., Zarzycki K. (red.), 1972 ,,Szata roslinna Polski" Tom 1 , PWN, Warszawa,

r

•

Szafer W., Zarzycki K. (red.), 1972 ,,Szata roslinna Polski" Tom 2, PWN, Warszawa,

•

Zbiorowiska roslinne http://www.atlas-roslin.pl/ ,

•

Natura 2000. Standardowe Formularze Danych dla Obszar6w Specjalnej Ochrony

I

(OSO), dla obszar6w spelniaj<\_cych kryteria Obszar6w o Znaczeniu Wsp61notowym
(OZW) i dla Specjalnych Obszar6w Ochrony (SOO), Ministerstwo Srodowiska

[

http://www.mos.gov .pl/strony tematyczne/natura2000
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
•

[
[
[

VASCULAR PLANTS OF POLAND.A Checklist.
http://bobas.ib-pan.krakow.pl/czek/checkang.htm

•

Polska Czerwona Ksi�a Zwierz<\_t - Bezkr�gowce
http://www.iop.krakow.pl/pckz/lista.asp?nazwa=lial&je=pl

3. Zastosowane metody oceny
Rozpoznanie srodowiska oraz ocen� wplywu planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3
na poszczeg6lne elementy srodowiska oparto o:
- materialy dokumentacyjne,

L
[

- materialy kartograficzne,
- dane literaturowe,
- prace badawczo - pomiarowe w zakresie oddzialywania przedsi�wzi�6 na srodowisko,
- dane dost�pne w Urz�dzie Miasta Szczecina,

l

- dane dost�pne w Urz�dzie Miasta i Gminy Goleni6w,

[

- wizj� w terenie.

- opinie wlasciwych sluzb ochrony,
Zalozono, ze analizowany b�dzie pas o szerokosci ok. 0,6 km - 300 m z kazdej strony
przebudowywanej drogi.
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Przeprowadzona ocena ma na celu okreslenie wrazliwosc poszczeg61nych element6w
srodowiska oraz ich potencjalnych zagrozen, wynikajq_cych z budowy i eksploatacji
planowanej inwestycji.
Ocena

r
r

wplywu

zam1erzonego

przedsi�wzi�cia

pozwoli

na

okreslenie

dzialan

zapobiegajq_cych, minimalizujq_cych lub kompensujq_cych jego negatywne oddzialywania na
srodowisko.
3.1. Metody oceny wplywu przedsifwzifcia na klimat akustyczny
W celach szacunkowych wykorzystano metod� obliczeniowq_ opartq_ o modele

r

rozprzestrzeniania si� dzwi�ku w srodowisku, na podstawie badan struktury ruchu na odcinku

[

Zgodnie z wymaganiami dotyczq_cymi oceny klimatu akustycznego w srodowisku, oceny

[
r

Rzesnica-Kijewo.
zasi� halasu dokonuje si� w oparciu o wartosc r6wnowaznego poziomu halasu. W
niniejszym opracowaniu posluzono si� metodykq_ opracowanq_ przez zesp6l prof. Jerzego
Sadowskiego, doc dr Iwon� Zuchowicz oraz mgr inz. Anne Izewskq_.
Dane potrzebne do modelu to:
- wsp6lrz�dne zast�pczych emitor6w punktowych,
- r6wnowazny poziom dzwieku na odcinku Rz�snica- Kijewo
- poziom tla akustycznego,
- nat�zenie ruchu na tym odcinku
Uregulowania prawne dotyczq_ce zagadnienia ochrony przed halasem zaw1era Ustawa
Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. (Dz. U. Nr 62, poz. 627). Zgodnie z art.

l
[

l
l

112 ustawy Prawo Ochrona Srodowiska ochrona przed halasem polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego srodowiska. Realizacja tego zadania przebiega poprzez:
utrzymanie poziomu halasu ponizej dopuszczalnego, lub co najmniej na tym poziomie,
zmn1eJszeme poziomu halasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
W 2004 roku minister do spraw srodowiska okreslil (zgodnie z art.113) w postaci
rozporzq_dzenia dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku przedstawione w tabeli 9 .1.1.
ponizej.
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Tabela nr 9.1.1. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku zg. z rozporzq_dzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841)

r

I

t
[

Dopuszczalny poziom halasu wyra:i:ony r6wnowa:i:nym
poziomem dzwi�ku A w dB

I

p

I
2

3

4

Przeznaczenie terenu

Drogi lub linie kolejowel)
Pora nocy - przedziai czasu
Pora dnia - przedziai czasu
odniesienia 8 godzinom
odniesienia r6wny 16
godzinom

a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b) Terenv szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwi<1.zanej
ze staiym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i miodziezy
c) Tereny dom6w opieki
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usiugami
rzemieslniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny w strefie Sr6dmiejskiej miast
powyzej I 00 tys. mieszkanc6w
ze zwarta zabudowa mieszkaniowa
i koncentracja obiekt6w administracyjnych,
handlowych i usiugowych

50

45

55

50

60

so

65

55

I) Wartosci okreslone dla dr6g i linii kolejowych stosuje si� ta.kze dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.

[

l
[

Zgodnie z ww. rozporzq_dzeniem tereny zabudowy zlokalizowanej w miejscowosci Bl�d6w
nalezy zaliczyc do grupy ,,3" - ,,Tereny zabudowy zagrodowej". Dla teren6w zaliczonych do
grupy ,,3" dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku, od ruchu drogowego, nie powinny
przekraczac wielkosci:
r6wnowazny poziom dzwi�ku

LAeq -

r6wnowazny poziom dzwi�ku

LAeq -

60 dB(A) w porze dziennej,
50 dB(A) w porze nocneJ.

W niniejszej analizie jako kryterium jakosci srodowiska, ww. r6wnowazne poz10my
dzwi�ku przyj�to jako wielkosci, kt6re nie moga bye przekraczane w rejonach zabudowy
mieszkaniowej.
Dla planowanej inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Rz�snica Kijewo, miejscowosc Bl�d6w stanowi tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej,
znajdujq_cej si� w odleglosci ok. 550 m od kraw�dzi drogi.
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3.2.

r

Metody oceny wplywu przedsifWZifcia na powietrze atmosferyczne

Prognoza oddzialywania przedsi�wzi�cia drogowego na powietrze atmosferyczne zostala
wykonana zgodnie z metodykq_ z rozporzq_dzeniem Ministra srodowiska z dnia 5 grudnia 2002
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1 poz 12
zalq_cznik nr 4). Wyniki obliczen przedstawiono w formie tabelarycznej oraz graficznej.
Dane wyjsciowe do programu OPERAT 2000 stanowiq_:
drog� krajowq_ nr 3 na odcinku Rz�snica - Kijewo przyj�to w celach obliczeniowych jako
emitor liniowy o dlugosci 6,7 km. prognozowane emisje drogowe wyrazone w [g/km]

t

zostaly wyznaczone metodykq_ prof. Chlopka w zaleznosci od Vsr i typu pojazdu, w
oparciu o badania nat�zenie ruchu,

[

aktualny stan zanieczyszczen powietrza

tzw. tlo, okreslony przez odpowiedni

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska,

C

dane meteorologiczne (cz�stosci wyst�owania wiatru z poszczeg6lnych kierunk6w

r

geograficznych, z podzialem pr�dkosci oraz szesc stan6w r6wnowagi termodynamicznej

[

(IMiGW),

atmosfery - r6za wiatr6w), opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Nast�pnie wykorzystano program komputerowy OPERAT 2000, wykorzystujq_cy modele
rozprzestrzeniania si� zanieczyszczen w powietrzu z zalozonq_ r6zq_ wiatr6w dla Szczecina Dq_bia.
W wyniku obliczen uzyskano przestrzenne rozklady: st�zen sredniorocznych, cz�stosci

l
[

l

przekraczania dopuszczalnego poziomu st�zen i st�zenie maksymalnego 1- godzinnego
zanieczyszczen powietrza w otoczeniu analizowanego odcinak drogi krajowej nr 3.
Wartosci odniesienia danych substancji z ww. Rozporzq_dzenia Ministra Srodowiska
zostaly zawarte w ponizszej tabeli.
Tabela nr 3.2. Wartosci odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu dla terenu kraju
(Dz.U. nr 1. poz. 12 zalq_cznik nr 1)
Lp.
1
2
3
4

Nazwa substancji
Ditlenek azotu
Ditlenek siarki
Tlenek W(,gla
Pyl zawieszony

Oznaczenie numeryczne
(CAS)
10102-44-0
7446-09-5
630-08-0
-
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Wartosci odniesienia w µg/m3
Usrednione dla okresu
DI
Da
40
200
30
350
30000
40
280
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3.3. Metody oceny warunkow geologicznych i hydrogeologicznych oraz wplywu na
wody podziemne i zloza kopalin
W niniejszym raporcie rozpoznania warunk:6w geologiczno - inzynierskich
(warunk:6w podloza-posadowienia drogi) dokonano w oparciu o:

[

r
r

r
l
[
[

l
L
l

opini� o warunk:ach geotechnicznych, wykonanct na zlecenie Transprojektu
Gdanskiego Sp. z o.o. Pracowni Projektowej w Szczecinie z 2002r.
map� geologicznctPolski, skala 1 :500 000.
Podstawq_ do oceny warunk:6w geologiczno - inzynierskich podloza gruntowego drogi
jest analiza budowy geologicznej wraz z analizct rzezby terenu oraz warunk:6w
wyst�powania w6d gruntowych.
W wyniku przeprowadzonej oceny wyznaczono:
obszary o korzystnych warunkach posadowienia (na piaskach, zwirach),
obszary o srednio korzystnych warunkach posadowienia (na glinach, ilach),
obszary o niekorzystnych warunk:ach posadowienia (na torfach, madach rzecznych,
obszarach osuwiskowych),
obszary nie wyst�powania wody gruntowej do 3m,
obszary wyst�powania wody gruntowej od 2 - 3m,
obszary wyst�powania wody gruntowej od 1- 2m,
Obok oceny warunk:6w geotechnicznych przeprowadzono r6wniez analiz� warunk:6w
hydrogeologicznych (wody podziemne) w kt6rej wykorzystano:
<lane z Regionalnego Zarzctdu Gospodarki Wodnej,
opracowanie pn.: ,,Wst�pna waloryzacja Gl6wnych Zbiomik6w W6d Podziemnych w
aspekcie oceny wartosci uzytkowych zgromadzonych w nich w6d, celowosci i
kolejnosci wprowadzania zabieg6w ochronnych", wykonane w 2003r. przez
Panstwowy Instytut Geologiczny,
map� wst�nej waloryzacji Gl6wnych Zbiomik6w W6d Podziernnych oraz obszar6w
ochronnych Gl6wnych Zbiornik6w W6d Podziernnych udokumentowanych, skala
1:800000,
map� Gl6wnych Zbiomik6w W6d Podziernnych Polski w skali 1 :500 000.
Ocena wplywu planowanej przebudowy na wody podziemne zostala przeprowadzona
poprzez klasyfikacj� wrazliwosci srodowiska w6d podziemnych na zanieczyszczenia z
drogi oraz kolizji wynikajq_cych z istnienia stref ochronnych. W wyniku rozpoznania
okreslono konflikt planowanej przebudowy z:

f
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gl6wnymi zbiomikami w6d podziemnych,

r

uj�ciami wielootworowymi,

f

strefami ochrony posredniej i bezposredniej.

f
r

pojedynczymi studniami, stanowic1:_cymi zr6dlo zaopatrzenia komunalnego w wod�,
W niniejszym raporcie przeanalizowano r6wniez zagadnienia geologii zlozowej.
Okreslono wyst�powanie udokumentowanych zl6z kopalin oraz ich zasob6w.
Wykorzystano do oceny map� rozmieszczenia wazniejszych zl6z kopalin w Polsce,
opracowanej przez Panstwowy Instytut Geologiczny.

t

3.4. Metody oceny wplywu przedsifWZifcia na wody powierzchniowe

r

okreslono na podstawie:

C
[

Oddzialywanie planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3 na wody powierzchniowe
opinii Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,
prac wykonanych w Instytucie Ochrony Srodowiska (Halina Sawicka - Siarkiewicz
2003).
Dokonano oszacowania stopnia wrazliwosci ekosystemu w6d powierzchniowych w
rejonie drogi przyjmujc1:_c nast�pujc1:_ce wskazniki waloryzacji:
srodowisko wodne bardzo wrazliwe (BW) - obejmuje wody wykorzystywane do
zaopatrzenia ludnosci w wod�, hodowli ryb lososiowatych, obszary zr6dliskowe,
chronione doliny rzek.
srodowisko wodne wrazliwe (W) - obejmuje wody wykorzystywane na cele

l
l
l
l

rekreacyjne - kc1:_Pieliska, hodowli zwierzc1:_t gospodarczych i ryb innych niz
lososiowate - karpiowate, g�stc1:_ siec hydrograficzrni tereny podmokle.
srodowisko wodne mniej wrazliwe (MW) - obejmuje wody pozostale.
Okreslone zostaly wskazniki liczbowe oddzialywan drogi na srodowisko, obejmujc1:_ce
parametry ilosci i jakosci splyw6w powierzchniowych (w6d opadowych).
Charakterystyk� jakosciowc1:_ okreslono na podstawie wzor6w uwzgl�dniajc1:_cych m. in.
nat�zenie ruchu pojazd6w, liczb� pas6w ruchu, rodzaj zagospodarowania terenu w
otoczeniu obiektu drogowego oraz na podstawie wynik6w badan prowadzonych na
podobnych obiektach.
Prognoza ilosci odplywu sciek6w opadowych, przedstawiona w niniejszym raporcie
okreslona zostala przy wykorzystaniu wzor6w uwzgl�dniajc1:_cych parametry opadu
miarodajnego, powierzchni� zlewni odwadnianej oraz wsp6lczynniki szczelnosci zlewni.
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Bior.:tc

pod

uwag�

ocen� · warunk:6w

hydrologicznych,

hydrogeologicznych,

zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu, wskazano system odwodnienia drogi oraz

r
f

odbiorniki splyw6w powierzchniowych.
3.5. Metody oceny wplywu przedsifwzifcia na powierzchnif ziemi i gleby
Przy ocenie wplywu planowanego przedsi�wzi�cia na powierzchni� ziemi 1 gleby
szczeg6lnq_ uwag� zwr6cono na istniejq_ce tereny uzytkowane rolniczo oraz gleby

r

chronione. Zgodnie z Ustawq_ z dnia 3.02.1995 r. o ochronie grunt6w rolnych i lesnych

r

klasy IV, gdy ich powierzchnia wylq_czania przekracza 1 ha i w przypadku podj�cia takiej

[

organicznych.

[

(Dz.U. Nr 16, poz. 78 z p6zn. zm.), ochron.:t obj�te s.:tmineralne gleby rolne klas I-III oraz
uchwaly przez rad� gminy. Ponadto ochronie podlegajq_ gleby wytworzone z utwor6w
W ramach oceny na srodowisko przeanalizowano:
wyst�powanie gleb organicznych,
wyst�powanie

wrazliwych

gleb,

kt6re

wymagaJq_ zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,
obszary potencjalnego naruszenia powierzchni ziemi (erodowania),

l
[

l
[
l
L
l

zagrozenia teren6w Sq_siadujq_cych w wyniku rnigracji zanieczyszczen (po
powierzchni ziemi lub w strefie przypowierzchniowej).
� 3.6. Metody oceny wplywu przedsifWZifcia na przyrodf ozywion�
W przebiegu trasy planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3, na odcinku w�zel
Rz�snica - w�zel Kijewo (jezdnia prawa i jezdnia lewa), wykonano ocen� przyrodniczq_
wybranych odcink:6w. Badania terenowe przeprowadzono na: km 91+ 800 w poblizu
istniejq_cego mostu na rzece Ploni, km 90+500 w poblizu wiaduktu w c1q_gu ulicy
Tczewskiej, km 89+500 w rejonie mostu nad rzekq_ Chelszczq_Cq_ oraz km 86+700.
Obserwacji przyrodniczych dokonano na odcinku okolo 500 m wzdluz drogi od
wyznaczonych punkt6w i okolo 200 m w glq_b terenu. W przypadku obszaru Natura 2000
PLH320020 Wzg6rza Bukowe, badan dokonano na calej dlugosci drogi graniczq_cej z
tym terenem. Ocenione zostalo wyst�powanie oraz stan ilosciowy i jakosciowy flory i
fauny obszaru obj�tego badaniem. Zastosowano metody bezposredniej obserwacji
(obejmujq_ce

w

przypadku

zwierz.:tt

r6wniez

20

slady

bytowania)

oraz

metody
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[

r

[

I

fitosocjologiczne (m.in. metoda Brown - Blanquet'a - metoda opisywania rozwoju i
okreslania stanu zbiorowiska roslinnego).
3. 7. Metody oceny wplywu przedsifWZifcia na obiekty dziedzictwa kulturowego i
stanowiska archeologiczne
Rozpoznania zabytk6w w rejonie planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3
dokonano na podstawie informacji z Wojew6dzkiego Urz�du Ochrony Zabytk6w w
Szczecinie oraz raport6w o stanie miasta Szczecina i gminy Goleni6w.
Przy ocenie uwzgl�dniono obiekty historyczne oraz architektoniczne wraz z ich

[

walorami dla krajobrazu kulturowego.

[

planowanym przedsi�wzi�ciem:

r

W analizie rozr6zniono 4 strefy ochrony konserwatorskiej oraz ich kolizj� z
A - strefa scislej ochrony konserwatorskiej - w strefie tej obowiq_zuje zachowanie
historycznego ukladu przestrzennego ze wszystkimi elementami, konserwacja
zachowanych gl6wnych element6w ukladu przestrzennego, usuni�cie i przebudowa

[

obiekt6w dysharmonijnych, dostosowanie noweJ zabudowy do historycznej

[

Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w dla wszelkiej dzialalnosci budowlanej,

r

kompozycji

przestrzennej,

kazdorazowa

koniecznosc

uzyskania

zezwolenia

wym6g konsultowania i uzyskiwania kazdorazowo zgody WKZ dla wszelkich zmian
i podzial6w nieruchomosci oraz przebudowy, rozbudowy i remont6w wszelkich
obiekt6w w strefie
B - strefa posredniej ochrony konserwatorskiej - w strefie tej obowiq_zuje zachowanie

L
[

historycznego ukladu przestrzennego, rewaloryzacja i modernizacja obiekt6w o
wartosciach

kulturowych,

docelowe

usum�c1e

lub

przebudowa

obiekt6w

dysharmonijnych, koniecznosc dostosowania nowych obiekt6w do historycznej
kompozycji przestrzennej oraz historycznych form zabudowy, wym6g konsultowania
i uzyskiwania kazdorazowo zgody WKZ dla wszelkich dzialan inwestycyjnych.
K - strefa ochrony krajobrazu - w strefie tej obowiq_zuje zachowanie historycznych
granic zalozen krajobrazowych, utrzymanie integralnosci zespol6w palacowo
parkowych, park6w i cmentarzy oraz alei, rewaloryzacja zabytkowych element6w

l

krajobrazu urzq_dzonego, wym6g lokalizacji obiekt6w kubaturowych na terenie
park6w tylko na miejscu dawnej zabudowy, wym6g konsultowania i uzyskania
kazdorazowo uzgodnienia WKZ dla wszelkich prac renowacyjnych, porzq_dkowych,
wycinki drzew.
21

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica" -w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758.

[

E - strefa ochrony ekspozycji - w strefie tej obowiq_zuje wylq_czenie spod zabudowy

[

kubaturowej, ujemnie wplyw ajq_cej na ekspozycj� obiekt6w zabytkowych, wszelkie
inwestycje nalezy poprzedzic studiami panoramicznymi, lokalizacja obiekt6w

[
[

f

r
r

kubaturowych oraz innych wysokich urzq_dzen wymaga uzyskania zezwolenia WKZ .
Okreslono r6wniez stopien konfliktowosci przedsi�wzi�cia ze stanowiskami
archeologicznymi, wykorzystujq_c Archeologiczne Zdj�cie Polski (AZP). W niniejszym
opracowaniu uwzgl�dniono trzystopniowq_ klasyfikacj� stref ochrony archeologiczno
konserwatorskiej:
strefa W.I pelnej ochrony konserwatorskiej, obejmujq_ca obiekty posiadajq_ce wlasnq_
form� terenowq_ (grodziska, cmentarzyska kurhanowe), na kt6rych wykluczona jest
wszelka dzialalnosc inwestycyjna.
strefa W.II. cz�sciowej ochrony konserwatorskiej, kt6ra obejmuje stanowiska o
znacznej wartosci poznawczej, wymagajq_ce przeprowadzenia archeologicznych badan
ratunkowych wyprzedzajq_cych realizacj� inwestycji.
strefa W.III. ograniczonej ochrony konserwatorskiej, polegajq_ca na przeprowadzeniu

l.

interwencyjnych badan. archeologicznych oraz obserwacji archeologicznej w fonnie

l
[

nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w

przypadku podejmowania prac

zwi q_zanych z robotami ziemnymi .
3.8. Metody oceny wplywu przedsi�wzi�cia na warunki zdrowia i zycia ludzi
W analizie wplywu przedsi�wzi�cia na zdrowie i zycie ludzkie okreslono wykorzystanie
teren6w w sq_siedztwie drogi oraz zmiany w zagospodarowaniu, wynikajq_ce z realizacji
przedsi�wzi�cia; przeanalizowano przewidyw ane straty i korzysci mieszkanc6w wynikajq_ce z
tych zmian. Okreslono znaczenie planowanej przebudowy dla podr6zujq_cych drogq_ krajowq_
nr 3.

l

4. Trudnosci wynikaj�ce z niedostatkow technik lub luk we wspolczesnej wiedzy
napotkane przy sporz�dzaniu raportu
Niniejszy raport opracowano z nalezytq_ starannoscic1, zgodnie z aktualnie obowiq_zujq_cymi
przepisami prawa. Wykorzystano do oceny dokumentacj� technicznq, informacje i ustalenia

l

zawarte w zalq_czonych decyzjach, stanowiskach i opiniach. Istotna byla r6wniez wizja w
terenie.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono elementy srodowiska oraz przeanalizowano
mozliwe oddzialywania na srodowisko, zwiq_zane z realizacjq_ inwestycji.
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Okreslajq_c przewidywane oddzialywania napotkano na nast�pujq_ce trudnosci:
1. Niniejszy raport stanowi element do wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia. Decyzja srodowiskowa zostala
wprowadzona ustawq_ z dnia 18 maja 2005r. (Dz. U. Nr 113, poz. 954), nowelizujq_Cc:\.
ustaw� Prawo ochrony srodowiska a koniecznos6 jej uzyskania obowiq_zuje od dnia 28
lipca 2005r. Nalezy podkresli6, ze stopien zaawansowania realizacji przedsi�wzi�cia
(uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla planowanej przebudowy z dnia
22.09.2004r., wystqpienie z wnioskiem o pozwolenie na budow� przed dniem 28 lipca

[

2005r.) determinujq_ wariantowanie inwestycji zar6wno pod wzgl�dem lokalizacji jak i
rozwiq_zan konstrukcyjnych.

Stq_d w niniejszym opracowaniu przedstawiono obok

wariantu inwestycyjnego wariant, polegajq_cy na niepodejmowaniu przedsi�wzi�cia.

r

2. Potencjalne oddzialywania na srodowisko oparto na przewidywanej prognozie ruchu

[

kolejne lata. Na dzien sporzq_dzania niniejszego raportu nie byly oficjalnie dost�pne

l
[

Ir

dla roku 2005, 2010 i 2015, kt6re zostaly przeliczone na rok 2006 i analogicznie na
wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), przeprowadzonego w 2005r. a tym
samym nie byly okreslone prognozy ruchu na kolejne lata w oparciu o pomiar
dokonany w roku 2005. Autorzy raportu uzyskali od Inwestora informacj� o
sredniodobowym nat�zeniu ruchu, wynikajq_cym z GPR dokonanego w 2005 roku. Z
\

wielkosci tego nat�zenia dla analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3 wynika, iz
prognoza nat�zenia ruchu na 2005 rok (16 540 pojazd6w rzeczywistych na dob�) byla
wyzsza niz wykazaly przeprowadzone pomiary (15 942 pojazd6w rzeczywistych na
dob�). Stq_d pomimo nie uwzgl�dnienia w opracowaniu aktualnego pomiaru nat�zenia

l

ruchu, wynikajq_cego z GPR w 2005, analiza oddzialywania planowanej inwestycji
,,me

szkodzi"

srodowisku,

poniewaz

me

zaniza

wielkosci

emitowanych

zanieczyszczen oraz skali jego oddzialywania.
3. Brak jednoznacznej informacji dotyczq_cej europejskiej sieci ekologicznej. Do czasu
zakonczenia opracowania niniejszego raportu nie byla znana ostateczna lista obszar6w
Natura 2000. Zmianq_ ulegaly r6wniez granice tych obszar6w. W niniejszyrn raporcie
obok obszar6w Natura 2000, ustanowionych obowiq_zujq_cymi przepisami prawa,
uwzgl�dniono r6wniez potencjalne obszary Natura 2000, kt6re byly dost�pne w

[

okresie prowadzonej oceny.
4. W ernisjach ze silnik6w spalinowych wyr6zniono ponad 1500 substancji, to pelna
analiza wplywu wszystkich tych substancji emitowanych przez pojazdy, w kazdej
ocenie wplywu na srodowisko nie jest ani mozliwa ani tez celowa z punktu widzenia
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oddzialywania tych substancji na czlowieka i srodowisko. Dlatego tez w niniejszym
opracowaniu uwzgledniono tylko istotne, charakterystyczne dla motoryzacji subtancje
chemiczne.
5. Dokladne okreslenie wartosci emisji zanieczyszczen z okreslonego odcinka inwestycji
drogowej napotyka szereg trudnosci, gdyz emisja zanieczyszczen przez poszaczeg6lne
pojazdy jest zwiqzana z ich indywidualnymi charakterystykami, scisle zaleznymi od
konstrukcji pojazd6w, ich wieku, rodzaju paliwa, warunk6w ruchu, parametr6w
technicznych auta itp. Co w niekt6rych sytuacjach bylo niemozliwe do ustalenia.
6. Przewidywane oddzialywanie oparte bylo na przygotowanej prognozie ruchu dla
planowanej inwestycji na rok 2011 oraz 2016. Wartos6 ta obarczona jest pewnym
statystycznym bl�dem gdyz nat�zenie ruchu w rozpatrywanych latach b�dzie zaleznq
r6wniez od innych czynnik6w, kt6rych na dzien dzisiejszy trudno przewidzie6.
7. Obliczenia bazowaly na modelach rozprzestrzeniania si� zar6wno zanieczyszczen jak i
halasu w srodowisku. Mimo tego, ze wykorzystane modele Sq zalecane, sprawdzone i
wielokrotnie wykorzystywane podczas sporzqdzania tego typu opracowan, stanowiq
one jedynie przyblizenie stanu faktycznego, biorqce pod uwag� elementy najbardziej

[

l
[
{

t

istotne.
8. Prognozujqc emisj�, st�zenie na lata 2011, 2016 brany byl pod uwag� obecny stan
prawny dotyczqcy ochrony srodowiska. Zmiany w prawie, zwiqzane w dalszym ci�
z dostosowaniem dyrektyw oraz ustawodawstwa europejskiego zapewne znaczqco
wplynq na oszacowane wartosci w tym raporcie. Wspomniane zmiany dotyczy6 mogq
nie tylko zmian w wartosciach odniesienia ale takze wykorzystywanych modeli oraz
program6w komputerowych.
9. Obliczajqc i modelujqc rozklady izofon, wzi�to pod uwag� szacunkowe poz10my
halasu jakie emitujq samochody. Nat�zenie halasu zalezy od rodzaju silnika, stanu
technicznego pojazdu oraz masy. Podczas badania nat�zenie ruchy nie jestesmy w
stanie uzyska6 takich danych. Jedynie mozna podzieli6 samochody na odpowiednie

l

grupy. Na odcinku Rz�snica - Kijewo okolo 15 % nat�zenia stanowily pojazdy
ci�zkie, stanowiqce gl6wne zr6dl6 halasu. Stqd tez blqd pomiarowy uwzgl�dniajqcy
halas.
10. Niedostatki w danych dotyczqcych lokalizaji zaplecza technicznego (sprz�t ciezki
ilos6, jakos6, rodzaj) nie pozwala dokladnie okresli6 wielkos6 emisji zanieczyszczen
oraz zasi�6w jej wplywu na srodowisko w trakcie budowy.
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5. Charakterystyka planowanego przedsifWZifcia
5.1. Opis planowanego przedsifWZifcia
Planowane przedsi�wzi�cie, polegaj<\_ce na przebudowie dragi krajowej nr 3 na odcinku
w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od

km 86+063,40 do km 92+758,00, ma na celu

dostosowanie istniej<\_cej dragi krajowej nr 3 do parametr6w dragi ekspresowej. Na
przebudowywanym odcinku draga krajowa nr 3 ma wsp61ny przebieg z drag<\_ krajow<\_ nr 6.
Pocz<\_tek przebudowywanego odcinka

zlokalizowany jest za w�zlem ,,Rzesnica",

stanowi<\_cym skrzyzowanie dragi krajowej nr 3 z drag<\_ wojew6dzk<\, nr 142. Nast�pnie
przebudowa planowana jest wzdluz dragi krajowej nr 3 w kierunku Szczecina. Koniec
przebudowy planowany jest przed w�zlem ,,Kijewo", stanowi<\,cym skrzyzowanie dr6g

t

krajowych nr 3, 6 oraz 10.

[

miasta Szczecina. Dlugosc odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 6694,60m.

r

[

r

Inwestycja realizowana b�dzie w granicach administracyjnych gmmy Goleni6w oraz
Orientacyjn<\_ lokalizacj� planowanej inwestycji przedstawia rys. nr 1.
Zakres planowanej przebudowy stanowi<\_:
1. Prace razbi6rkowe:
- razbi6rka istniej<\_cej nawierzchni betonowej na odcinkach: od km 86+063,40 do
km 91+457,50; od km 91+510 do km 91+730 oraz od km 91+730 do km 91+768,
- cz�sciow<\_ razbi6rk� fragment6w nawierzchni bitumicznej w km 91+457,50,
91+510, 91+730 oraz w km 91+768 w celu dowi<\_zania prajektowanej nawierzchni
bitumicznej do wykonanej w minionych latach nawierzchni bitumicznej na

t

- likwidacja istniej<\_cych miejsc parkingowych w km 86+800 oraz 90+370,

[

- zamkni�cie wszystkich zjazd6w gospodarczych i lesnych z dragi krajowej nr 3,

t

wiadukcie PKP oraz na moscie na rzece Ploni.
- likwidacja przejazd6w awaryjnych w km : 86+466, 91+569, 92+066,
likwidacj� skrajnych barier ochronnych, element6w oznakowania pionowego,
slupk6w hektometrawych,
2. Prace ziemne:
- usuni�cie przypowierzchniowej warstwy ziemi,
schodkowanie stramych zboczy nasyp6w,
3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinkach: od km 86+063,40 do km
91+457,50; od km 91+510 do km 91+730 oraz od km 91+730 do km 91+768,
@ 4. Wykonanie systemu kanalizacji deszczowej:
25
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wprowadzenie systemu nowej kanalizacji deszczowej,
wykonanie studni chlonnych w miejscach bezodplywowych,
ulozenie sciek6w tr6jkq,tnych przy kraw�dziach jezdni,
ulozenie sciek6w korytkowych w pasie dzielq,cym,
wyprofilowanie row6w przydroznych,
wykonanie zbiornik6w odparowujq,co - infiltracyjnych przy remontowanym
wiadukcie nad drogq,krajowq,nr 3,
zastosowanie urzq,dzen oczyszczajq,cych wody opadowe (osadniki lub uklady

[

r
l
l
l

oczyszczajq,ce osadnik + separator),
5. Remont istniejq,cych przepust6w w km: 89+748,95; 89+951,44; 90+048,62;
90+107,46.
6. Przebudowa mostu przez rzek� Chelszczq,ca w km 89+666
wymiana konstrukcji nosnej,
przebudowa g6mej partii przycz6lk6w,
7. Remont wiaduktu nad drogq,krajowq,nr 3 w km 87+442,70
przebudowa konstrukcji nosnej,
przebudowa g6mej partii przycz6lk6w,
8. Wycinka zadrzewienia i zakrzewienia kolidujq_cego z planowanq,przebudowq_.
9. Nasadzenia - dog�szczenie linii brzegowej lasu.
10. Wykonanie element6w bezpieczenstwa ruchu drogowego.
11. Prace wykonczeniowe
Planowana

inwestycja

zw1q,zana

b�dzie

z

koniecznosciq, zabezpieczenie kabli

telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w km 90+707.

[
l
l
L

Przebudowa drogi krajowej nr 3 dotyczyc b�dzie niemal wylq,cznie istniejq,cego pasa
drogowego. Ingerencja w tereny sq,siadujq_ce z pasem drogowym wynika z obowiq,zujq_cych
parametr6w projektowanej drogi ekspresowej. Realizacja inwestycja przyczyni si� do
poszerzenia korony drogi z 24 m do 26,5m.
Dog�szczenie linii brzegowej lasu przeprowadzone zostanie zgodnie z uzgodnieniami
wlasciwych miejscowo nadlesnictw: Kliniska oraz Gryfino.
Zakres planowanej inwestycji przedstawia rys. nr 2.
Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 3 zaklada uzyskanie nast�pujq_cych
parametr6w technicznych:
klasa techniczna ,,S" - droga ekspresowa,
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pr�dkosc projektowa Vp = 100 km/h,
ilosc jezdni - 2,
szerokosc jezdni 7,00m (dwa pasy ruchu po 3,50m),
szerokosc pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50m,

f
f
[
[

L
t
[
[

szerokosc poboczy ziemnych 2 x 1,25m,
szerokosc pasa dziel�cego 5,00m (l�cznie z opaskami wewn�trznymi),
szerokosc korony 26,50m,
kategoria ruchu KR6.
Przewidywane nat�zenie ruchu na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 3 przedstawia
pomzsza tabe1a:

2006
2011
2016

5.2.

ciffarowe
Ci!!Zkie

autobusy

SUMA

1924

2286

9

17434

731

192

91
91

21957

804

2664

91

26758

SDR

motocykle

osobowe

dostawcze

ciffarowe

dobowe
szczytowe
godzinne
dobowe
szczytowe
godzinne
dobowe
szczytowe
godzinne

13

13444

1303

658

13

17330

1505

13

21467

1719

Rok

1

1

1

1344

1733

2147

130
151

172

66
73

80

229

266

9

9

1743

2196

2676

Opis zagospodarowania terenu w rejonie planowanego przedsifWZifcia

Analizowana droga przebiega w granicach administracyjnych gmmy Goleni6w oraz
miasta Szczecina.
Na terenie gminy Goleni6w w s�siedztwie przebudowywanej drogi wyst�puj� wyl�cznie
tereny lesne. Jedynie w km 86+800, po prawej stronie drogi, zlokalizowany jest zjazd z drogi
krajowej nr 3 na plac parkingowy. Teren przeznaczony na post6j nie jest zagospodarowany w
obiekty sluz�ce podr6znym. Na terenie gminy Goleni6w w km 87+442,70 droga krajowa nr 3
prowadzona jest pod wiaduktem, stanowi�cym przedluzenie ul. Kablowej od Zalomia do
Wielgowa.
Na terenie miasta Szczecina planowana przebudowa w przewazaj�cym stopniu s�siaduje z
terenami lesnymi. W niewielkim zakresie droga s�siaduje z uzytkami rolnymi i zielonymi. S�
to obszary wzdluz ciek6w wodnych: rzeki Plonia i rzeki Chelszcz�ca. Obiekty inzynierskie
stanowi�ce element przebudowywanej drogi w granicach miasta Szczecina to:
dwa mosty: przez rzek� Chelszcz�ca i rzek� Plonia,
wiadukt w ci� ulicy Tczewskiej (nad drog� krajow�nr 3),
wiadukt kolejowy w ci� drogi krajowej nr 3.
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Po lewej stranie dragi w km 90+370 zlokalizowane sq tereny miejsc parkingowych dla
podr6znych. Obecnie jest to teren nieuzytkowany, na kt6ry obowiqzuje zakaz wjazdu. W
sqsiedztwie wiaduktu kolejowego nad liniq Szczecin - Stargard Szczecinski, usytuowanego w
km 91+487,50 wyst�pujq tereny nalezqce do PKP. Tereny te wyst�pujq zar6wno po prawej
jak i po lewej stranie dragi i razciqgajq si� wzdluz linii kolejowej. Przy czym po prawej
stranie dragi tereny PKP nie sq w bezposrednim sqsiedztwie planowanej przebudowy.
Znajdujq si� ponad 200 m od analizowanego odcinka dragi krajowej nr 3 a oslaniajq je od
dragi tereny zielone oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Wzdluz dragi krajowej nr 3 na odcinku

f

90+300 do konca przebudowywanego odcinka prawadzona jest linia energetyczna. Przecina
ona istniejqcq drag� w nast�pujqcych kilometrach: 90+300, 91+000 oraz 92+000. Mozna
stwierdzic ze obszar obj�ty analizq cechuje stosunkowo duza ilosc sieci energetycznych. W

[

km 90+450 po lewej stranie dragi, w odleglosci okolo 50 m od planowanej przebudowy

[

Tereny najbardziej nawodnione obok obszar6w rzecznych to r6wniez tereny zielone - lqki

usytuowane Sq obiekty, b�dqce magazynami gazu.
i pastwiska, zlokalizowane od km 89+500 do km 90+300 po prawej stranie dragi. Sq to
obszary na kt6rych wyst�puje siec raw6w melioracyjnych. Wyst�pujqce przepusty pod
prajektowanq dragq na tym odcinku pozwalajq na odwodnienie plaskiego terenu uzytk6w
zielonych. Obecnie Sq one niedrazne a tym samym nie spelniajq swojej funkcji. Realizacja

[

[

planowanej inwestycji pozwoli na ich remont, w ramach kt6rego przepusty zostanq
oczyszczone co umozliwi r6wniez bezkolizyjne przemieszczanie si� malych zwierzqt przez
drag�.
Tereny lesne w sqsiedztwie planowanej inwestycji nalezq do zasob6w nadlesnictwa

l

Kliniska, nadlesnictwa Gryfina oraz zasob6w las6w miejskich.

[

po kazdej stranie dragi) nie zlokalizowano zabudowy mieszkalnej. Najblizsze budynki

Na calej dlugosci przebudowywanej dragi krajowej nr 3 w pasie szerakosci 600m (300 m
mieszkalne usytuowane Sq w miejscowosci Bl�d6w, okolo 550 m od przebudowywanej dragi,
przy rzece Chelszczqca.
Tereny ralne, zlokalizowane w sqsiedztwie przebudowywanej dragi krajowej nr 3 to
obszary nieuzytkowane ralniczo. Obecnie zar6wno tereny zielone jak r6wniez grunty ralne sq
to obszary zaniedbane, a tym samym traktowane jako nieuzytki. Wyjqtkiem jest obszar,
zlokalizowany za granicq administracyjnq gminy Goleni6w po prawej stranie dragi na
dlugosci 200m w kierunku Szczecina. Przy czym nie jest to teren uprawiany ralniczo, obecnie
zagospodarawany wschodzqcq trawq.
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Wody powierzchniowe w rejonie planowanej drogi to wody plynq_ce (rzeka Plonia, rzeka
Chelszczq_ca, ciek Struga Zolnierska) oraz okresowo wyst�pujq_ce wody w rowach
rnelioracyjnych. Gl6wnq_ rzekq_ jest rzeka Plonia, lq_CZq_Ca jezioro Dq_bie Male z jeziorern
Miedwie. Plonia jest odbiomikiern znacznych ilosci sciek6w przemyslowych i komunalnych

r
r
[

l

osiedla Dq_bie oraz w6d deszczowych i sciek6w gospodarczych z najwi�kszych osiedli
Szczecina, zlokalizowanych w rejonie Kijewa i K.l�skowa. Ponadto na calej dlugosci rzeki
Ploni prowadzi szlak kajakowy, kt6ry liczy 65 km dlugosci i zaczyna si� w Niepolcku. Na
trasie splywu nie jest zbyt wiele miejsc do biwakowania, szczeg61nie dla wi�kszych grup.
Charakter rzeki nie pozwala tez na organizacj� zbyt duzych splyw6w.
Nie stwierdzono w bezposrednirn Sq_siedztwie planowanej inwestycji wyst�powania uj�6
w6d powierzchniowych oraz podziemnych.
Brak jest Gl6wnych Zbiomik6w W6d Podziemnych (GZWP) kolidujq_cych z planowanq_
inwestycjq_ lub wyst�ujq_cych w jej Sq_siedztwie. Na odcinku od km 87+850 do rzeki
Chelszczq_ca, po prawej stronie drogi, w Sq_siedztwie pasa drogowego wyst�puje strefa

[
I
I

[
l

ochrony posredniej zewn�trznej uj�cia wody podziemnej Zakladu ,,Drobirnex" sp. z o.o.
Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 3 nie spowoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu.
Opis zagospodarowania terenu w rejonie planowanej przebudowy wykonano w oparciu o
informacj� uzyskanq_ z Urz�du Miasta w Szczecinie, Urz�du Wojew6dzkiego w Szczecinie
oraz Urz�du Miasta i Gminy w Goleniowie jak r6wniez na podstawie wizji w terenie.
Istniejq_ce zagospodarowanie terenu w rejonie planowanej przebudowy stanowi rys. nr 3
do niniejszego raportu.

l
l
l
[

5.3. Zapisy studium uwarunkowan i miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego
Dla sporzq_dzenia niniejszego raportu przeanalizowano dokumenty planistyczne miasta
Szczecina oraz gminy Goleni6w. Wynika z nich, ze jednostka adrninistracyjna gminy
Goleni6w nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
teren6w obj�tych planowanq_ inwestycjq_. Natomiast obszar w granicach administracyjnych
miasta Szczecina, stanowiq_cy drog� krajowq_ nr 3, obj�ty jest miejscowym planem og61nego
zagospodarowania przestrzennego.
W

cz�sci

tekstowej

,,Studiurn

uwarunkowan

1

kierunk6w

zagospodarowania

przestrzennego gminy Goleni6w", uchwalonego przez Rad� Miejskq_ w Goleniowie Uchwalq_
nr LII/462/02 z dnia 24.06.2002r. wskazuje si� na podniesienie rangi drogi krajowej nr 3 do

29

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica" -w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758.

parametr6w drogi ekspresowej S-3, poprzez ujednolicenie w cia,gu trasy przekroju dr6g i

[

r
r
!
r
r

uzupelnienie poprzez w�zly polq_czen z lotniskiem oraz sieciq_ dr6g nizszej rangi. Do zadan
ponadlokalnych wyznaczonych w ww. studium nalezy modemizacja drogi krajowej nr 3 do
parametr6w drogi ekspresowej z zapewnieniem bezkolizyjnych powiq_zan teren6w gminy z
miastem. Rada Miejska przyst&rila do zmiany studium, kt6ra utrzymuje zapisy dotyczq_ce
dostosowania drogi krajowej nr 3 do standard6w drogi ekspresowej.
Natomiast zgodnie z przep1sam1 szczeg6lowymi uchwaly Rady Miasta Szczecina Nr
XVV562/99 z dnia 22.l l .1999r. w sprawie zmiany K.74 miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, teren obj�ty planowanq_ przebudowq_
przeznaczony jest pod drag� ekspresowq_ o przekroju dwie jezdnie o dw6ch pasach ruchu.
Celem ustalen zmiany K.74 jest utrwalenie rezerwacji terenu pod modemizacj� istniejq_cych
fragment6w autostrady oraz drogi ekspresowej.
W zwiq_zku z powyzszym planowana inwestycja nie narusza ustalen zapis6w Studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Goleni6w oraz z

[
[
[
[

l
l
l
l

miejscowym planem og6lnego zagospodarowania przestrzennego.
6. Charakterystyka stanu srodowiska w obszarze przewidywanego oddzialywania
6.1. Polozenie, rzeiba terenu, budowa geologiczna
Pod wzgl�dem administracyjnym planowana przebudowa drogi krajowej nr 3 obejmuje
tereny gminy Goleni6w oraz miasta Szczecina. Przewidziany pod inwestycj� odcinek drogi
zlokalizowany jest pomi�dzy w�zlem Rz�snia i w�zlem Kijewo. Droga krajowa nr 3 sq_siaduje
przede wszystkim z terenami lesnymi.
Wedlug podzialu fizyczno - geograficznego Polski (Kondracki, 1998) planowana
inwestycja polozona jest w obr�bie mezoregionu R6wniny Goleniowskiej (313.25). R6wnina
Goleniowska to typ krajobrazu r6wninnego, utworzonego w wyniku akumulacji rzecznej i
lodowcowej. Rozciq_ga si� na wsch6d od Jeziora Dq_bie i Zalewu Szczecinskiego zajmujq_c
rozleglq_ powierzchni�. Znajdujq_ si� tutaj tarasy wydmowe oraz kilka ostanc6w morenowych,
pag6rk6w oraz wal6w wydmowych. Wi�kszos6 obszaru R6wniny Goleniowskiej jest
porosni�ta lasami Puszczy Goleniowskiej, borami sosnowymi, przystosowanymi do trudnych
warunk6w glebowych. R6wnin� przecina dolny bieg Iny uchodzq_cy do Dq_bia oraz Gowienica
i Kr�pa uchodzq_ce do Roztoki Odrzanskiej. Powierzchnia r6wniny Goleniowskiej wznosi si�
od 0,0 m n.p.m. do 30,0 m n.p.m.

30

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758.

Pod wzgl�dem geologicznym obszar planowanej inwestycji jak r6wniez teren6w z nict
sctsiadujctcych budujct osady czwartorz�dowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego,
reprezentowane przez:

r
I
r

- holocen: piaski, zwiry,
plejstocen: piaski i zwiry sandrowe.
Pod wzgl�dem morfologicznym obszar planowanej inwestycji to plejstocenska r6wnina
rzeczna, rniejscami nadbudowana wydma,_. Rz�dne terenu w sa,_siedztwie rzeki Ploni i
Chelszcza,_cej posiadaj ct waiios6 od 6,20 m npm do 8,80 m npm. Natomiast na nasypie nad
istnieja,_ca,_linia,_kolejowa,_ rz�dna terenu dochodzi do 16,40 m npm.
Pod wzgl�dem geologicznym podloze zbadano w 24 punktach, do gl�bokosci 3,00 m.
Wiercenia zlokalizowano na przemian po prawej i lewej stronie drogi. Lokalizacj� punkt6w
badan geologicznych przedstawia rys. nr 4.
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze plejstocen reprezentowany jest przez
utwory akumulacji rzecznej tj. piasek drobny, piasek drobny na pograniczu sredniego oraz

[
[

piasek sredni. W dolinie rzeki Chelszcza,_cej piasek drobny posiada domieszki humusu, a
piasek sredni jest przewarstwiony humusem. W rejonie otwor6w 19 i 20 piasek drobny
rozdziela 10cm warstwa humusu. Osady holocenskie, to piasek drobny w nasypie
budowlanym, nadbudowuja,_cy teren w dolinie rzeki Chelszcza,_cej i w rejonie wiaduktu nad
lini a,_ kolejowa,_. W otworach nr 7, 8 oraz 9 nasyp od podloza rodzimego oddziela 10 cm
warstwa gleby. Powierzchni� terenu na calym odcinku przykrywa nasyp glebowy do
gl�bokosci 0,20m do 0,70m.
Z grunt6w podloza wydzielono nast�pujq_ce warstwy:
- I - piasek drobny w nasypie budowlanym, wilgotny, luzny (bliski stanu
sredniozag�szczonego)
- Ila - piasek drobny, wilgotny, sredniozag�szczony
- Ilb - piasek drobny, wilgotny i nawodniony, sredniozag�szczony
III - piasek sredni, wilgotny i nawodniony, sredniozag�szczony.

l

Poszczeg61ne warstwy dla analizowanego przedsi�wzi�cia ksztaltuja,_ si� w nast�puja,_cy
spos6b:
- od km 86+063,4 do km 86+600 wyst�puje, kolejno od powierzchni terenu, warstwa I i
Ilb.
od km 86+600 do km 87+800 wyst�puje, kolejno od powierzchni terenu, warstwa I,
Ila i Ilb.
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6.2. Zloza kopalin
Droga krajowa nr 3, na analizowanym odcinku: w�zel Rz�snica - w�zel Kijewo, me
koliduje jak r6wniez nie Sq_siaduje ze zlozami kopalin pospolitych oraz kopalin
podstawowych, zar6wno eksploatowanych jak i nieeksploatowanych.
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Najblizsze eksploatowane zloze kopalin zlokalizowane jest ok. 4,5 km od w�zla Rz�snica
w kierunku p6lnocnym - Lozienica (Kliniska). Jest to zloze kopalin okruchowych: piask6w
kwarcowych do produkcji beton6w kom6rkowych. Ponadto w odleglosci 14 km od w�zla
Kijewo w kierunku poludniowo - wschodnim (D�bina III) wyst�pujq_ eksploatowane zloza
surowc6w skalnych zwi�zlych - kredy. W ich sq_siedztwie w miejscowosci Zelechowo
wyst�ujq_ zloza identycznych surowc6w.
Jednoczesnie w odleglosci okolo 10 km na wsch6d od przebudowywanej drogi krajowej
nr 3, w miejscowosci Reptowo, wyst�uje zloze torf6w - borowiny. Nie Sq_ one jednak
wykorzystywane w celach leczniczych. Natomiast w odleglosci 14 km od w�zla Kijewo, na
kierunku poludniowo - zachodnim w miejscowosci Daleszewo wyst�pujq_ zloza kopalin
okruchowych w formie kruszywa naturalnego.
Najblizej planowanej przebudowy zlokalizowane Sq_ nieczynne zloza surowc6w ilastych a
mianow1c1e:
Bukowo (Wsch6d) - zloze ceramiki budowlanej
Bukowo (Szczecin- Plonia)- zloze kruszywa lekkiego
Wyst�pujq_ one okolo 3,5 km od w�zla Kijewo w kierunku poludniowym i poludniowo wschodnim. Sq_ to zloza lezq_ce w granicach administracyjnych miasta Szczecina, gdzie
zaniechano

eksploatacji

wszelkich

kopalin,

poniewaz udokumentowane

zloza nie

przedstawialy wi�kszej wartosci. Nie przewiduje si� r6wniez wznowienia ich eksploatacji.

[
l

Z uwagi na znacznq_ odleglos6 zl6z kopalin od planowanego przedsi�wzi�cia nie
przedstawiono ich lokalizacji na zalq_czniku graficznym. Nie mozliwe bylo ich pokazanie na
mapie w skali 1 :5000.
6.3. Wody podziemne
Droga krajowa nr 3 na analizowanym odcinku nie koliduje z Gl6wnymi Zbiomikami W6d
Podziernnych. Nie wyst�pujq_ one r6wniez w jej bezposrednim Sq_siedztwie. Najblizej
przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 GZWP zlokalizowane Sq_ w odleglosci okolo

15 km zar6wno po jej wschodniej jak i zachodniej stronie. Stanowiq_ je:
- porowy mi�dzymorenowy zbiomik Stargard- Goleni6w nr 123;
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porowy zbiomik czwartorz�dowy Dolina Kopalna Szczecin nr 122;
W bezposrednim sctsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono wyst�powania uj�c
w6d podziemnych, zar6wno uj�c wielootworowych jak i pojedynczych studni. Na terenie
gminy Goleni6w najblizsze uj�cie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowosci
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Kliniska, oddalonej okolo 5 km od planowanej inwestycji na p6lnoc od w�zla Rz�snica.
Uj�cie to posiada 2 studnie gl�binowe, kt6re zasilajct w wod� miejscowosci Pucice, Czama
Lctka i Zalom.
Na terenie miasta Szczecina planowana inwestycja sctsiaduje ze strefct ochrony posredniej
zewn�trznej uj�cia wody podziemnej, nalezctcego do Zakladu ,,Drobimex" Sp. z o.o. Strefa ta
wyznaczona zostala wzdluz pasa drogowego drogi krajowej nr 3 po jej prawej stronie.
Rozcictga si� od km 87+850 do rzeki Chelszczctca. Uj�cie wody podziemnej Zakladu
,,Drobimex" Sp. z o.o. stanowict 3 studnie gl�binowe, zlokalizowane w poblizu miejscowosci
Kniewo, oddalonej ok. 1200 m od planowanej inwestycji. Zgodnie z decyzjct w sprawie stref
ochronnych tego uj�cia, wydanct przez Urzctd Wojew6dzki w Szczecinie (nr decyzji OSB8/6226/3/98 z dnia 2.09.1998), zabrania si� na terenie ochrony posredniej zewn�trznej m. in.
wprowadzania sciek6w do w6d i do ziemi. Zapis ten uniemozliwia wprowadzenie w6d
opadowych z przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 do ziemi lub do w6d w
granicach ww. strefy ochronnej nawet po ich wczesniejszym oczyszczeniu. Ponadto na terenie
miasta Szczecina zlokalizowanych jest 7 uj�c w6d podziemnych (,,1 Maja", ,,Arkona",
,,Pilchowo", ,,Skolwin", ,,Swierczewo" nalezctce do Zaklad6w Wodocictg6w i Kanalizacji
Szczecina oraz uj�cia Szczecinskiej Stoczni Remontowej ,,Gryfia" S.A i Bosman Browai·
Szczecin S.A). Uj�cia te wyst�pujct w bezpiecznej odleglosci od planowanej inwestycji.

l
l
l
l

Srodowisko wodne zostalo przedstawione na rys. nr 5 w zakresie mozliwym do pokazania
w skali 1 :5000.
6.4. Wody powierzchniowe
W sctsiedztwie przebudowywanej drogi krajowej nr 3, poza przecinajctcymi jct ciekami:
Ploni<t, Chelszczctcct i Strugct Zolnierskct oraz nielicznymi rowami melioracyjnymi, brak jest
zbiomik6w w6d powierzchniowych zar6wno naturalnych jak i sztucznych.
Najistotniejsza jest rzeka Plonia, lctczctca jezioro Dctbie Male oraz jezioro Miedwie.
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie ostanie badania w6d rzeki
Ploni przeprowadzil w 2005r. Badane byly wody Ploni przed jej ujsciem do jeziora Dctbie
Male. W wyniku przeprowadzonych badan okreslono stan czystosci tych w6d jako

L

umiarkowany, miescil si� w on w III klasie czystosci (wg. klas czystosci w6d
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wprowadzonych Rozporz&cdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu w6d powierzchniowych i podziemnych, sposobu
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r
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r
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prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynik6w i prezentacji stanu tych w6d).
Ostatnie kompleksowe badania w6d rzeki Ploni, prowadzone byly w 2001r. Jakos6 tych
w6d kontrolowano w6wczas na trzech stanowiskach:
powyzej dzielnicy Plonia (w m. Jezierzyce) - rejon drogi krajowej nr 3,
ponizej dzielnicy Plonia,
przed ujsciem do jeziora D&cbie Male.
Wedlug tych badan wody dolnego odcinka Ploni powyzej Szczecina D&cbie jak r6wniez w
m. Jezierzyce pod wzgl�dem bakteriologicznym i fizykochemicznym zaliczono do III klasy
czystosci. Wody rzeki Ploni ponizej dzielnicy Szczecin D&cbie zaliczono do pozaklasowych.
Jakos6 tych w6d dyskwalifikowal stan sanitamy rzeki oraz st�zenia chlorofilu ,,a" b�d&cce
wskaznikiem eutrofizacji. W latach 2002 i 2003 na podstawie oceny parametr6w
fizykochemicznych wykazano znacz&cc&c popraw� tych w6d, zaliczaj&cc je do III klasy
czystosci. Nadal okresowo wyst�powaly tutaj zakwity glon6w.
Wody Ploni w rejonie Szczecina

S,l

silnie zanieczyszczone; skazone bakteriologicznie i

znacznie uzyznione zwi&czkami fosforu. Zanieczyszczenie to bierze pocz&ctek w rejonie
Kolbacza, poniewaz wyplywaj&cca z jeziora Miedwie rzeka prowadzi wody czyste. Ponizej
zespolu jezior Plonno i Zaborsko (zdegradowanych sciekami z Kolbacza) jakos6 w6d Ploni
ulega wyraznemu pogorszeniu. W rzece powyzej osiedla Plonia wyst�uj&c wysokie st�zenia
azotu azotanowego oraz wzrasta poziom skazenia bakteriologicznego w6d. S&c to wody
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zeutrofizowane; okresowo wyst�powaly intensywne zakwity glon6w i zwi&czane z ich
wyst�powaniem deficyty tlenowe. Zanieczyszczenia w6d Ploni wzrastaj&c wzdluz biegu rzeki.
Doplyw zanieczyszczen z osiedla Plonia powoduje wzrost st�zen azotu azotynowego w rzece.
Badania wykazuj&c takze wzrost stopnia skazenia bakteriologicznego w6d, chociaz wynik
oceny nie ulega zmianie. Dalsze pogorszenie jakosci w6d nast�puje ponizej osiedla D&cbie.
Wieloletnie badania tych w6d wykazuj&c stopniow&c popraw� stanu sanitamego w6d oraz
obnizanie si� st�zen zwi&czk6w fosforu. Jest to bezsprzecznie rezultat porz&cdkowania
gospodarki sciekowej w Kolbaczu, a takze zmniejszenia ladunku zanieczyszczen
odprowadzanych do ujsciowego odcinka Ploni w wyniku skierowania cz�sci sciek6w z
osiedla D&cbia na oczyszczalni� mechaniczn&c w Zdrojach.
Rzeka Chelszcz&cca jest to ciek o znaczeniu rolniczym. Uregulowany na calej dlugosci,
l&ccz&ccy si� z rzek&c Ploni&c oraz jeziorem D&cbie Male. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w ramach dotychczasowego monitoringu nie wykonywal badan w6d tej rzeki.
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System row6w melioracyjnych ma na celu odwadnianie teren6w h=tk i grunt6w rolnych,
wyst�pujq_cych w ich Sq_siedztwie. Wody rowami melioracyjnymi Sq_ odprowadzane
bezposrednio do rzeki Chelszczq_ca, kt6ra nast�pnie odprowadza je do jeziora Dq_bie Male.
W wyniku przeprowadzonej analizy srodowiska wodnego stwierdzono, ze mozna je

[

[

zaliczy6 do srodowiska mniej wrazliwego (MW).
Srodowisko wodne zostalo przedstawione na rys. nr 5.
6.5. Gleby
Pokryw� glebowq_ w reJome odcinka drogi krajowej nr 3, Sq_siadujq_Cq_ z planowanq_
przebudowq_, stanowiq_ gleby zaliczane do bielicoziemnych.

t

W warunkach lesnych gleby bielicoziernne powstaly gl6wnie z ubogich utwor6w
piaszczystych. Sq_ to gleby bardzo kwasne, ubogie w skladniki mineralne, pr6chnic� i o

[

malych wlasciwosciach buforowych.

r

wplywem zabieg6w agrotechnicznych, stanowiq_ grunty najslabsze.

[

Szczecina do rzeki Chelszczq_ca wyst�puj<l, zar6wno po lewej jak i prawej stronie drogi

Gleby bielicoziernne jako grunty ome, m1mo zmiany niekt6rych wlasciwosci pod
Ze wzgl�du na klas� bonitacyjnq_ na odcinku od gramcy administracyjnej miasta
krajowej nr 3, grunty rolne VI klasy bonitacyjnej. Za rzekq_ Chelszczq_ca po lewej stronie drogi
do km 90+200 dominujq_ grunty rolne r6wniez VI klasy bonitacyjnej z niewielkim udzialem
grunt6w V klasy bonitacyjnej. Po prawej stronie drogi, na odcinku od rzeki Chelszczq_ca do
km 90+300, wyst�ujq_ gl6wnie lq_ki IV klasy bonitacyjnej - jakosciowo slabe - jak r6wniez
grunty rolne V klasy bonitacyjnej. Na calej dlugosci przebudowywanej drogi grunty rolne

[

najwyzszej klasy bonitacyjnej - IVb - wyst�ujq_ od km 90+ 100 do km 90+300, po prawej
stronie drogi krajowej nr 3, przy czym najrnniejsza ich odleglos6 od planowanej przebudowy
wynosi 100m.
Nast�pnie tereny przeznaczone do rolniczego wykorzystania, wyst�pujq_ce wzdluz

l
f

obok grunt6w rolnych r6wniez grunty zielone. Grunty te stanowiq_ V i VI klas� bonitacyjnq_.

(

tereny zdegradowana, trudne do uprawiania a tym samym traktowane jako nieuzytki.

planowanej inwestycji, zlokalizowane Sq_ w Sq_siedztwie doliny rzeki Ploni. Wyst�pujq_ tu
Na analizowanym terenie brak jest gleb organicznych, wrazliwych oraz obj�tych
ochronq_. Sq_siadujq_ce z planowanq_ inwestycjq_ grunty rolne nie Sq_ uzytkowane rolniczo. Sq_ to
Warunki srodowiska glebowego przedstawiono na rys. nr 5.
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6.6. Przyroda ozywiona
Warunki srodowiska przyrodniczego przedstawiono na rys. nr. 6 do niniejszego raportu.
6.6.1. Szata roslinna
Podzial geobotaniczny wg W. Szafera (1972r.):
Panstwo: Holarktyka
Obszar: Euro - Syberyjski
Prowincja: Nizowo - Wyzynna Srodkowo europejska
Dzial: Baltycki
Poddzial: Pas R6wnin Przyrnorskich i Wysoczyzn Pomorskich
Kraina: Nizina Szczecinska
Podzial geobotaniczny wg Czubinskiego (1948) klasyfikuje badany teren do Baltyckiej
Krainy Las6w Bukowych i Mieszanych. Dane geobotaniczne przedstawiajq_ naturalne
zbiorowiska roslinne, kt6re wyksztalcilyby si� na danyrn terenie samorzutnie, gospodarka
czlowieka spowodowala rozw6j roslinnosci znacznie r6znictcej si� od potencjalnej.
Przebudowywany odcinek drogi przebiega przede wszystkim przez tereny lesne, nalezq_ce
gl6wnie do Nadlesnictwa Kliniska, pozostala cz�sc las6w wchodzi w sklad Puszczy
Goleniowskiej,

cz�sc

przechodzi

r6wniez

przez

otulin�

Szczecinskiego

Parku

Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa" (granica otuliny Szczecinskiego PK przebiega po obu
stronach drogi, przecina jq_ na wysokosci mostu na rzece Ploni, obecnie na terenie otuliny

[
L
L
l

Parku obowiq_zujq_ jedynie przepisy prawa powszechnego, zasady gospodarowania na jej
terenie Sq_ opracowywane; decyzja o przebudowie zostala pozytywnie zaopiniowana przez
Dyrekcj� Szczecinskiego Parku Krajobrazowego). Dominujq_cym typem zbiorowiska jest
swiezy b6r sosnowy z domieszkct gatunk6w synantropijnych (zwictzanych z siedliskami
antropogenicznyrni).
Droga przecina dwa cieki wodne: rzek� Chelszczq_cq_ i rzek� Ploni� w obr�bie, kt6rych
wyst�puje roslinnosc zwictzana z wilgotnyrni siedliskami lctkowymi.
Zbiorowiska lesne, zaroslowe i inne zadrzewienia.
Doniinujq_cyrn typem zbiorowiska roslinnego jest zesp6l (Ass.) Leucobryo - Pinetum suboceaniczny b6r swiezy - przewazaj&c tu gleby ubogie, piaszczyste; wyst�ujq_ce na nich

i
[

taksony maj&c charakter kserofit6w. Dominujq_cym gatunkiem wchodzq_cyrn w sklad tego
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zespolu jest sosna pospolita (Pinus silvestris L.) koegzystuj<lca z brzoz<l brodawkowat<l
(Betula pendula Roth) oraz w mniejszym stopniu z bukiem pospolitym (Fagus silvatica L.) i
d�bem szypulkowym (Quercus robur L.). Warstwa krzew6w jest uboga, tworz<l j<l gl6wnie
samosiewy w/w gatunk6w dominuj<lcych oraz jarz�bu pospolitego (Sorbus aucuparia L. Em.
Hedl.), kruszyny pospolitej (Frangula a/nus Mill.) i czeremchy amerykanskiej (Padus
serotina (Ehrh.) Borkh.). W podszycie gl�bszych partii lasu wyst�puj<l m.in. bor6wka czama
(Vaccinium myrtillus L.), wiechlina gajowa (Paa nemoralis L.), smialek pogi�ty
(Deschampsiaflexuosa (L.) Trin.).
Zakrzewienia wyst�puj<lce wzdluz drogi powstawaly w spos6b spontaniczny w miejscach

[

odsloni�tej pokrywy glebowej, gl6wnie na skarpach i w niewlasciwie piel�gnowanych rowach

r

Pinus silvestris L., Betula pendula Roth, Quercus robur L.. Wzdluz obu ciek6w wodnych

[

wierzba biala (Salix alba L.), wierzba wiciowa (Salix viminalis L.), wierzba szara (Salix

[

(Populus alba L.) oraz z najcz�sciej wyst�uj<lcych roslin zielnych pokrzywa zwyczajna

[

legu wierzbowo - topolowe zliczonego do zwi<lzku (All.) Salicion albae.

[

Zbiorowiska trawiaste

melioracyjnych. S<l to gl6wnie samosiewy drzew dominuj<lcych w zbiorowiskach lesnych tj.:
wytworzyly si� zakrzewienia w sklad, kt6rych wchodz<l rosliny hydro- i nitrofilne takie jak:
cinerea L.), wierzba iwa (Salix caprea L.), topola osika (Populus tremula L.) i topola biala
(Urtica dioica L.) i zywokost lekarski (Symphytum officinale L.). Gatunki te Sc\. elementami

Wyst�puj<l w rejonie rzeki ChelszcZc\.C<l i rzeki Ploni a takze w rejonie linii kolejowej. Sc\.
to p6lnaturalne, antropogeniczne damiowe zbiorowiska l<lkowe i pastwiskowe na
mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych, nalez<lce do klasy
(Cl.) Molinio - Arrhenatheretea.

[
l

l
l

Gatunkami charakterystycznymi dla tego zbiorowiska Sc\.: mietlica olbrzymia (Agrostis
gigantea Roth.), wyka ptasia (Vicia cracca iL.), koniczyna l<lkowa (Trifolium pratense L.),
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L), jasier ostry (Ranunculus acris ssp. Acris L.), babka
Wc\.Skolistna (PLantago lanceolata L.) oraz rzezucha l<lkowa (Cardamine pratensis L.).
Zbiorowiska synantropijne
Jest to grupa roslin, zwi<lzanych wyl<lcznie z siedliskami antropogenicznymi (powstalymi
pod wplywem i przy udziale czlowieka).
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Wyr6znia si� 2 zasadnicze typy siedlisk antropogenicznych - segetalne (uprawy zbozowe
lub okopowe) oraz ruderalne (np. przydroza, przychacia, przyplocia, wysypiska odpad6w,
gruzowiska, nieuzytki, pastwiska. rowy, brzegi regulowanych ciek6w).

r

Zbiorowiska segetalne wyst�pujq po zachodniej stronie drogi, w reJome rzeki
Chelszczqcq, w bezposrednirn sqsiedztwie drogi nie wyst�pujq obszary uzytkowane rolniczo.
Na obrzezach drogi dorninujq gatunki zwiqzane ze zbiorowiskarni nalezqcyrni do klasy
(Cl.) Molinio - Arrhenatheretea, rz�du (0.) Plantaginetalia rnajoris; sposr6d gatunk6w
charakterystycznych dla tego rz�du do najcz�stszych nalezq: babka wi�ksza (Plantago major
L.), wiechlina roczna (Paa annua L.), rdest ptasi (Polygonum aviculare), rurnianek

r

bezprornieniowy (Chamomilla suaveolens), pi�ciomik g�si (Potentilla anserina).
Nie stwierdzono wyst�owania gatunk6w roslin i grzyb6w obj�tych ochronq gatunkowq.
6.6.2. Fauna
Podzial zoogeograficznego Polski wg L.Starkela i A.S. Kostrowickiego (1999r.):
Panstwo: Holarktyda
Podpanstwo: Palearktyka
Prowincja: Europejsko - Zachodniosyberyjska
Obszar: Europejski
Region: Srodkowoeuropejski
Okr�g: Srodkowy
Podokr�g: Centralny

l
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Tereny lqkowe w otoczeniu obu ciek6w wodnych (stanowiqcych korytarze ekologiczne)
zasiedlane sq przez populacj� bezkr�gowc6w wilgociolubnych, zwiqzanych z niskq
roslinnosciq trawiastq. Zaliczarny do nich rni�dzy innyrni rni�czaki (Mollusca), jedyni
wyst�pujqcy tu przedstawiciele tego rz�du nalezq do grornady slirnaki (Gastropoda) z
przedstawicielarni w gatunkach: slirnak winniczek (Helix pomatia), wst�zyk gajowy (Cepaea
nemoralis), wst�zyk ogrodowy (Cepaea hortensis); wyst�pujq tu r6wniez owady zaliczane do
rz�du Diptera. Tereny lesne to gl6wnie rnonokultury sosnowe a owady bytujqce na tych
terenach to rni�dzy gatunki nalezqce do rz�du blonkoskrzydlych (Hymenoptera) np. rodzina
osowatych Vespidae oraz rz�du rnotyli (Lepidoptera).
W obu rzekach najpospoliciej wyst�pujqcyrn gatunkiern ryb jest plo6 (Rutilus rutilus)
oraz okon (Perea fluviatilis).Tereny wilgotne sq r6wniez rniejscern bytowania przedstawicieli
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plaz6w tj. ropuch szara (Bufo bufo) czy zaba trawna (Rana temporaria) oraz gad6w tj.
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (oba gatunki plaz6w oraz zaskroniec Sll obj�te ochronl:\_
ale nie stwierdzono ich wyst�powania w analizowanym otoczeniu drogi).
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r
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Do awifauny bytujl:\_cej na badanym terenie zliczyc mozna gatunki typowo lesne oraz
gatunki typowe dla agrocenoz i teren6w ll:\_kowych. Wyst�puj ll tu mi�dzy innymi kos (Turdus
merula), szpak (Sturnus vulgaris), szczygiel (Carduelis carduelis). Sposr6d teriofauny
wyst�puje tu kret (Talpa europea), mysz polna (Apodemus agrarius), mysz domowa (Mus
musculus), lis (Vulpes vulpes), sama (Capreolus capreolus) oraz dzik (Sus scrofa).
W

bezposrednim

blonkoskrzydlych

Sl:\_siedztwie

(Hymenoptera)

z

drogi

stwierdzono

przedstawicielami

w

wyst�owanie
rodzinie

owad6w

mr6wkowatych

Formicidae, natomiast nie stwierdzono przedstawicieli plaz6w i gad6w oraz miejsc
gniazdowania ptak6w. Na analizowanym obszarze tj. 200 m od przebudowywanego odcinka
drogi, nie stwierdzono wyst�powania gatunk:6w zwierzl:\_t kr�gowych i bezkr�gowych obj�tych
ochronl:\_ prawnl:\_.
6.7. Formy ochrony przyrody
Przebudowywany odcinek drogi krajowej m 3 od mostu na rzece Ploni w kierunku
Szczecina graniczy bezposrednio ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000
PLH320020 Wzg6rza Bukowe (szczeg6lowy opis w punkcie 11).
W poblizu planowanej inwestycji wyst�pujl:\_r6wniez nast�pujl:\_ce formy ochrony przyrody:
- proponowany zesp6l przyrodniczo-krajobrazowy ,,Dolina Ploni" (ZPK-XIV) - istniejl:\_ca

l

droga przecina proponowany ZPK-XIV na odcinku od mostu na rzece Ploni do km

[

obszary cenne przyrodniczo:

l
l

92+000;

➔ OC-14 - Dl:\_bie - Fragment systemu korytarzy ekologicznych ll:\_CZl:\_cych dolin� Ploni z

Jeziorem Da,,bie. Zbiorowiska tu wyst�puja,,ce to wilgotne il:\_ki
Arrhenatheretea.

nalez&,ce do k.lasy (CL) Molinio -

i zarosla l�gowe naleza,,ce do zwia,,zku (All.) Salicion albae; odleglosc OC-14 od

istnieja,,cej drogi wynosi 150-350 m;

➔

OC-16 - Kijewo - Fragment dobrze wyksztalconych bor6w sosnowych z duza,,

r6znorodnoscia,, porost6w mi�dzy innymi chrobotkiem lesny (Cladonia arbuscula) i pustulkll
p�cherzykowatl:\_(Hypogymnia physodes); odleglosc OC-16 od drogi wynosi ok. 400 m;
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W granicach istniejllcego, analizowanego pasa drogi krajowej nr 3 nie rosnll chronione

I

prawnie gatunki roslin i grzyb6w (brak egzemplarzy pomnikowych i osi�ajllcych wymiary

[

bytowania, gniazdowania i rozrodu gatunk6w zwierzllt kr�gowych i bezkr�gowych obj�tych

r
[

l

[

pomnikowe). Stan og6lny zdrowotny drzew i krzew6w jest dobry. Nie stwierdzono
ochronll prawnll scislll_ i cz�sciowll_.
6.8. Warunki meteorologiczne i powietrze atmosferyczne
Warunki meteorologiczne okresla r6za wiatr6w dla stacji Szczecina - Dllbie
Stacja meteorologiczna: Szczecin - Dllbie - rok.
Hose obserwacji 29220.Wysokosc anemometru 23 m.
Temperatura 281,4 K
Roza w iatr6w roczna
Stacja rreteorologiczna Szczecin - Oqbie

[

N

r
[
[
Szczeg6lowe

- <= 1 m's
- <=2 m's
<= 3 m's
<= 4 m's
- <= 5 m's
- <= 6 m's
- <= 7 m's
- <= 8 m's
- <= 9 m's
E - <= 10 m's
- razem

informcje dotyczllce

s

warunk6w

atmosferycznych zostaly

zamieszczone w tabeli nr 6.8.1.

[
[

Tabela nr 6.8.1. Charakterystyka meteorologiczna
Prfdk.
wiatru

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

Syt.
met.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1

1
12
51
64
93
7
55
16
95
111
118
14
74
2

2
13
58
76
120
23
109
15
110
109
169
16
126
2

3
6
46
76
107
19
156
9
53
93
201
26
224
0

4
0
14
49
136
23
155
4
27
8'1
191
21
188
0

5
1
5
32
94
12
70
1
11
56
96
8
63
0
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Kierunki wiatru

6
1
7
15
54
5
29
1
13
31
52
4
16
1

7

0
17
32
72
7
43
3
28
43
79
10
36
0

8
1
45
76
195
23
127
3
63
127
316
35
204
0

9
4
33
60
142
17
97
8
57
146
299
42
186
1

10
4
12
27
62
8
37
2
32
55
91
9
38
0

11
5
16
24
36
5
17
2
31
30
67
9
24
0

12
6
24
36
74
7
33
6
36
71
87
9
37
2

[
[

r
r
l
l
t
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3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11

2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
3
4
3
4
3
4
4
4
4

132
198
163
10
64
104
173
163
22
28
10
163
148
10
44
104
9
74
0
43
6
6
1

20
60
87
11
46
20
58
103
16
26
5
70
120
37
37
169
15
152
0
104
73
31
34

25
96
217
29
153
21
125
211
39
125
3
91
194
75
46
238
13
209
0
117
67
23
15

45
74
136
23
106
16
57
83
9
39
2
46
90
17
16
83
1
59
0
33
19
6
7

72
108
154
27
83
39
108
131
22
34
5
52
101
28
13
102
5
45
0
19
2
0
0

21
35
59
3
17
16
42
51
12
6
0
43
55
18
19
64
5
63
0
72
41
10
11

20
52
125
19
42
15
76
147
30
28
2
64
189
60
29
261
4
254
0
163
64
19

13

74
204
438
75
216
35
230
576
106
120
3
186
635
127
62
671
10
613
0
424
169
56
37

35
103
141
17
59
28
125
147
24
28
0
117
143
23
28
173
5
123
0
89
48
20
8

71
174
341
52
190
33
212
393
46
66
1
164
385
74
53
411
4
367
0
229
110
43
38

28
76
91
8
25
16
79
102
13
6
1
62
104
16
14
93
1
75
0
35
14
6
8

37
96
92
10
28
24
85
65
10
2
5
66
65
6
29
64
8
54
0
27
10
7
3

Hose obserwacji = 29220

[
l
l

Tabela 6.8.2. Zestawienie udzial6w poszczeg61nych kierunk6w wiatru %
1
NNE
8,17

2
ENE
7,17

3
E
6,79

4
ESE
10,34

5
SSE
5,97

6

s

3,05

7
SSW
7,00

8
WSW
21,50

9

w

15,57

10
WNW
6,37

11
NNW
3,90

12
N
4,18

Tabela 6.8.3. Zestawienie cz�stosci poszczeg6lnych pr�dkosci wiatru %
11,01 16,30

17,87

16,31

13,28

9,66

7,42

4,64

2,13

10 mis
0,78

11 mis
0,60

Jak przedstawiono w tabeli 6.8.2 i 6.8.3 najbardziej dominujq_ce w tym regionie Sq_ wiatry z

L
[

l
[
f
[

kierunku poluniowego zachodu, kt6re stanowiq_ ok. 21,50 %, w najwiekszej mierze (17,87 %)
osiqgajq_cych pr�dkosc 3 mis.
6.9. Stan klimatu akustycznego
Halas jest jednym z istotnych czynnik6w degradacji srodowiska naturalnego. Za halas
uwaza sie wszelkie dzialania niepozq_dane, nieprzyjemne, powodujq_ce dyskomfort docierajq_ce
za posrednictwem powietrza na organ sluchu oraz caly organizm czlowieka. Warunki
akustyczne panujq_ce na danych obszarze, a wiec halas pochodzq_cy od wszystkich zr6del
okresla si� jako stan klimatu akustycznego.
Zasady ochrony srodowiska - w tym r6wniez przed nadmiemym halasem - oraz warunki
korzystania z jego zasob6w, z uwzgl�dnieniem wymog6w zr6wnowazonego rozwoju okresla
ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 20 czerwca 2001r. Nr
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62, poz. 627), kt6rej ostatnia nowelizacja dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia
dyrektywy 2002/49/WE odnosz<lcej si� do oceny i zarz<ldzania poziomem halasu w
srodowisku. Zagadnienia dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku reguluje
Rozporz<ldzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) r.
w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku, wzorowane na rozwi<lzaniach
niekt6rych

panstw

czlonkowskich

Unii

Europejskiej.

Rozporz<ldzenie

wprowadza

zr6.znicowane poziomy halasu w srodowisku w zaleznosci od rodzaju zr6dla halasu i na
poziomie por6wnywalnym ze standardami obowi<lZUj<lcymi w tych panstwach. Najbardziej

l

r

powszechnym i uci<lzliwym zr6dlem halasu jest komunikacja drogowa. Poziomy dzwi�ku
srodk6w komunikacji drogowej S<l duze, wynosz<l od 75 dB do 90 dB. Ponizej w tabeli
przedstawiono odnotowane poziomy dzwi�ku w zaleznosci od zr6dla halasu.
Tabela nr 6.9.1.

Zrodlo halasu
Motocykl
Samoch6d osobowy
Samoch6d dostawczy
Samoch6d ci�zarowy
Autobus

[
[
[
C
[

Glosnosc wybranych zr6del ksztaltuj<lcych halas komunikacyjny (dane
pomiarowe z 2004 roku)
Poziom diwifku dB
79-87
75-84
80-85
83-93
86-92

Poziomy dzwi�ku m1erzone przy drodze m1eszcz<l s1� w granicach 65 - 80 dB.
Okazuje si�, iz nie bez znaczenia jest zaleznosc poziomu halasu komunikacyjnego od
nawierzchni ulicy oraz rodzaju pojazdu. W ponizszej tab_eli umieszczono por6wnanie
poziomu halasu, jaki wywoluje przejazd samochodu osobowego i ci�zarowego w zaleznosci
od rodzaju nawierzchni.
Tabela nr 6.9.2. Zaleznosc poziomu halasu komunikacyjnego [dB] od nawierzchni ulicy
i rodzaju pojazdu.
Rodza.i po_iazdu
Sam. Osobowy
Sam. ci�zarowy

Asfalt
40
55

Klinkier
45
65

Szosa zwirowa
50
70

brukowiec
55
75

Jak pokazano w tabeli 6.9.2. rodzaj nawierzchni ma zasadniczy wplyw na em1sJ�
zanieczyszczen.
Wynika st<ld, ze realizacja inwestycji przez zastosowanie nawierzchni mineralno
bitumicznej pozwoli na obnizenie poziomu wytwarzanego halasu komunikacyjnego.
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6.10. Obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stanowiska archeologiczne

f

r

Przebudowa analizowanej drogi krajowej nr 3, od w�zla Rz�snica do w�zla Kijewo, nie
koliduje z obiektarni historycznyrni oraz architektonicznyrni ani z ich walorarni istotnyrni dla
krajobrazu kulturowego.
Nie stwierdzono w bezposrednirn sq,siedztwie planowanej inwestycji stref ochrony
konserwatorskiej (A, B, K oraz E) oraz ich kolizji z planowanyrn przedsi�wzi�ciern.
Najblizej planowanej przebudowy wyst�puje strefa ochrony konserwatorskiej K. Jest to

[
l
[
l
l
[
[

strefa ochrony krajobrazu obejrnujq_ca rniejscowosc Zalorn, kt6ra zlokalizowana jest 2,5 km w
kierunku zachodnirn od analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3.
W analizowanyrn pasie o szerokosci 300 rn, po kazdej stronie drogi, wyst�puje
stanowisko zaewidencjonowane w rarnach tzw. Archeologicznego Zdj�cia Polski pod nr:
Dq_bie, stan. 2 (AZP: 31-07/2). Stanowisko to jest zlokalizowane w okolicach km 91+000 po
prawej stronie drogi, na terenie lesnyrn w bliskirn Sq_siedztwie ul. Tczewskiej.
Nalezy parni�tac, ze ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorern zarnkni�tyrn.
Szereg obiekt6w rnoglo zostac pornini�tych w trakcie sporzq,dzania ewidencji z powodu braku
rnozliwosci obserwacji w terenie. Ewidencja tworzona jest w duzej rnierze na podstawie
znalezisk powierzchniowych. Prowadzenie takich badan i poszukiwan na terenach lesnych lub
nieuzytkach jest w duzej rnierze utrudnione, jesli nie niernozliwe.
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania wyr6zniono stref� W.III. czyli stref�
ograniczonej ochrony konserwatorskiej w granicach kt6rej realizowana b�dzie inwestycja.
Planowana przebudowa zostala pozytywnie zaopiniowania przez Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytk6w w Szczecinie.
Lokalizacj� stanowiska archeologicznego przedstawiono na rys. nr 6.
6.11. Walory krajobrazowe i rekreacyjne

l

W rejonie rozpatrywanego odcinka drogi krajowej nr 3 dorninuje krajobraz lesny. Teren
jest r6wninny, praktycznie plaski oraz rnalo urozrnaicony. Widoczne Sq_ r6wniez elernenty
antropogeniczne w krajobrazie, wsr6d kt6rych dorninuje infrastruktura techniczna: drogi,
obiekty inzynierskie, linia PKP, linie energetyczne. Obszary lesne przeplatajq_ si� z terenarni
nieeksploatowanych grunt6w rolnych. Elernenty wzbogacajq_ce krajobraz stanowiq_ rzeki:
Plonia oraz w rnniejszyrn stopniu rzeka Chelszczq,ca. Przeci�cie dolinq_ rzeki plaskiego terenu
podnosi walor krajobrazu.
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Analizowany obszar, w tym r6wniez doliny obu rzek, nie stanowiq_ atrakcyjnych miejsc

[

rekreacyjnych dla mieszkanc6w Szczecina.

[

7. Opis analizowanych wariant6w

r
r
r
[

7.1. Wariant niepodejmowania inwestycji
Wariat niepodejmowania inwestycji, polegajq_cy na zaniechaniu realizacji analizowanego
przedsi�wzi�cia oznacza sytuacj�, w kt6rej ruch odbywal si� b�dzie po istniejq_cej drodze
krajowej nr 3. Niepodejmowanie przedsi�wzi�cia wiq_zalo si� b�dzie si� z utrzymywaniem
istniejq_cej drogi krajowej nr 3.
W przekroju poprzecznym istniejq_ca droga posiada nast�pujq_ce parametry techniczne:
klasa techniczna ,,S" - droga ekspresowa,
pr�dkosc projektowa Vp = 100 km/h,
ilosc jezdni - 2,
szerokosc jezdni 7,50m (dwa pasy ruchu po 3,75m),

r
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opaski zewn�trzne 2 x 1,0m,
opaski wewn�trzne 2 x 0,50m,
szerokosc pasa dzielq_cego 5,00m (lq_cznie z opaskami wewn�trznymi),
szerokosc korony drogi 24,0m,
Nawierzchni� jezdni stanowiq_ plyty betonowe o szerokosci 3,75m o grubosci 21 - 22 cm i
dlugosci od 8 do 18 m. Plyty jezdni i opasek zbrojone sq_ siatk<t stalowq_. Na pewnych
odcinkach przebudowywanej drogi plyty betonowe pokryte Sq_ warstwami bitumicznymi lub
warstwq_ asfaltu lanego (opaski). Istniejq_cy odcinek drogi krajowej posiada cztery utwardzone
przejazdy pomi�dzy jezdniami. Na calym analizowanym odcinku drogi krajowej nr 3
odwodnienie odbywa si� w spos6b powierzchniowy.
Ze wzgl�du na bardzo duze obciq_zenie ruchem oraz powierzchniowy spos6b odwodnienia

f
[

drogi nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, kt6ry pogarsza si� w szybkim tempie. W
istniejq_cej nawierzchni wyst�pujq_ liczne sp�kania oraz ubytki. Ponadto brak systemu
kanalizacji deszczowej przyczynia si� do rozmywania poboczy, niszczenia struktury
nawierzchni jezdni a takze nieoczyszczone scieki opadowe odprowadzane Sc\. bezposrednio na
tereny przylegle do drogi.
W zwiq_zku z powyzszym brak realizacji planowanego przedsi�wzi�cia zwiq_zany b�dzie
koniecznosci<t prowadzenia licznych remont6w istniejq_cej nawierzchni oraz wprowadzania
nieczyszczonych sciek6w opadowych do ziemi.
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7.2. Wariant inwestycyjny

r

[

r

[

Wariant inwestycyjny polega na dostosowaniu istniej9ccej drogi krajowej nr 3, na odcinku
w�zel Rz�snia- w�zel Kijewo, do parametr6w drogi ekspresowej.
Charakterystyka oraz zakres planowanego przedsi�wzi�cia przedstawiono w pkt. 5.1.
niniejszego raportu.
7.3. Uzasadnienie wyboru wariantu
Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na:
wykonanie

nawierzchni

drogowej

ulepszonej

oraz zapewmeme

bezpieczenstwa

poruszaj9ccych si� pojazd6w,
popraw� komfortu jazdy uczestnik6w ruchu drogowego,

[

r

L

[

[

ochron� srodowiska poprzez zastosowanie nawierzchni bitumicznej, kt6ra pozwoli na
ograniczenie emisji zanieczyszczen do srodowi'ska,
wykonanie sprawnego i skutecznego systemu odprowadzania 1 oczyszczama w6d
opadowych pochodz9ccych z drogi,
ochron� srodowiska przy wprowadzaniu oczyszczonych sciek6w opadowych,
uzyskanie stopnia zanieczyszczen w sciekach opadowych na poziomie wartosci
dopuszczalnych zgodnie z obowi9czuj9ccym rozporz9cdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8
lipca 2004r. w sprawie warunk6w, Jakie nalety spelniat przy wprowadzaniu sciek6w do
w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763),

L
l

na zaspokojeniu potrzeb spoleczenstwa z jednoczesn9c ochron9c srodowiska naturalnego.

[

8. Wplyw przedsi�wzi�cia na srodowisko w trakcie budowy

l

udroznienie istniej9ccych przepust6w pod drog9c krajow9c nr 3, co umozliwi migracj� malej
zw1erzyny.
Wariant ten jest pol9cczeniem realizacji polityki zr6wnowazonego rozwoju polegaj9ccego

8.1. Wplyw na klimat akustyczny
W zwi9czku z modernizacja, poszerzeniem pasa drogowego na odcinku Rzesnica - Kijewo
zostanie wprowadzony sprz�t ci�zki co w efekcie tymczasowo na czas relizacji
przedsi�wzi�cia wplynie niekorzystnie na klimat akustyczny (wibracje). Poziom mocy
akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi w zaleznosci od przeznaczenia i typu
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od 75 - 110 dB. Dodatkowe prace zwia,_zane z przebudowa,_ pas6w jezdni, nier6wnos6
tymczasowej nawierzchni oraz tymczasowa zmiana struktury ruchu utrudni poruszanie si<c

r
r
r
r
t
[
[
[
[

pojazd6w oraz zwi<ckszy poziom halasu na tym odcinku, w zwia,_zku z czym zaleca sie
prowadzenie prac tylko w porze dziem1ej.
8.2. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Wzmozony ruch zw1a,_zany z pracami modemizacyjnymi, utrudnieniami w poruszamu,
redukcja,_ predkosci, oraz tymczasowo wytyczonym zjazdem na jeden pas ruchu wplynie
zar6wno na emisj<c zorganizowana,_jak i nierozganizowana,_np na:
- podwyzszona,_ emisje pyl6w , zwia,_zano z transportem i wykorzystaniem na budowie
material6w sypkich i pylistych, nasilonym ruchem pojazd6w roboczych
- zwi<ckszona,_emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach
- dodatkowe emisje niewielkich ilosci w<cdlowodor6w i odor6w, zwia,_zane z rozcienczeniem
gora,_cych mieszanek mineralno - bitumicznych (wykonywanie podbudowy i nawierzchni
drogi).
Wymienione ucia,_zliwosci sa,_typowe dla okresu budowy i znikna,_one wraz z zakonczeniem
przebudowy drogi. Nadmieniam, ze Wykonawca zobowia,_zany jest do utrzymywania
standard6w dla robot drogowych zawartych w "specyfikacji technicznej".
8.3.

Wplyw na wody podziemne

Wplyw prac projektowych na etapie budowy b<cdzie zr6znicowany w zaleznosci od
lokalnych warunk6w wzdluz trasy. Zwia,_zany b<cdzie z dzialalnoscia,_ zaplecza budowy oraz
realizacja,_prac inwestycyjnych.
Planowana przebudowa zwia,_zana b<cdzie z koniecznoscia,_ prowadzenia wykop6w, w celu
wykonania zbiomik6w infiltracyjno - odparowuja,_cych (tzw. niecka od Wielgowa oraz niecka

l

od Zalomia) oraz row6w odwadniaja,_cych dla tzw. system6w ,,Tczewska" oraz ,,Zolnierska
Struga Pn". Wykopy w celu wykonania zbiomik6w infiltracyjno - odparowuja,_cych
prowadzone b<cda.. na gl<cbokosci do 0,9m ponizej poziomu terenu. Planowana inwestycja nie
b<cdzie wymagala prowadzenia prac budowlanych (wykop6w), zwia,_zanych z posadowieniem
obiekt6w inzynierskich takich jak most czy wiadukt. Zakres inwestycji obejmuje wyla,_cznie
przebudow<c konstrukcji nosnych tych obiekt6w oraz g6mej cz<csci ich przycz6lk6w.
Przewidziany jest r6wniez remont istnieja,_cych przepust6w pod droga,_krajowa,_nr 3, maja,_cy na
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celu przede wszystkim ich oczyszczenie a tym samym udroznienie. Ponadto ewentualny
zasi� prac budowlanych na calym analizowanym odcinku zwiq_zany b�dzie z ingerencjq_
maksymalnie do 0,5m ponizej poziom terenu (rowy odwadniajq_ce). Planowana inwestycja nie
narusza zakaz6w zwiq_zanych z wyst�powaniem strefy ochrony posredniej zewn�trznej uj�cia
wody podziemnej zakladu ,,Drobimex" Sp. z o.o., zlokalizowanej w sq_siedztwie pasa
drogowego przebudowywanego fragmentu drogi krajowej nr 3.
Przy realizacji planowanej przebudowy nie przewiduje si� koniecznosci wykonywania
odwodnienia wykop6w budowlanych, w zwiq_zku z wyst�powaniem wody gruntowej dopiera
na gl�bokosci 2,30m ponizej poziomu terenu. Co prawda ocena geotechniczna dla planowanej
przebudowy wykonywana byla w okresie suchym i dla okres6w obfitych opad6w gl�bokose
do zwierciadla wody gruntowej moze ulec zmianie. Dotyczy to przede wszystkim teren6w w
sq_siedztwie dolin rzeki Ploni oraz rzeki Chelszczq_ca. W6wczas nalezy realizowae inwestycj�
w spos6b bez wody stojq_cej.
Potencjalnym zr6dlem zanieczyszczen Sq_ bazy budowlano - materialowe oraz
transportowe. Bazy takie nie powinny bye lokalizowane w rejonach doliny rzeki Ploni, rzeki
Chelszczq_ca i Strugi Zolnierska oraz na terenie i sq_siedztwie strefy ochrony posredniej
zewn�trznej uj�cia wody podziemnej firmy ,,Drobimex" sp. z o.o.

C

8.4. Wplyw na wody powierzchniowe
Planowana przebudowa drogi krajowej nr 3 stanowi potencjalne zr6dlo niekorzystnego
oddzialywania na srodowisko wodne - wody powierzchniowe. Roboty budowlane mogq_
spowodowae pogorszenie jakosci w6d powierzchniowych.

l
L
l
[

Najbardziej narazone na zanieczyszczenia Sq_ rzeka Plonia, rzeka Chelszczq_ca oraz struga
Zolnierska.
Niekorzystny wplyw na wody powierzchniowe moze bye spowodowane przez:
dzialalnose zaplecza budowy - odprowadzanie sciek6w sanitamych,
realizacj� prac inwestycyjnych - wyplukiwanie niebezpiecznych zwiq_zk6w z
material6w uzywanych do budowy (np. substancje bitumiczne), zanieczyszczenie w6d
zawiesinq_ z teren6w budowy( np. cement), przedostawanie si� do w6d produkt6w
naftowych z maszyn i pojazd6w.
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8.5. Wplyw na powierzchni� ziemi i gleby
Oddzialywanie planowanego przedsitewzitecia na powierzchnite ziemi i gleby wi a,_ze site
przede wszystkim z jej bezposrednim naruszeniem (np. budowa nowych row6w, formowanie
skarp). Planowana inwestycja realizowana jest zar6wno w pasie drogowym jak i poza granicct
tego pasa, ingeruja,_c gl6wnie w tereny lesne, mniej w grunty rolne oraz nieuzytki. Ingerencja
taka ma charakter staly. W sa,_siedztwie planowanej przebudowy wysttepuja,_ gleby najslabsze,
kt6re nie sa,_ zagospodarowane rolniczo. Traktowane sa,_jako nieuzytki. Nie ma gleb cennych i
chronionych w sa,_siedztwie pasa drogowego.
Potencjalne zagrozenia dla gleb, moga,_ stanowic prace z1emne oraz prace citezkiego
sprztetu powoduja,_c zmiante wlasciwosci chemicznych gleb oraz ich zanieczyszczenie gazarni i
pylami.
W witekszosci wplyw inwestycji na gleby 1 powierzchnite z1em1 na etapie budowy
ograniczony btedzie do granicy pasa drogowego.

r

8.6. Wplyw na przyrod� ozywion�
8.6.1. Wplyw na szat� roslinn�
Dominuja,_ce negatywne oddzialywanie, jakim zostanie poddana roslinnosc podczas

C

realizacji przedsitewzitecia zwia,_zane jest z zajteciem terenu pod budowte. Zwia,_zane jest to z
koniecznoscia,_ wycinki kolizyjnych drzew i krzew6w oraz mozliwym uszkodzeniem
system6w korzeniowych pozostalych roslin. Zniszczenie struktury warstwowej linii
brzegowej drzewostanu. Na szatte roslinna,_ w trakcie budowy ma r6wniez wplyw zwitekszone

L
[
L
l
l
[

zapylenie powstaja,_ce w cia,_gu robot budowlanych, powoduje to zmniejszenie skutecznosci lub
uniemozliwienie przeprowadzania proces6w fotosyntezy i prawidlowej transpiracji, co z kolei
prowadzi do zaburzen gospodarki wodnej i zywnosciowej calej rosliny.
Najbardziej narazone na negatywne skutki inwestycji sa,_ rosliny rosna,_ce w bezposrednim
sa,_siedztwie drogi, oddzialywania, jakim bteda.. poddane rosliny wyst tepuja,_ce w dalszej
odleglosci sa,_ kr6tkoterminowe i odwracalne.
8.6.2. Wplyw na faun�
W trakcie budowy istnieja,_ce przepusty dla zwierza,_t zostana,_ oczyszczone pozwalaja,_c na
swobodna,_ migracj� zwierza,_t. Poniewaz jest to inwestycja przebiegaja,_ca w obrtebie juz
istnieja,_cej drogi nie przewiduje site znacza,_cego wplywu na zyja,_ca,_ w okolicy faunte.
Negatywny wplyw realizacji inwestycji na zwierzteta spowodowany b�dzie wzmozonym
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ruchem i halasem maszyn budowlanych. Polegal on b�dzie na wyploszeniu zwierz,tt

[

bytuj,tcych w poblizu drogi. Zjawisko to ustanie wraz z zakonczeniem przebudowy drogi.

[

8.7. Wplyw na obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stanowiska archeologiczne

r

Realizacja inwestycji poprzez prace z1emne b�dzie miala szczeg6lne znaczeme dla

t

stanowisk archeologicznych.
Na terenie strefy W.III. ochrony konserwatorskiej dopuszczona jest mozliwosc
inwestowania, jednakze prowadzenie prac ziemnych uzaleznione jest od spelnienia pewnych

r

warunk6w.

r

wczesnego sredniowiecza i sredniowiecza gmin na terenie woj. zachodniopomorskiego

[
r
[
[

Zgodnie z zasadami przyj�tymi w studiach krajobrazu kulturowego z pradziej6w,
warunki ochrony w strefie W.III. przedstawiaj,t si� nast�uj,tco:
1. Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych
podejmowanych w obr�bie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez
wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w.
2. W

przypadku

interwencyjnych

podj�cia
badan

realizacji

inwestycji

archeologicznych

na

obowi,tzuje
koszt

przeprowadzenie

Inwestora.

Wlasciciele,

uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowi,tzani s,t do zawiadomienia sluzby ochrony
zabytk6w o podj�ciu dzialan inwestycyjnych, remontowych lub innych zwi,tzanych z
robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.
3. Rozpocz�cie prac ziemnych zwi,tzanych z realizacj,t inwestycji uzaleznia si� od
uzyskania stosownego zezwolenia od wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w.
Istnieje mozliwosc natrafienia podczas realizacji prac ziemnych na obiekty zabytkowe
nie uj�te w ewidencji konserwatorskiej - cz�sc teren6w mogla nie bye dost�pna w czasie
sporz,tdzania ewidencji. By unikn,t6 zniszczenia obiekt6w konieczne b�dzie:

l

rozpoznanie powierzchniowe terenu inwestycji przed rozpocz�ciem prac ziemnych,

[

nadz6r archeologiczny nad dalszymi pracami ziemnymi,

rozpoznanie odhumusowanego pasa inwestycji,
w razie stwierdzenia wyst�powania obiekt6w archeologicznych, przeprowadzenie
badan ratunkowych.
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8.8. Wplyw na walory krajobrazowe
Na etapie budowy nie nastqpi zmiana istniejqcego krajobrazu. Nadal dominowac b�dzie
krajobraz lesny. Dodatkowo pojawiq si� maszyny oraz widoczne b�dzie nagromadzenie
material6w budowlanych, kt6re b�dq mialy charakter kr6tkotrwaly i zniknq calkowicie po
zakonczeniu prac budowlanych.
Inwestycja spowoduje uszczuplenie zadrzewien i zakrzewien wzdluz przebudowywanego
odcinka drogi krajowej m 3 w zwiqzku z ich usuni�ciem. Jednakze Inwestor zobowiqzany jest
do wykonania niezb�dnych nasadzen, dog�szczajqcych lini� brzegowq lasu.
Realizacjq planowanej inwestycji nie spowoduje zmiany w istniejqcym krajobrazie jak
r6wniez nie obnizy jego walor6w estetycznych.
8.9. Wplyw na warunki zdrowia i zycie ludzi
Planowany do przebudowy odcinek drogi krajowej m 3 przebiega gl6wnie przez tereny
lesne. Na nieznacznym odcinku planowana przebudowa sqsiaduje z gruntami rolnymi, kt6re
nie sq wykorzystywane rolniczo. Inwestycja prowadzona b�dzie w znacznej odleglosci od
zabudowy mieszkalnej. Na etapie budowy pojawiq si� nast�pujqce oddzialywania, mogqce
oddzialywac na zycie i zdrowie ludzi:

[

zakl6cenia halasowe wynikajqce z pracy ci�zkiego sprz�tu, transportu material6w
budowlanych itp.,
pylenie wynikajqce z prowadzenia prac ziemnych,
odory wynikajqce z prowadzonych robot budowlanych,

L

Z uwagi na lokalizacj� zabudowy mieszkalnej, 550 m od planowanej przebudowy drogi
krajowej m 3, nie przewiduje si� negatywnego oddzialywania realizacji inwestycji na zdrowie

L

i zycie ludzi. Prowadzone prace budowlane nie powinny obnizyc poczucia komfortu u ludzi.

l

z planowanq przebudowq, poniewaz b�dzie ona prowadzona praktycznie w granicach

L
l

Ponadto realizacja inwestycji nie spowoduje strat dla mieszkanc6w teren6w sqsiadujqcych
istniejqcego pasa drogowego.
8.10. Gospodarka odpadami
W trakcie prowadzenia prac budowlanych b�dq powstawac przede wszystkim odpady
zaliczane do grupy 17 zgodnie z obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z
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dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz.U. nr 112, poz. 1206), do kt6rej nale.zy

r

zaliczy6:
zlom asfaltowy pochodz<\_cy z rozbi6rki wczesniej remontowanych fragment6w
nawierzchni jezdni oraz opasek a tak.ze podbudowy,
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i remont6w, pochodz<\_cy gl6wnie z
rozbi6rki istniej<\_cej nawierzchni z plyt betonowych,

r

zlom stalowy, pochodz<\_cy z rozbi6rki istniej<\_cych barier ochronnych, ze zbrojenia
rozkruszanych .zelbetowych plyt nawierzchni drogi, z demonta.zu znak6w drogowych,
gleba i ziemia, w tym kamienie, zgromadzone w wyniku przygotowywania temu pod
poszerzenia drogi oraz przy realizacji wykop6w,

r

drewno (pnie, gal�zie i karcze), pochodz<\_ce z wycinki drzew i krzew6w koliduj<\_cych z

[

W trakcie budowy powstawa6 b�d<l r6wnie.z odpady zw1<\_zane z funkcjonowaniem

zakresem prac inwestycyjnych,
zapleczy budowlanych , takie jak: zu.zyte oleje, akumulatory, zu.zyte cz�sci maszyn, r6.znego
rodzaju opakowania oraz odpady komunalne.
Rodzaj, przewidywan<\_ ilos6 oraz spos6b post�powania z wytworzonym odpadami

l
Il
l
[

przedstawia poni.zsza tabela:
Lp.

1

2

Rodzaj
wytworzonych
odpad6w

zlom asfaltowy
(kod 17 03 02)

gruz betonowy
(kod 17 01 01)

Przewidywana ilosc
wytwarzanych odpad6w
[Mg/rok]

2 400

Mozliwy spos6b zagospodarowania odpad6w

-

29 000
-

3

4

5

zlom stalowy
(kod 17 04 05)

ziemia i humus
(niewykorzystane na
placu budowy) (kod
17 05 04)
drewno z wycinki
drzew i krzew6w
(kod 17 02 01)

570

-

do produkcji mas mineralno - bitumicznych
stosowanych jako podbudowa drogi
poddany zostanie kruszeniu a nast�pnie
wykorzystany b�dzie na podbudow� drogi
(nadmiar zostanie przew1ez1ony na plac
skladowy Rejonu Dr6g do wykorzystania
przy realizacji innej inwestycji)
podziarno moze bye wyw1ez1one na
wysypisko
kwalifikuji:\_cy
si�
do
ponownego
wykorzystania zostanie zastosowany na
placu budowy lub b�dzie przewieziony na
czasowe przechowanie na plac inwestora,
elementy nieprzydatne do ponownego uzytku
zostani:\_ odstawione do punkt6w skupu
surowc6w wt6rnych,
zostani:\. przewiezione na wysypisko,

11 000
-

600
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8.11. Powazne awarie
Na etapie realizacji inwestycji zagrozeniem dla srodowiska Sq_ awarie wykorzystywanych
maszyn oraz pojazd6w pracujq_cych i dowozq_cych materialy na plac budowy. Szczeg6lnie
zagrozone jest w6wczas srodowisko gruntowo - wodne. Sytuacje awaryjne zdarzajq_ si�

[

[
[

rzadko ale ich wplyw na srodowisko moze bye znaczny, z uwagi na wysokie st�zenia
uwalnianych w6wczas zanieczyszczen.
9. Wplyw przedsifWZifcia na srodowisko w trakcie eksploatacji
9.1. Wplyw na klimat akustyczny
Dla oceny zasi�gu oddzialywania halasu po oddaniu do eksploatacji poszerzonego pasa
drogowego drogi krajowej nr 3 na odcinku Rzesnica - Kijewo wykonano obliczenia
prognostyczne dla roku 2011 oraz 2016. Jednakze z uwagi na niewielkie r6znice wyniki

[

przedstawiono dla roku 2016.

l

prognozowane nat�zenia ruchu drogowego, wynoszq_ce:

[
[

l
L
l
l
l
[

Dla oceny zasiw oddzialywania halasu po realizacji przebudowy, przyj�to
w roku 2006 - 1742 pojazd6w, przy 15 % udziale pojazd6w ci�zkich,
w roku 2011 - 2196 pojazd6w, przy 14 % udziale pojazd6w ci�zkich,
w roku 2016 - 2675 poj./ godz., przy 13 % udziale pojazd6w ci�zkich.
Powyzej podane wielkosci nat�zenia ruchu, przy zalozeniu pr�dkosci projektowej ruchu
pojazd6w od 80 km/h dla ci�zkich i 100 km/h przyj�to dla obliczen prognostycznych.
Analizy prognostyczne wykonane w tej cz�sci raportu oparto na obliczeniowych
metodach oceny halasu komunikacyjnego, opracowanych przez zesp6l prof. Jerzego
Sadowskiego, doc dr lwon� Zuchowicz oraz mgr inz. Anne Izewskq_. Wykorzystywany do
obliczen model scharakteryzowany zostal w nast�pujq_cy spos6b:
trasa traktowana byla jak liniowe zr6dlo dzwi�ku zlokalizowane na wysokosci 0.5m nad
jezdniq,
poziom halasu u zr6dla byl korygowany przez ekranowania odpowiedniego pokrycia
terenu (wyst�pujq_ce zadrzewienie),
droga modelowana jest przy pomocy idealnego, liniowego zr6dla dzwi�ku,
Wyniki wykonanych obliczen prognostycznych wskazujq_, ze po realizacji i oddaniu drogi
do uzytkowania:
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przy prognozowanym dla roku 2016 nat�zeniu ruchu - 2675 poj./h - zasi� oddzialywania

'

r
r

'
r

[

l
[

[

C
l

halasu wynosil b�dzie 150 m od kraw�dzi drogi w porze dziennej a w porze nocnej ok. 85
m,: dotyczy to obszar6w na kt6rych wyst�puje zalesienie.
na odcinku gdzie istnieje brak zalesienia, wyst�puj<l pola uprawne i l<tki, halas ulega
znacznemu zwi�kszeniu,

przeprowadzona symulacja wykazala okolo dwukrotne

zwi�kszenie oddzialywania.
Z wykonanych obliczen i prognozowanego zas1w oddzialywania halasu dla stanu
docelowego (rok 2016) wynika, ze nie wyst&l)i<l na obszarze zabudowy mieszkaniowej miejscowosc Bl�d6w - przekroczenia dopuszczalnych poziom6w halasu ani w porze dziennej
.

.

am w porze nocneJ.
Tabela 9.1.1. Zestawienie prognostycznych obliczen zasiw oddzialywania halasu z docinka
Rz�snica -Kijewo (droga krajowa nr 3)

Rok

2016

Godzinne
nat�zenie
ruchu

Udzial w
ruchu
pojazd6w
ci�zkich

[poj. / h]

[% l

2675

13

Prognozowane
poziomy
LAeq

w porze dziennej
[dB(A)]
IOmod
100mod
iezdni
iezdni

66,7

55,6

Zasi�g
dla
LAeq

60 dB(A)
[m]

85

Prognozowane
poziomy
LAeq

w porze nocnej
raB(A)l
100mod
IOmod
iezdni
iezdni

60,3

52,6

Zasi�g
dla
LAeq

50 dB(A)
[m]

150

Graficzne przedstawienie zas1w oddzialywania halasu na tereny s9csiaduj9cce z
przebudowywanym odcinkiem drogi krajowej nr 3 stanowi rys. nr 7.
Poszerzenie jezdni drogi wplynie korzystnie na klimat akustyczny na tym odcinku w
por6wnaniu ze stanem obecnym. Dodatkowo wymiana nawierzchni obnizy emisje dzwi�ku
do srodowiska.
9.2. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Pogorszenie si� stanu jakosci powietrza w fazie eksploatacji moze bye wynikiem wzrostu
nat�zenia ruchu. W celach obliczeniowych przyj�to pewne zalozenie:
ustalenie wielkosci emisji na podstawie metodyki prof. Chlopka (aplikacja dost�pna na
stronie www.mos.gov.pl). Informacje potrzebne do obliczenia emisji z transportu na
odcinku Rz�snica - Kijewo o dlugosci 6,7 km, takie jak nat�zenie oraz struktura ruchu
zostaly przekazane przez Inwestora, zarejestrowane srednie pr�dkosci pojazd6w na tym
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odcinku w zaleznosci od rodzaju pojazdu w oparciu o wizje lokalnq_ oraz zalozenie w
przypadku braku danych (ograniczenia pr�dkosci na drodze b�dq_Cq_ drogq_ krajowaj.

f
r
[

ustalenie parametr6w charakterystycznych dla emisji z transportu oraz obliczenia rozkladu
st�zen maksymalnych dla charakterystycznych zanieczyszczen (NOx, SO2, CO, pyl, oraz
w�glowodory). W zwiq_zku z ograniczeniami dla zawartosci olowiu w paliwie oraz
stosowaniem na coraz wi�kszq_ skal� benzyny bezolowiowej, obliczenia dla olowiu nie
zostaly brane pod uwag� i zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Droga krajowa nr 3 na odcinku Rz�snica - Kijewo stanowi emitor liniowy, kt6ry zgodnie
z Rozporzq_dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu zostal podzielony na odcinki prostoliniowe
o dlugosci 10 m a nast�nie wyznaczono na kazdym z nich emitor zast�czy. W zwiq_zku z
niewielkim zr6znicowaniem terenu w rejonie drogi przyj�to sredni wsp6lczynnik szorstkosci

[
r
[
{

l
l
l

z0= 1,85 oraz parametry meteorologiczne z r6zy wiatr6w dla regionu Szczecin - Dq_bie. Z
uwagi na brak dodatkowych obiekt6w mogq_cych bye zr6dlami emisji dodatkowej przyj�to
wartose tla na poziomie okreslonym przez WIOS Szczecin. Wykonane obliczenia emisji
typowych zwiq_zk6w z transportu w roku 2006 oraz w latach nast�nych pokazujc:1:, ze emisja
nieznacznie wzrosnie. Wynika to bezposrednio ze wzrostu nat�zenia ruchu na tym odcinku.
Jednakze efektywny wzrost poziomu emisji moze bye nizszy niz wynikaloby to bezposrednio
ze wzrostu liczby pojazd6w.
Podczas obliczania emisji brano pod uwag� nast�ujq_ce dane zestawione w tabelach
ponizej:
Tabela nr 9.2.1. Nat�zenie ruchu na odcinku Rzesnica- Kijewo dla roku 2006
Nazwa odcinka
Kij ewo-Rz�snica
Kij ewo-Rz�snica
Kij ewo-Rz�snica
Kijewo-Rz�snica
Kijewo-Rz�snica

Dlugosc
odcinka [kml
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

Natfzenie ruchu
[poj/hl
1
1344
130
258
9

Typ pojazdu
motocykle
Samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ci�zarowe
autobusy

Prfdkosc srednia
fkm/hl
90
100
90
80
80

Tabela nr 9.2.2. Wskazniki jednostkowej emisji drogowej w [g/km] na odcinku Rz�snica Kijewo

l

Typ pojazdu
motocykle
samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ci�zarowe
autobusy
suma

S02 [g/km]
0,012512
0,035339
0,174804
0,45764
0,546432
1,226728

CO [g/km]
24,21939
1,951915
2,224115
1,812637
1,696208
31,90427
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NOx [g/km]
0,287462
0,721251
1,245821
5,099288
7,564788
14,91861

TSP [g/km]
0
0,013944
0,118103
0,343998
0,351575
0,82762
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Oraz prognoza nat�zenia na kolejne lata:
Tabela nr 9.2.3. Nat�zenie ruchu na odcinku Rzesnica-Kijewo dla roku 2011

r

Natfzenie
ruchu f po.i/hl

Dlugosc
odcinka fkml

Nazwa odcinka

1
1733
151
302
9

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

Kijewo-Rz<:!snica
Kijewo-Rz<:!snica
Kijewo-Rz<:!snica
Kiiewo-Rz<:!snica
Kijewo-Rz<:!snica

Prfdkosc srednia
[km/bl

Typ pojazdu

90
100
90
80
80

motocykle
Samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ci<:!zarowe
autobusy

Tabela nr 9.2.4. Nat�zenie ruchu na odcinku Rzesnica-Kijewo dla roku 2016

l
[
[

Natfzenie
ruchu [po.ifh]

Dlugosc
odcinka [km]

Nazwa odcinka

1
2147
172
346
9

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

Kijewo-Rz<:!snica
Kijewo-Rz<:!snica
Kiiewo-Rz<:!snica
Kijewo-Rz<:!snica
Kijewo-Rz<:!snica

Prfdkosc srednia
[km/h]

Typ pojazdu

90
100
90
80
80

motocykle
Samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody ci<:!zarowe
autobusy

Na podstawie wykonanych obliczen zaobserwowano wzrost emisji poszczeg6lnych
zwiqz:k6w z uwagi na prognozowany wzrost liczby samochod6w ucz�szczajqcych tq_ drogll,
zostalo to przedstawione na ponizszym wykresie.

[
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Wykres nat�zenia emisji charakterystycznych zanieczyszczen z tran,portu
dla roku 2006, 2011 i 2016.

Tabela 9.2.5. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych st�zen w sieci receptor6w dla
roku 2016

l

Substancja
tlenki azotu
dwutlenek siarki
pyl zawieszony PM! 0
tlenek wi,:gla

Maksymalne
SlfZ. l godz.
11!!/m

J

40,726
3,353
0,361
95,079

Wartosc
dopuszcz.
11!!/m3
240
350
280
30000

Maks.
emisja
rzeczywista
ke/h
1,223
0,101
0,0194
2,856
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Emisja
graniczna

Stfzenie
srednior.

ke/h
7,209
10,513
15,003
901,090

11.!!/m

J

24,7233
1,8511
0,1931
36,0306

Wartosc
dopuszcz.

Emisja
rzeczywista

Emisja
graniczna

11!!/m3
43,2
27
36

Mg/rok
211,029
15,801
2,895
307,544

Mg/rok
368,740
230,462
539,585

-

-
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i

Prognoza

[

Przeprowadzono r6wniez syrnulacje st�zen wybranych zanieczyszczen dla roku 2016, kt6rych

[
[

[

r

l
l
[
l
L
l

analizowanego

przedsi�wzi�cia

drogowego

na

powietrze

atmosferyczne nie wykazala przekroczen wartosci dopuszczalnych badanych zanieczyszczen.
wyniki zamieszczono w tabelach ponizej. Dla kazdego zanieczyszczenia wykreslono izolinie,
stanowia,_ce rys. nr 8.1 do 8.4.
Tabela nr 9.2.6. St�zenia obliczone w programie Operat 2000 dla wybranych zwia,_zk6w dla
roku 2016
Nazwa substancji
Ditlenek azotu
Ditlenek siarki
Tlenek w�gla
Pyl zawieszony

l

r

oddzialywania

S max f U!!/m3 ]
40,7255
3,3532
95,0786
0,3612

Smin r U!!/m3]
0,8283
0,0682
1,9337
0,0066

3

f1.12 /m ]
18,5862
1,4278
25,2687
0,1517

Ssrednie max

Tabela nr 9.2.7. Zestawienie maksyrnalnych wartosci st�zen tlenk6w azotu w sieci receptor6w
na wysokosci 14 m
Parametr

Wartosc

St�zenie maksymalne µg/m'
St�zenie srednioroczne µg/mj
Cz�st. przekrocz. D1= 240 µg/m', %

40,726
24,7233
0,00

X
m
1080
3240
-

y
m
1200
4400
-

kryt.
kier.wiatru
6
6
-

kryt.
ored. wiatru
1
1
-

kryt.
ENE
-

Najwyzsza wartos6 st�zen jednogodzinowych tlenk6w azotu wyst�puje w punkcie o
wsp6lrz�dnych X = 1080 Y = 1200 m i wynosi 40,726 µg/m3.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen st�zen jednogodzinowych. Cz�stos6 przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos6 st�zen sredniorocznych wyst�puje w punkcie o wsp6lrz�dnych X = 3240
Y = 4400 m , wynosi 24,7233 µg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 43,2
µg/m3
Tabela nr 9.2.8. Zestawienie maksymalnych wartosci st�zen dwutlenku siarki w s1ec1
receptor6w na wysokosci 14 m
Parametr

Wartosc

St�zenie maksymalne µg/m3
St�zenie srednioroczne µg/mj
Cz�st. przekrocz. Dl= 350 µg/m', %

3,353
1,8511
0,00

X
m
1080
3240
-

y
m
1200
4400
-

kryt.
kier. wiatru
6
6
-

kryt.
pred.wiatru
1
1
-

kryt.
ENE
-

Najwyzsza wartos6 st�zen jednogodzinowych dwutlenku siarki wyst�puje w punkcie o

l
l

wsp6lrz�dnych X = 1080 Y = 1200 m i wynosi 3,353 µg/m3
Nie stwierdzono zadnych przekroczen st�zen jednogodzinowych. Cz�stos6 przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos6 st�zen sredniorocznych wyst�puje w punkcie o wsp6lrz�dnych X = 3240
Y = 4400 m, wynosi 1,8511 µg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3
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Tabela nr 9.2 .9. Zestawienie rnaksyrnalnych wartosci sttczen pylu zawieszonego PMl0 w sieci
receptor6w na wysokosci 14 rn

[

r

[

Parametr

Wartosc
j

Stt,zenie maksymalne µg/m
Stt,zenie srednioroczne µg/m5
Czt,st. przekrocz. Dl = 280 µg/mJ, %

0,361
0,1931
0,00

X

m
1080
3240
-

y
m
1200
4400
-

krvt.
kier. wiatru
6
6
-

krvt.
pr�d.wiatru
1
1
-

kryt.
ENE
-

Najwyzsza wartosc sttczen jednogodzinowych pylu zawieszonego PMl0 wysttcpuje w punkcie
o wsp6lrztcdnych X = 1080 Y = 1200 rn i wynosi 0 ,361 µg/rn3
Nie stwierdzono zadnych przekroczen sttczen jednogodzinowych. Cztcstosc przekroczen= 0 %.

r

Najwyzsza wartosc sttczen sredniorocznych wysttcpuje w punkcie o wsp6lrztcdnych X = 3240

t

µg/rn3

[

Tabela nr 9.2.10 Zestawienie rnaksyrnalnych wartosci sttczen tlenku Wtcgla w sieci receptor6w
na wysokosci 14 rn

{
[
[

C

Y = 4400 rn , wynosi 0 ,1931 µg/rn3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 36

Parametr

Wartosc
j

Stt,zenie maksymalne µg/m
Stt,zenie srednioroczne µg/m3
Czt,st. przekrocz. Dl = 30000 µg/m\
%

95,079
36,0306
0,00

X

m
1080
3240
-

y
m
1200
4400
-

krvt.
kier.wiatru.
6
6
-

krvt.
pr�d.wiatru
1
1
-

kryt.
ENE
-

Najwyzsza wartosc sttczen jednogodzinowych tlenku Wtcgla wysttcpuje w punkcie o
wsp6lrztcdnych X = 1080 Y = 1200 rn i wynosi 95,079 µg/rn3
Nie stwierdzono zadnych przekroczen sttczen jednogodzinowych. Cztcstosc przekroczen= 0 %.
Na podstawie uzyskanych rezultat6w rnozna stwierdzic ze

wartosci

odniesienia

me

zostaly przekroczone w zadnyrn z przypadk6w. Dorninuj,tce s,tsiedztwo teren6w lesnych

l
L
[
[

L

wzdluz drogi powoduje nie tylko aerodynarniczne rozpraszanie zanieczyszczen, ale r6wniez
ich pochlanianie i osadzanie.
9.3. Wplyw na wody podziemne
Charakterystycznyrni wskaznikarni zanieczyszczen drogowych w6d podziernnych s,t:

ChZT, NH/, er, rnetale citczkie (Pb, Cd, Zn, Cr), substancje ropopochodne oraz S04-2. Istotne
s,t zanieczyszczenia chlorkarni, a zwlaszcza substancjarni ropopochodnyrni, kt6re rnigruj,t latwo
r6wniez w gruntach slabo przepuszczalnych. Zanieczyszczenia srodowiska w6d podziernnych w
otoczeniu dr6g, bywaj,t na og6l trwale, a procesy sarnooczyszczania zachodz,t bardzo powoli.

{
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Planowana inwestycja stanowi potencjalne zagrozenie wylq_cznie z uwagi na bliskie
Sq_siedztwo strefy ochrony posredniej zewn�trznej uj�cia w6d podziemnych Zakladu ,,Drobimex"
sp. z o.o.. W zwiq_2ku z powyzszym realizacja inwestycji wymaga uwzgl�dnienia wszystkich

r

[

zakaz6w i nakaz6w obowiq_ZUjq_cych dla tej strefy.
9.4. Wplyw na wody powierzchniowe
W trakcie eksploatacji drogi zagrozeniem dla srodowiska w6d powierzchniowych mogq_
bye scieki opadowe. Zazwyczaj Sq_ one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz
zawiesinq_ og6lnq_.
Ilosc w6d opadowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania opad6w, uksztaltowania

r

terenu obj�tego kanalizacjq_ i wielkosci odwodnienia terenu.

[

nier6wnomiemy.

[

osmioma sprawnymi systemami odwadniajq_cymi. Ich lokalizacj� przedstawiono na rys. nr 2,

l

b�dq_ mi�dzy innymi wody powierzchniowe: rzeka Plonia, rzeka Chelszczq_ca oraz Struga

Rozklad ladunk6w zanieczyszczen splukiwanych z powierzchni utwardzonych jest bardzo
W ramach analizowanego przedsi�wzi�cia przewiduje s1� odwodnienie nawierzchni
obrazujq_cym zakres planowanej inwestycji. Odbiomikami sciek6w opadowych i roztopowych

[

Zolnierska.

[

przyczyniajq_c si� do uzyskania st�zenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych zgodnych

[

l

Przebudowa drogi krajowej nr 3 usprawma istniejq_cy spos6b odwodnienia drogi,
z § 19 rozporzq_dzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunk6w, Jakie
nalezy spelniac przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763).
Wprowadzanie oczyszczonych sciek6w opadowych nie b�dzie mialo ujemnego wplywu
na odbiomik sciek6w.
Inwestor w ramach realizacji planowanego przedsi�wzi�cia uzyskal pozwolenie

l
l

wodnoprawne na wprowadzenie sciek6w opadowych do w6d i do ziemi, wykonanie urzq_dzen
wodnych oraz na przebudow� mostu na rzece Chelszczq_ca.
9.5.Wplyw na powierzchnif ziemi i gleby
Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 nie b�dzie powodowala
istotnych zmian w powierzchni ziemi ze wzgl�du na jej uksztaltowanie w fazie budowy.
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Wplyw planowanego przedsi�wzi�cia na gleby zwiq_zany b�dzie z zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi - emisjq_ gaz6w i pyl6w (tlenki azotu, w�lowodory, zwiq_zki olowiu, tlenki

t

r

siarki, metale ci�zkie). Skutki tych oddzialywan b�dq_ zalezaly od warunk6w przyrodniczych,
wlasciwosci gleb,

zagospodarowania teren6w Sq_siadujq_cych i zwiq_zanych z nim

mozliwosciami rozprzestrzeniania si� zanieczyszczen.
Uwzgl�dniajq_c zakres planowanej przebudowy, jakos6 gleb oraz brak ich wykorzystania
do ce16w produkcyjnych nalezy uzna6 ze oddzialywanie planowanej inwestycji nie b�dzie
znaczq_ce.
9.6. Wplyw na przyrodf ozywion�
9.6.1. Wplyw na szatf roslinn�
W czasie eksploatacji nie przewiduje si� znaczq_cych zmian w srodowisku roslinnym w
stosunku do istniejq_cego obecnie. Wplyw na rozw6j szaty roslinnej wzdluz drogi ma i b�dzie
mial wzmozony ruch pojazd6w. Rosnq_ca tu roslinnos6 kumuluje w swoich tkankach
substancje szkodliwe, kt6re majq_ negatywny wplyw na ich rozw6j. Ze wzgl�du na brak
grunt6w wykorzystywanych rolniczo oraz brak przekroczen standard6w emisji do powietrza

l
r
l

atmosferycznego nie ma to duzego znaczenia gospodarczego.
9.6.2. Wplyw na faunf
Poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy juz istniejq_cej drogi, me przewiduje s1�
znaczq_cego wplywu na wyst�pujq_cq_ na danym terenie faun�. Droga znajduje si� na obrzezach
teren6w lesnych i nie przecina fragment6w korytarzy migracyjnych zwierzq_t, kt6re
przebiegajq_ wzdluz rzeki Ploni i rzeki Chelszczq_ca. Dodatkowo udroznienie istniejq_cych
przepust6w pod przebudowywan,tdrog,tpozwoli na swobodne przemieszczanie si� zwierz,tt.
Inwestycja uzyskala pozytywn,t opini� w zakresie oddzialywania na swiat zwierz,tt od:
Nadlesnictwa Kliniska, Las6w Miejskich Szczecina oraz Dyrekcji Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego.
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9.7. Wplyw na obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stanowiska archeologiczne

[
[

Eksploatowana droga nie b�dzie miala znaczenia dla krajobrazu kulturowego jak r6wniez
dla stanowisk arecheologicznych.
9.8. Wplyw na walory krajobrazowe
Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 nie b�dzie miala wplywu na

[

walory krajobrazowe, ze wzgl�du na zakres planowanej inwestycji. Nie nastqpi r6wniez
zmiana zagospodarowania teren6w sq_siadujq_cych z drogq_krajowq_nr 3.

[

9.9. Wplyw na warunki zdrowia i zycie ludzi

[

Z uwagi na lokalizacj� zabudowy mieszkalnej poza zas1�1em oddzialywania
przebudowanego odcinka drogi nie przewiduje si�

negatywnego wplywu planowanej

inwestycji na zdrowie i zycie ludzi. Na terenach zabudowy mieszkalnej nie b�dzie
odczuwalna emisja zanieczyszczen powietrza oraz emisja halasu i drgan, kt6ra moglabym
obnizyc komfort zycia ludzi. Zastosowanie nawierzchni bitumicznej na analizowanym
odcinku drogi, pozwoli na obnizenie emisji zanieczyszczen. Planowana inwestycja poprawi
r6wniez komfort jazdy uzytkownik6w ruchu na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 3.

[

9.10. Gospodarka odpadami
Odpady powstajq_ce w trakcie eksploatacji analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3

l
l
l
l

b�dq_ zwiq_zane przede wszystkim z obslugq_ urzq_dzen oczyszczajq_cych splywy opadowe.
Zaliczamy do nich zawartosc piaskownik6w i separator6w. Odpady te b�dq_ zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi i metalami ci�zkimi, a tym samym stanowic b�dq_ odpady
niebezpieczne. Zagospodarowaniem tych odpad6w zajmie si� wyspecjalizowana firma
uprawniona do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Drugq_ grupq_ odpad6w zwiq_zanych z eksploatacjq_ drogi b�dq_ odpady orgamczne z
utrzymania teren6w zielonych. Odpady te r6wniez b�dq_ zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi

1

metalami

ci�zkimi.

Najlepszym

sposobem

ich

utylizacji

jest

kompostowanie, przy czym kompost ten me powm1en bye wykorzystywany do ce16w
rolniczych.
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Przewidywane ilosci odpad6w przedstawiono w tabeli ponizej:
Lp.

[

Prze�idywana ilosc wytworzonych odpad6w
fMg/rok]
12

Kod i rodzaj wytworzonych odpad6w
13 05 01 * odpady stale z osadnikow piasku i
separatorow substancji ropopochodnych
13 05 06* olej z odwodnienia olej6w w
separatorach

1
2

0,5

[

9.11. Powazne awarie

[

Powazna awaria zwiq_zana z eksploatacjq_ drogi moze wystqpic na skutek wypadk6w z

r

[

C

udzialem pojazd6w przewozq_cych substancje niebezpieczne. Powstale w wyniku kolizji
drogowych sytuacje awaryjne mogq_ powodowac rozlanie si� substancji niebezpiecznych,
stanowiq_cych zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego. Wielkosc powstalego
zagrozenia zalezy od wielu czynnik6w m.in.: ilosci uwalnianej substancji, dlugosci czasu
uwolnienia,

toksycznosci

meteorologicznych,

uwolnionej

substancji,

warunk6w

topograficznych

1

wrazliwosci poszczeg6lnych element6w srodowiska oraz czasu

[

reagowania w sytuacji zagrozenia.

[

powaznych awarii ze wzgl�du na rodzaj planowanej inwestycji tj. przebudow� istniejq_cej

Zaniechanie realizacji planowanej inwestycji me uchroni srodowiska od wystqpienia
drogi krajowej nr 3.
9.12.

[
l
[
l
[

Wielkosc emisji zanieczyszczen w sciekach opadowych

Miarodajny przeplyw do wymiarowania urzq_dzen (sekundowy doplyw sciek6w
deszczowych) i kanal6w deszczowych q0b1 okreslono na dwa sposoby dla dw6ch przypadk6w:
1. dla najwi�kszej zlewni - systemu 3: ,,Chelszczq_ca Pn" odprowadzajq_cym oczyszczone
scieki deszczowe do cieku Chelszczq_ca - obliczenia wykonano metodq_ nat�zen
granicznych;
2. dla pozostalych zlewni obliczenia wykonano na podstawie nast�pujq_cego wzoru:
qobl =Ax q x cp x \j/ [dm3/s]
gdzie:
A - powierzchnia splywu;

l
l

q - nat�zenie deszczu;
cp - wsp6lczynnik op6znienia;
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I

\If -wsp6lczynnik splywu, przyj�to wsp6lczynnik zast�pczy 0,8.
Zgodnie z Rozporzctdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. w spraw1e
warunk6w, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w

[

sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oczyszczaniu podlega

[

zostaly dobrane urzctdzenia do oczyszczania sciek6w deszczowych. Pozostala ilosc deszczu,

r
r
r

cz�sc deszczu w ilosci q=15 1/sxha obejmujq_cy tzw. ,,pierwszct fal�" deszczu. Na taki deszcz
jako fala ,,czystsza" skierowana zostanie przez zewn�trzne obejscie hydrauliczne do
odbiomika.
Zatem do wymiarowania wylotu do odbiomika i kanal6w niezb�dne b�dzie okreslenie
maksymalnej miarodajnej ilosci sciek6w deszczowych odprowadzanych w danym systemie
do odbiomika. Ze wzgl�du na bezpieczenstwo hydrauliczne jako miarodajny deszcz przyj�to
deszcz o prawdopodobienstwie wyst�powania p = 20%, wyst�pujq_cy raz na pi�c lat, o czasie
trwania 15min. Wg wzoru Blaszczyka q = 130 dm3 /s ha.
Obliczenia przedstawiono w tabeli ponizej.

[
[

System

Niecka od
Wielgowa
Niecka od 0,067
Zalomie
Chelszcz<1c- 4,772
caPn
Chelszcz<1ccaPd
Tczewska
Zolnierska
StrugaPn
Zolnierska
StrugaPd
Plonia

l
[

l

Deszcz
Przeplyw
Powierzch.
miarod.
do
obi.
do wym.
zredukow.
Powierzch.
wym.urz.
urz.
do ocz
Azred =
zlewni
do ocz.
sciek. deszcz.
A [ha)
Ax\j/ [ha),
sciek q
Qobl [dm3/s)
\j/=0,8
[dm3/sxha Q=Azred x q
15
0,067
0,054
0,72

Deszcz
Przeplyw
Wspolcz.
miarod.
obi. do wym.
Opoinien.
do wym.
wylotu i kan
wylotu
Qobl [dm3/s)
i kan q
q>
Q=A,redxqxq>
fdm3/sxha]
130
1
7,0

0,054

15

0,72

130

3,818

15

57,26

0,45

0,360

15

5,40

wg met.
nat�zeri
granicznych
130
1

0,348
0,825

0,278
0,660

15
15

4,18
9,90

130
130

1
1

36,1
85,8

0,338

0,270

15

4,06

130

1

35,1

1,64

1,312

15

19,68

130

1

170,6

1

7,0
263,4
46,8

Scieki opadowe odwadnianych odcink6w drogi zameczyszczone b�dq_ zaw1esmq_
mineralnct (piaskiem i blotem,

tzw. szlamem) oraz produktami ropopochodnymi

przedostajq_cymi si� do kanalizacji w czasie opadu.
Podstawowym parametrem okreslajq_cym stan sciek6w splywajq_cych z dr6g jest st�zenie
zawiesin og61nych, kt6re stanowi podstaw� do obliczenia pozostalych wskaznik6w
zanieczyszczen (ilosci substancji ropopochodnych).
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r
r
[

l
r.

Obliczenia

przeprowadzono

w

oparcm

o

prognozowane

nat�zenie

ruchu

na

przedmiotowej drodze krajowej nr 3 oraz dost�pnet literatur�.
Prognozowane

na rok

2016

nat�zenie

ruchu

pojazd6w

samochodowych

dla

przebudowywanej drogi wynosi 26 758 pojazd6w.
Przedmiotowy odcinek jest droget 4 - pasowet (w obu kierunkach) na terenie
niezurbanizowanym.
Zgodnie z normet PN-S-02204 dla powyzszego nat�zenia ruchu pojazd6w na drodze 4 pasowej na terenie niezurbanizowanym st�zenie zawiesin og6lnych wynosi:
Szo = 236 mg/dm3
Zgodnie z normet PN-S-02204 st�zenie substancji ekstrahujetcych si� eterem naftowym
nalezy przyjet6 nasteymjetco:
S E= 0,08 * Szo
Natomiast st�zenie substancji ropopochodnych zgodnie z

danymi Instytut Ochrony

Srodowiska (,,Ograniczanie Zanieczyszczen w splywach powierzchniowych z dr6g. Ocena

[
[
(

technologii i zasady wyboru.") mozna przyjet6 nast�pujetco:
SR= 0,8 * S E.
Zatem:
S E= 0,08 * 236 = 18,88 mg/dm3 ;
S R= 0,8 * 18,88 = 15,10 mg/dm3 .
Osobne obliczenia wykonano dla systemu ,,Niecka od Wielgowa" i systemu ,,Niecka od
Zalomia". Set to systemy ,,blizniacze" (o takich samych powierzchniach i charakterze zlewni,

L
l
l
[

l

kt6re set swoimi odbiciami lustrzanymi wzgl�dem osi drogi), kt6re odwadniajet wiadukt nad
droget krajowet nr 3 b�dq_cy scie.zkq_ rowerowq_ oraz niewielki odcinek drogi krajowej (w
jednym kierunku).
Powierzchnia odwadnianego odcinka drogi krajowej wynos1 280m2; powierzchnia
odwadnianego wiaduktu (sciezki rowerowej) wynosi 390m2.
St�zenie zawiesiny og6lnej w wodach opadowych z wiaduktu (sciezka rowerowa)
przyj�to na podstawie normy PN-S-02204 jak dla nat�zenia ruchu 1000 pojazd6w na dob�.
Szo =30 mg/dm3
Poniewaz wartosc ta podana jest dla 4 pas6w ruchu, aby uzyskac wartosc dla dw6ch
pas6w (tylko w jednym kierunku ruchu) nalezy powyzszq_ wartosc pornnozyc przez
wsp6lczynnik poprawkowy:

Szo =30 * 0,5 * 1,6 mg/dm3 = 24 mg/dm3

St�zenie ropopochodnych nalezy uznac za bliskie zeru.
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St�zenie zaw1esmy og61nej w sciekach opadowych z odcinka drogi krajowej pod

r
r
r
r
[

wiaduktem przyj�to jak dla drogi o 4 - pasach ruchu (w obu kierunkach) na terenie
niezurbanizowanym pomnozone przez wsp6lczynnik poprawkowy dla dw6ch pas6w ruchu.
Szo = 236 mg/dm3 x 0,5 x 1,6 = 188,8 mg/dm3 .
Podobnie przyj�to st�zenie substancji ropopochodnych:
SE= 0,08 * 188,8 = 15,10 mg/dm3 ;
SR= 0,8 * 15, 10 = 12,08 mg/dm3 .
St�zenia poszczeg61nych zanieczyszczen w mieszaninie w6d opadowych z wiaduktu
(sciezki rowerowej) wynoszq_:
St�zenie zawiesin og61nych

- Szo = 96,9 mg/dm3 ;

St�zenie substancji ropopochodnych

- SR = 5,3 mg/dm3 .

Zgodnie z obowiq_zujq_cym rozporzq_dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w
sprawie warunk6w, Jakie nalety spelniac przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168

r
[

I(
IL
l

poz. 1763 ) dopuszczalne st�zenia zanieczyszczen w wodach opadowych powinny wynosic nie
wi�cej niz:
zawiesina og61na

100 mg/1

substancje ropopochodne

15 mg/1

Scieki opadowe odprowadzane z pozostalych system6w wymagajq_ usuni�cia zawiesiny
og61nej ze sprawnosciq_ ok. 60% i usuni�cia nieznacznej ilosci substancji ropopochodnych.
W zwiq_zku z powyzszym w ramach projektu przebudowy scieki opadowe odprowadzane
b�dq_ z powierzchni drogi za pomocq_ wpust6w ulicznych do osmiu system6w deszczowych, z
kt6rych kazdy zakonczony b�dzie wylotem kanalizacyjnym poprzedzonym urzq_dzeniem do
oczyszczania sciek6w deszczowych: osadnikiem piasku (OsP) i separatorem substancji
ropopochodnych (SR) lub tylko osadnikiem piasku wyposazonym w filtr na odplywie (Osp-f).
Oczyszczone scieki opadowe odprowadzane Sq_ do odbiomik6w,

kt6rymi dla

poszczeg61nych system6w b�dq_:

l

- system 1 : ,,Niecka od Wielgowa"

- grunt (niecka odparowujq_co-infiltracyjna);

- system 2 : ,,Niecka od Zalomia"

- grunt (niecka odparowujq_co-infiltracyjna);

- system 3 : ,,Chelszczq_ca Pn"

- rzeka Chelszczq_ca;

- system 4: ,,Chelszczq_ca Pd"

- rzeka Chelszczq_ca;

- system 5 : ,,Tczewska"

- grunt (projektowany r6w + istniejq_cy r6w);
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system 6: ,,Zolnierska Struga Pn"

- projektowany r6w - doplyw rz. Zolnierska
Struga;

[
r
l
l

system 7: ,,Zolnierska Struga Pd"
- system 8 : ,,Plonia"

- istniejq_cy r6w - doplyw rz. Zolnierska Struga;
- rzeka Plonia;

Analiza jakosci sciek6w surowych pozwala na sformulowanie nast�ujq_cych wniosk6w:
10 Scieki opadowe odprowadzane z system6w nr 1 ,,Niecka od Wielgowa" i nr 2 ,,Niecka od
Zalomia" Sq_ stosunkowo ,,najczystsze", dlatego projektuje si� oczyszczanie ich jedynie w
osadniku piasku (OsP);
10 W zwiq_zku z powyzszym do oczyszczania sciek6w na kr6tszych odcinkach, z kt6rych
oczyszczone scieki opadowe odprowadzane b�dq_ do gruntu, tj. z system6w: Nr 5
,,Tczewska" i Nr 7 ,,Zolnierska Struga Pd" projektuje si� osadnik piasku wyposazony
w filtr na odplywie (OsP-f);

C
[

[

10 Do

oczyszczania

sciek6w

opadowych

z

pozostalych

system6w - dluzszych

i odprowadzajq_cych oczyszczone scieki do ciek6w, tj. z system6w: Nr 3 ,,Chelszczq_ca
Pn", Nr 4 ,,Chelszczq_ca Pd", Nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn" i Nr 8 ,,Plonia" - projektuje si�
osadnik piasku (Osp) i separator substancji ropopochodnych (SR).
10. Etap likwidacji planowanego przedsi�wzi�cia.
Nie przewiduje si� etapu likwidacji dla planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3.
11. Europejska siec ekologiczna NATURA 2000

[

11.1.

[

Przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 3 od mostu na rzece Ploni w kierunku

[

l

[

Charakterystyka obszar6w Natura 2000

Szczecina graniczy bezposrednio z p6lnocno - zachodniq_ cz�sciq_ specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000 PLH3200 20 Wzg6rza Bukowe.
Og61na charakterystyka obszaru.
Jest to kompleks lesny, rozciqgajq_cy s1� wzdluz poludniowo-wschodnich dzielnic
Szczecina, pokrywajq_cy pasmo morenowych wzg6rz (do 147 m n.p.m.). Caly teren cechuje
si� bardzo zr6znicowanq_ rzezbq_ terenu, wzg6rza poci�te Sq_ dolinami i wq_wozami, wiele
bezodplywowych zagl�bien wypelnionych jest jeziorami i torfowiskami mszamymi. Lasy to
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gl6wnie buczyny zyzne (55%) i kwasne (20%), mniejszy udzial rnajq_ l�i jesionowo-olszowe
i jesionowe, kwasne dq_browy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajrnujq_ brzeziny
bagienne, lasy rnieszane z sosnq, bory sosnowe, torfowiska alkaliczne, torfowiska wysokie,
wydrny sr6dlq_dowe z rnurawarni szczetlichowyrni i rnurawy kserotermiczne. Ze wzgl�du na
bogatq_ rzezb� terenu, zyznosc siedlisk i dlugie tradycje ochrony obiektu - lasy rnajq_ naturalny
charakter. Zdecydowanie mniejszq_ rol� od siedlisk lesnych odgrywajq_ w rniejscowyrn
krajobrazie tereny rolne (pola uprawne, uzytki zielone i sady).
Puszcza Bukowa jest wyjq_tkowyrn w skali ponadregionalnej obiektern przyrodniczyrn
przede wszystkirn ze wzgl�du na ogromnq_ powierzchni� bardzo zr6znicowanych las6w
bukowych. Wyst�puje tu cala garna zbiorowisk lesnych z dorninacjq_ buka w drzewostanie, od

[
C

r6znych postaci kwasnych buczyn i fitocenoz z roslinnosciq_ typowq_ dla kwasnych las6w
bukowo-d�bowych, poprzez ubozsze warianty buczyny nizowej z rnasowo wyst�pujq_cq_
kostrzewq_ lesnq_ Festuca altissirna, zyzne buczyny z pelnyrn zestawern rnasowo
wyst�pujq_cych gatunk6w charakterystycznych dla nizowych siedlisk tego typu, po bogate
florystycznie buczyny zr6dliskowe i zbiorowiska o charakterze grq_dowyrn. Lasy bukowe
poprzecinane Sq_ dolinarni z lasarni l�owyrni. Obok l�g6w jesionowo-olszowych, wyst�pujq_

[
[

tu l�i jesionowe z unikatowq_ florq_ o charakterze podg6rskirn (rn.in. wyst�puje tu turzyca
zgrzeblowata Carex strigosa na jedynyrn na polskirn nizu, ale bardzo obfityrn stanowisku). Na
sklonach wzniesien wyst�pujq_ kwasne lasy d�bowe, w obnizeniach bagienne olsy i brzeziny.
Nalezy r6wniez podkreslic duze zr6znicowanie siedlisk nielesnych w obr�bie ostoi (naturalne
zbiomiki eutroficzne i dystroficzne, rnszary, rnurawy napiaskowe i kserotermiczne,
ekstensywnie uzytkowane lq_ki swieze i wilgotne oraz cieplolubne zarosla). Lq_cznie

l
[
l
f
l

stwierdzono tu wyst�powanie 16 rodzaj6w siedlisk z zalq_cznika I Dyrektywy Siedliskowej i 7
gatunk6w z zalq_cznika II. Zaden z gatunk6w zalq_cznika II Dyrektywy Siedliskowej nie jest
gatunkiern priorytetowyrn. Flora ostoi liczy ok. 1000 gatunk6w roslin naczyniowych, z czego
99 gatunk6w to rosliny chronione, zagrozone w skali krajowej lub regionalnej. Stwierdzono
tu r6wniez wyst�owanie 166 gatunk6w kr�gowc6w obj�tych ochronq_ prawnq, wsr6d nich Sq_
r6wniez rzadkie i zagrozone taksony.
Obszar ma r6wniez duze znaczenie dla ochrony ptak6w.
Wsr6d 16 rodzaj6w siedlisk z zalq_cznika I Dyrektywy Siedliskowej znajduje s1� 5
nast�pujq_cych siedlisk przyrodniczych okreslanych jako priorytetowe:
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Kod siedliska

r

[

Nazwa siedliska
suche, sr6dl<1_dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
murawy kserotermiczne (priorytetowe s<1_ tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczyk6w)
torfowiska wysokie z roslinnosci<1_ torfotw6rcz<1_ (zywe)
bory i lasy bagienne
lasy h<gowe i nadrzeczne zarosla wierzbowe
RAZEM

6120
6210

7110

91D0
91E0

pow. w ostoi

0,01%
0,02%

0,01%
0,05%
5,00%
5,09%

Siedliska priorytetowe zajmuj<l niewiele ponad 5% calej powierzchni obszaru ostoi. Z tej
wielkosci jedno siedlisko tj. lasy l�gowe i nadrzeczne zarosla wierzbowe, wyst�puj<tce wzdluz

l
r
[

ciek6w wodnych, zajmuje 5% powierzchni. Pozostale cztery siedliska zajmuj<t bardzo
niewielkie przestrzenie (1-5promila calej powierzchni ostoi) i S<l siedliskami o bardzo malym
rozprzestrzenieniu.
Status ochrony:
Obszar w wi�kszosci polozony na terenie Szczecinskiego Parku Krajobrazowego (7172,7
ha; 1981) z rezerwatami przyrody: Zdroje (2,12 ha; 1959), Bukowe Zdroje im. Tadeusza
Dominika (207,90 ha; 1956), Kolowskie Parowy im. J6zefa Lewandowskiego (122,4 ha;
1956), Buczynowe W<l-_wozy (39,94 ha; 1956), Zr6dliskowa Buczyna im. Jerzego
Jackowskiego (122,2 ha; 1956), Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa (79,6 ha;
1956), uzytkiem ekologicznym Zgnily Grzyb (50,25 ha; 1995), zespolami przyrodniczo

[

l
[

l
l

krajobrazowymi: Jezierzyce (108 ha; 1994) i Park Lesny w Strudze (118,20 ha; 1994), z 52
pomnikami przyrody utworzonymi w latach 1955 - 2001 (8 grup drzew, 29 drzew
pojedynczych, 10 glaz6w narzutowych i 5 zr6dlisk). Obszar w wi�kszosci polozony na terenie
Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej (34 491,7 ha).
Planowana inwestycja nie koliduje, jak r6wniez nie S<tsiaduje z potencjalnymi obszarami
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
11.2.

l

6

Wplyw planowanego przedsifWZifcia na obszary Natura 2000

Na odcinku (na przebiegu i w S<tsiedztwie), na kt6rym przebudowywany odcinek drogi
gramczy

z

obszarem

PHL320020

Wzg6rza

Bukowe,

przeprowadzona

analiza

fitosocjologiczna wykazala, ze teren ten nie wyr6znia si� pod wzgl�dem botanicznym. Nalezy
podkresli6, ze w obr�bie analizowanego obszaru nie znalazlo si� zadne siedlisko przyrodnicze
oraz gatunki roslin i zwierz<tt dla ochrony kt6rej zostal wyznaczony obszar Natura 2000
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Wzg6rza Bukowe. Nie wystqpily tym samym zadne gatunki priorytetowe na analizowanym
terenie.
Wszystkie typy cennych siedlisk przyrodniczych jak r6wniez miejsca bytowania w tej
ostoi gatunk6w zwierzctt z listy zalctcznika II Dyrektywy Siedliskowej wyst�pujct w centralnej,
poludniowej oraz wschodniej cz�sci tego obszaru.
W zwictzku z powyzszym nie przewiduje si� negatywnego wplywu planowanej inwestycji
na obszar Natura 2000 Wzg6rza Bukowe zar6wno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji.
12. Transgraniczne oddzialywanie planowanego przedsifwzifcia na srodowisko
Nie stwierdza si� transgranicznego oddzialywania planowanej przebudowy drogi krajowej

t

nr 3 na srodowisko.

[

13. Potencjalne konflikty spoleczne

[
[

l

Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku od w�zla ,,Rz�snica" do w�zla
,,Kijewo" posiada ostatecznct decyzj� o ustaleniu lokalizacji drogi, kt6rej wydanie
poprzedzone zostalo post�powaniem administracyjnym, wszcz�tym drogct obwieszczen
Wojewody Zachodniopomorskiego. Obwieszczenie bylo zamieszczone w og6lnie dost�pnym
1111eJscu, a mianow1c1e:
na tablicy ogloszen Urz�du Miasta w Szczecinie od dnia 17.06.2004r. do dnia
09.07.2004r.,

l
[
[

l

na tablicy ogloszen Urz�du Miasta i Gminy w Goleniowie od dnia l 7.06.2004r. do dnia
09.07.2004r.,
w prasie lokalnej - w Gazecie Wyborczej w dniu 24.06.2004r.
Dokumentacja zlozona do wniosku, lctcznie z raportem o oddzialywaniu planowanej
przebudowy na srodowisko, udost�pniona byla do publicznego wglctdu w okresie od
09.06.2004r. do 14.07.2004r. w Wydziale Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego
Urz�du Wojew6dzkiego w Szczecinie. W okresie tym nie zgloszono zadnych uwag i
wniosk6w.
Z uwagi na zakres oraz etap zawansowania planowanej inwestycji nie przewiduje si�
wyst�powania konflikt6w spolecznych w ramach jej realizacji.
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14. Przewidywane

dzialania

zapobiegaj�ce,

minimalizuj�ce

lub

kompensuj�ce

negatywne oddzialywanie planowanego przedsi�wzi�cia na srodowisko oraz ocena
ich skutecznosci
Ochrona na etapie budowy
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzic z nalezyt 1t dbalosci1t i starannosci1t.
Ochrona srodowiska na etapie budowy polegala b�dzie na:
wlasciwej organizacji robot m.in. dbalosc o porz1tdek,
wlasciwym doborze sprz�tu,
dbalosci o stan sprz�tu,
rezygnacji z lokalizacji zapleczy budowy na obszarze Natura 2000, w s1tsiedztwie rzeki
Ploni, Chelszcz1tcej, Struga Zolnierska oraz na terenie strefy ochrony posredniej
zewn�trznej uj�cia w6d podziernnych firmy Drobimex sp. z o.o.,
uporz1tdkowaniu terenu zapleczy budowy,
odpowiednim sposobie skladowania material6w do budowy drogi,
gr9madzeniu odpad6w oraz post�powaniu z odpadami zgodnie z obowi1tzuj1l_cymi
przep1sam1 prawa,

[

uzyskaniu

zgody

przez

wytwarzaj1tcego

odpady

na

wytwarzanie

odpad6w

niebezpiecznych oraz ewidencjonowaniu wszystkich powstaj1l,cych odpad6w przez
wytwarzaj1tcego i odbiorc�,

l
l
L
l

wlasciwym doborze systemu odwodnienia wykop6w budowlanych, jezeli zajdzie taka
koniecznosc,
lokalizacji odklad6w gruntu z dala od ciek6w,
utrwalenie skarp poprzez zadamianie lub humusowanie,
nie wprowadzaniu bezposrednio do odbiomik6w sciek6w bytowych powstaj1l_cych na
terenie zapleczy budowy dr6g,
zdj�ciu warstwy pr6chniczej gleb i w miar� mozliwosci wykorzystaniu jej do rekultywacji
teren6w po przebudowie drogi,
ograniczeniu do minimum wycinki drzew 1 krzew6w, poprzedzonej wykonaniem ich
szczeg6lowej inwentaryzacji,
zabezpieczeniu pozostaj1l_cych zadrzewien i zakrzewien bezposrednio s1tsiaduj1tcych z
planowan 1t przebudow1l_ oraz zapleczem budowy,
70
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prowadzeniu prac budowlanych w okolicach doliny rzek Ploni i Chelszcz,tca ze
szczeg61n,t dbalosci,t o walory przyrodnicze tych teren6w,
w sytuacji natrafienia na znaleziska archeologiczne nalezy wstrzyrna6 wszelkie prace
rnog,tce zniszczy6 znaleziony przedrniot; zabezpieczy6 przedrniot i rniejsce jego odkrycia
oraz zawiadorni6 o znalezisku Zachodniopornorskiego Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytk6w,
urnozliwienie w razie wyst'li)ienia powaznej awarii powiadornienia Panstwowej Strazy
Pozamej, kt6rej przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrozenie oraz innych
odpowiednich sluzb (policji, sluzb rnedycznych, wladz wojew6dzkich lub powiatowych,
sluzb kontroli sanitamej i srodowiska) jak r6wniez urnozliwienie usuni�cia skutk6w tej

I

l1

awarii przez specjalistyczne grupy ratownictwa chernicznego i awaryjnego.
Ochrona na etapie eksploatacji
Ochrona srodowiska na etapie eksploatacji polegala b�dzie na:
zastosowaniu osrniu sprawnych systern6w kanalizacji deszczowej wraz z urz,tdzeniarni
oczyszczaj,tcyrni wody opadowe,
okresowyrn czyszczeniu i konserwacji urz,tdzen oczyszczaj,tcych scieki opadowe,
nie odprowadzaniu w6d opadowych na tereny obj�te stref,t ochrony posredniej UJ�cia
wody podziernnej firmy Drobirnex Sp. z o.o.,

Ii

okresowyrn czyszczeniu row6w w celu zapewnienia ich wlasciwej eksploatacji,
konserwacji powierzchni stokowych,
uzgodnieniu warunk6w zrzutu splyw6w opadowych do ciek6w z ich uzytkownikiern,
zapewnieniu rnigracji zwierzq_t w ciqgu rzeki Ploni oraz Chelszczctca pod obiektami
inzynierskirni,
zapewnieniu rnigracji zwierz9ct przez wyrernontowane a tyrn sarnyrn udroznione przepusty
pod drog9ckrajow9cnr 3,
dog�szczeniu linii brzegowej las6w urnozliwiaj9ccej odbudow� jej struktury warstwowej,
wlasciwyrn zagospodarowaniu odpad6w powstaj9ccych na etapie eksploatacji zgodnie z
obowi9czuj9ccyrni przepisarni prawa (potencjalny spos6b ich wykorzystania przedstawiono
w pkt. 9.10 niniejszego raportu),
zastosowaniu nawierzchni biturnicznej jako rozwi9czania sprzyJaJ<lcernu oddzialywaniu
inwestycji na klirnat akustyczny,
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halasu w srodowisku - raz na 5 lat r6wnoczesnie z generalnym pomiarem ruchu,
zawiesiny og6lnej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych - zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym badania nalezy wykonywac raz na szesc miesi�cy,
Zakres pomiar6w, lokalizacj� punkt6w pomiarowych oraz metodyk� ich wykonywania
okresla ww. rozporzq_dzenie.
Wyniki przeprowadzonych pomiar6w nalezy przekazac wlasciwemu organowi ochrony
srodowiska, co wynika z rozporzq_dzenia Ministra Srodowiska dnia 17.0l .2003r. w sprawie
rodzaj6w wynik6w pomiar6w prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq dr6g, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz port6w i sposob6w ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164).
Opr6cz monitoringu wynikajq_cego z przepis6w prawa inwestor zobowiq_zany jest r6wniez
do prowadzenia monitoringu zanieczyszczen gleby, powietrza atmosferycznego oraz
roslinnosci zgodnie z zapisami w decyzji wojewody zachodniopomorskiego o ustaleniu
lokalizacji drogi dla przedmiotowej inwestycji.
Badania gleb nalezy wykonywac dla obszar6w o najwi�kszej wartosci, wyst�pujq_cych w
sq_siedztwie planowanej inwestycji tj. w km 90+1 50 i 91 +650 po lewej stronie drogi oraz w
km 90+200 po prawej stronie drogi. Z uwagi na uporzq_dkowany stan zagospodarowania

[

grunt6w proponuje si� r6wniez prowadzenie badan gleb w km 89+550 po prawej stronie

[

otoczeniu dr6g" (IOS, Warszawa 2001).

[

decyzji lokalizacyjnej drogi krajowej nr 3, monitoring powietrza atmosferycznego. Badania

drogi krajowej nr 3. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z ,,Instrukcjq_ ochrony gleb w
Jednoczesnie w punktach pomiarowych gleby proponuJe s1� prowadzic, wskazany w
stanu powietrza dotyczyc powinny gl6wnie tlenk6w azotu.
Natomiast monitoring przyrodniczy polegal b�dzie na wykonywaniu obserwacji
makroskopowych stanu roslinnosci, wykonanych jako dog�szczenie linii brzegowej las6w.
Badania stanu gleb, powietrza atmosferycznego oraz roslinnosci zaleca si� prowadzic w
okresach 5-cio letnich.

[

r

17. Wnioski i zalecenia
1. Przebudowywana droga krajowa nr 3 na odcinku od w�zla ,,Rz�snia" do w�zla ,,Kijewo"
realizowana b�dzie w granicach administracyjnych gminy Goleni6w i miasta Szczecina.
2. Planowana inwestycja posiada decyzj� o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla
przedmiotowego przedsi�wzi�cia.
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3. Zamierzone przedsi�wzi�cie posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie sciek6w
opadowych do w6d i do ziemi, wykonanie urzq_dzen wodnych oraz na przebudow� mostu
na rzece Chelszczq_ca.
4. Zamierzenia planistyczne obu jednostek administracyjnych przewidujq_ przebudow� drogi

r
r
r
r
[

[
L
[

krajowej nr 3 na analizowanym odcinku dostosowujq_c jq_ do parametr6w drogi
ekspresowej.
5. Planowana inwestycja sq_siaduje gl6wnie z terenami lesnymi, gruntami rolnymi oraz
uzytkami zielonymi. W sq_siedztwie planowanej przebudowy nie wyst�puje zabudowa
mieszkaniowa. Najblizej zlokalizowana jest miejscowosc Bl�d6w w odleglosci 550m, po
prawej stronie drogi wzdluz rzeki Chelszczq_ca.
6. Warunki inzyniersko - geologiczne dla realizacji planowanego przedsi�wzi�cia ocenia si�
jako korzystne pod wzgl�dem posadowienia drogi.
7. W wyniku przeprowadzonej analizy srodowiska wodnego stwierdzono, ze mozna je
zaliczyc do srodowiska mniej wrazliwego (MW).
8. Pokryw� glebowq_ w rejonie odcinka drogi krajowej nr 3, Sq_siadujq_cq_ z planowanq_
przebudowq, stanowiq_ gleby zaliczane do bielicoziemnych. Sq_ to gleby slabe. W rejonie
analizowanego odcinka drogi nie wyst�pujq_ gleby cenne, chronione czy wrazliwe na
zanieczyszczenia komunikacyjne.
9. Planowana inwestycja sq_siaduje ze strefq_ ochrony posredniej zewn�trznej uj�cia w6d
podziemnych zakladu Drobimex Sp. z o.o. W zwiq_zku z powyzszym niedopuszczalne jest
wprowadzanie sciek6w opadowych do w6d lub do ziemi na terenie przedmiotowej strefy.
10. Inwestycja przewiduje budow� osmiu system6w kanalizacji deszczowej wraz z

L
l
[
l

urzq_dzeniami oczyszczajq_cymi. Odbiornikami sciek6w Sq_ cieki, grunt oraz zbiorniki
odparowujq_co - infiltracyjne.
11. Scieki opadowe odprowadzane z system6w nr 1 ,,Niecka od Wielgowa" i nr 2 ,,Niecka od
Zalomia" b�dq_ oczyszczane w osadniku piasku. Do oczyszczania sciek6w na kr6tszych
odcinkach, z kt6rych oczyszczone scieki opadowe odprowadzane b�dq_ do gruntu, tj. z
system6w: Nr 5 ,,Tczewska" i Nr 7 ,,Zolnierska Struga Pd" projektuje si� osadnik piasku
wyposazony w filtr na odplywie. Do oczyszczania sciek6w opadowych z pozostalych
system6w - dluzszych i odprowadzajq_cych oczyszczone scieki do ciek6w, tj. z system6w:
Nr 3 ,,Chelszczq_ca Pn", Nr 4 ,,Chelszczq_ca Pd", Nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn" i Nr 8
,,Plonia" - projektuje si� osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych.
12. Analiza powietrza atmosferycznego oraz srodowiska akustycznego wykazala, ze
przebudowa drogi nie wplynie na pogorszenie stanu obecnego. Zmiana nawierzchni oraz

74

[
!
r
r
r
r
[

Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica" -w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758.

poszerzenie pasa ruchu uplynni poruszanie si� pojazd6w, co jednoczesnie obnizy emisj�
do powietrza zar6wno substancji jak i fal akustycznych.
13. W przypadku stanu srodowiska akustycznego zaobserwowano przekroczenia halasu w
pasie drogowych, jednakze pas lesny wzdluz drogi stanowi naturalna,, barier� akustyczna,,.
Najblizsze budynki znajduja,, si� w miejscowosci Bl�d6w (okolo 550 m), gdzie nie
wystqpily przekroczenia (wartosc dopuszczalna dla pory dnia wynosi 60dB, a dla pory
nocnej 50dB). W zwia,,zku z powyzszym nie zachodzi potrzeba stosowania ekran6w
akustycznych.
14. Planowana przebudowa na odcinku od km 91+700 do 92+758 stanowi gramc�
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Wzg6rza Bukowe" PLH320020. Na
analizowanym terenie, granicza,,cym z obszarem Natura 2000 PHL320020 Wzg6rza
Bukowe, nie stwierdzono gatunk6w chronionych lub cennych przyrodniczo. Nie
przewiduje si� negatywnego wplywu planowanej inwestycji na obszar ostoi.

[

15. Analizowana droga koliduje z proponowanym zespolem przyrodniczo - krajobrazowym

[

srodowiska przyrodniczego nie wykazala wyst�powania na analizowanym terenie siedlisk

l
[
l
l

,,Dolina Ploni", obejmuja,,cym obszar doliny rzeki Ploni. Przeprowadzona ocena
oraz gatunk6w cennych z punktu widzenia ochrony przyrody.
16. W sa,,siedztwie planowanej przebudowy wyst�puja,, obszary cenne przyrodniczo OC-16 Kijewo oraz OC-14 - Da,,bie. Tereny cenne przyrodniczo polozone sa,, w zbyt duzej
odleglosci od drogi, aby inwestycja miala na nie negatywny wplyw (odleglosc OC-14 Da,,bie od istnieja,,cej drogi wynosi od 150 do 350 m; odleglosc OC-16 - Kijewo od drogi
wynosi ok. 400 m).
17. W granicach istnieja,,cego, analizowanego pasa drogi krajowej nr 3 nie rosna,, chronione
prawnie gatunki roslin i grzyb6w (brak egzemplarzy pomnikowych i osia..gaja,,cych
wymiary pomnikowe). Nie stwierdzono bytowania, gniazdowania i rozrodu gatunk6w
zwierza,,t kr�owych i bezkt�owych obj�tych ochrona,, prawna,, scisla,, i cz�sciowa,,.

l
l

18. Inwestycja realizowana jest w granicach otuliny Szczecinskiego Parku Krajobrazowego
,,Puszcza Bukowa". Realizacja inwestycji zostala pozytywnie zaopm10wana przez
Dyrekcj� Zespolu Park6w Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry.
19. Planowana inwestycja wymaga usuni�cia zieleni koliduja,,cej z projektowana,, przebudowa,,.
Wycinka poprzedzona zostala wykonaniem inwentaryzacji zieleni a pozostaja,,ce drzewa
zostana,, zabezpieczone przed rozpocz�ciem prac budowlanych.
20. W ramach

inwestycji

wykonane zostanie dog�szczenie linii brzegowej lasu.

Przeprowadzenie dog�szczenia poprzedzone zostanie uzgodnieniami z wlasciwymi
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m1eJscowo nadlesnictwami: Kliniska i Gryfino. Ustalenia dotyczyly b�d� obszar6w
obj�tych dog�szczeniem, termin6w wykonania oraz rodzaj6w i ilosci wprowadzanych
gatunk6w.
21. Krajobraz analizowanego odcinka to krajobraz gl6wnie lesny, malo urozmaicony. Walory
krajobrazowe podnosi dolina rzeki Ploni i rzeki Chelszczctca.
22. Realizacj� przedsi�wzi�cia nalezy poprzedzic przeprowadzeniem interwencyjnych badan
archeologicznych w zwictzku z wyst�pujctcctstrefct ochrony konserwatorskiej W.III.
23. Zgodnie z obowictzujctcymi przepisami monitoring obejmuje pomiar halasu oraz zawiesiny
og61nej i substancji ropopochodnych. Ponadto zgodnie z decyzjct o ustaleniu lokalizacji
drogi przewiduje si� r6wniez badania monitoringowe gleby, powietrza atmosferycznego
oraz roslinnosci.
24. Planowana inwestycja usprawni ruch samochodowy w sieci dr6g krajowych, zwi�kszy
bezpieczenstwo i komfort u.zytkownik6w ruchu drogowego.
18. Realizacja zap1sow decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla planowanego
przedsifWZifcia w zakresie zagadnie:ri ochrony srodowiska
Na podstawie uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz przygotowywanej
dokumentacji projektowej stwierdza si�, .ze planowana inwestycja przebudowy drogi krajowej
nr 3 w pelni spelnia zalecenia zawarte w pkt. 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, dotyczctce
warunk6w wynikajctcych z potrzeb ochrony srodowiska.
Wyjcttkiem jest zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla przedmiotowej
przebudowy nakladajctcy na inwestora obowictzek uzyskania decyzji na wycink� drzew
kolidujctcych z planowanym przedsi�wzi�ciem. Zgodnie z art. 2 1 ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dr6g krajowych do usuwania drzew i krzew6w znajdujctcych si� na nieruchomosciach
obj�tych decyzjct o ustaleniu lokalizacji drogi (z wyjcttkiem drzew i krzew6w usuwanych z
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytk6w) nie stosuje si� przepis6w o ochronie przyrody
w zakresie obowictzku uzyskiwania zezwolen na ich usuni�cie oraz oplat z tym zwictzanych.
W zwictzku z powyzszym uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla
przedmiotowej przebudowy jest jednoczesnie decyzjct zezwalajctcct na wycink� drzew
kolidujctcych z tym przedsi�wzi�ciem.
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Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku w�zel ,,Rz�snica" -w�zel ,,Kijewo" od km 86+063,40 do km 92+758.

19. Autorzy raportu o oddzialywaniu planowanego przedsifWZifcia
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W sklad zespolu opracowujq,cego raport o oddzialywaniu na srodowisko wchodzq_:
1. mgr inz. Ryszard Kowalski - kierownik zespolu - DIM Pracownia Projektowa Dr6g i
Most6w.
2. mgr inz. Marcin Rybakiewicz - projektant branzy drogowej - DIM Pracownia
Projektowa Dr6g i Most6w.
3. mgr inz. Joanna Zielinska - udzial w zakresie klimatu akustycznego oraz powietrza
atmosferycznego - Politechnika Szczecinska.
4. mgr Anna Ulianowska - udzial w zakresie przyrody ozywionej - Uniwersytet
Szczecinski.
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mgr int. Marek Krawcz
uk

DECYZJA

z dnia J� wrzesnia 2004 roku
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej
Na podstawie art. 2 ust.1, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721) i art.
4 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2000r. Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami) po rozpoznaniu wniosku
nr GD])KiA-O/Sz-5g/41 l1-3/11/2004 z dnia 24 maja 2004r. Generalnego
Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad w sprawie o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji drogi dla przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku
wezel ,,Rzesnica" - wezel ,,Kijewo" od km 86+061,00 do km 93+269,03
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STARSZY INSPEKTOR WOJEWO
DZKI
w Wyd�ozwoju Regi
onalnego

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

[
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RR.V.MK-5340/1/4/14/2004
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ustalam
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. lokalizacj� odcinka drogi krajowej nr S3 Swinoujscie - Szczecin Gorz6w Wlkp. - Legnica - Lubawka pomi�dzy w�zlami drogowymi
,,Rz�snica" i ,,Kijewo" w km km 86+061,00 do km 93+269 ,03

na dzialkach
A) przed podzialem: ··
gmina Szczecin :obr{!b 4248-dz.l, 609, 612,
4246- dz. 21, 41, 107/2, 107/5, 110/2, 113
4194 -dz. 79
4146 - dz. 102/1
4117- dz. 47, 51
4906 - dz., 34, 45, 52,
gmina Goleni6w obrf!b Rz{!snica -dz. 2, 461, 502
B) po podziale:
gmina Szczecin :obrf!b 4248-dz. l, 609/1, 612/1,
4246- dz. 21/1, 41, 107/6, 107/8, 110/3, 113/1

2

4194 -dz. 79/1, 79/2
4146 - dz. 102/4
4117-dz. 47/1, 51
4906 - dz., 34, 45/1, 52/1,

gmina Goleni6w obr�b Rz�snica - dz. 2 , 461/1, 502/1

[
[

f

[

L
(

f
IL
l
[

l

zatwierdzam
projekt podzialu nieruchomosci zgodnie z zala.cznikami dola.czonymi do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przebudowy drogi
krajowej nr S3 pomiedzy wezlami ,,Rzesnica" i ,,Kijewo" od km 86+061,00 do
km 93+26 9 ,03 - zala.czniki nr 2 - 6 do niniejszej decyzji.
1. Rodzaj inwestycji
inwestycja swoim zakresem obejmuje:
■
poszerzenie istniejqcej korony drogi z 24,0 m do 26,5 m,
■
ulozenie nowych warstw bituinicznych na podbudowie z recyklingu starej
nawierzchni betonowej,
■
wykonanie pas6w awaryjnego postoju,
■
instalacja barier w pasie dzielqcym i na poboczach,
■
wykonanie element6w odwodnienia w pasie dzielqcym (scieki przyjezdniowe
oraz kanal deszczowy),
■
budowa urzqdzen oczyszczajqcych wody deszczowe z kanalu deszczowego,
■
likwidacja zjazd6w gospodarczych,
■
wykonanie oznakowania drogi znakami pionowymi i poziomymi,
■
przebudowv mostu natl rzekq Chelszczqcq oraz wiaduktu natl autostradq
przedluzenie ulicy Kablowej z Zalomia do Wielgowa.

2 . Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu wynikaja.ce z
przepis6w odrebnych z kt6rymi projekt budowlany powinien bye zgodny:
ustawa z dnia 7 lipca 19 94 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z 2004r. Nr 93, poz. 888) wraz z przepisami
wykonawczymi, a w szczeg6lnosci:

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz,. U. Nr 75, poz. 690),
rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r.
Nr 71, poz. 838 ze zin.),

3. Wymagania dotycza.ce ochrony interes6w os6b trzecich:
zapewnic poszanowanie wystepuja.cych w obszarze inwestycji interes6w
os6b trzecich, w tym zapewnic dostep do drogi publicznej (art. 5 ust. 1,
pkt 9 ustawy- Prawo budowlane),
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budowa lub przebudowa zjazd6w w przypadku budowy lub przebudowy
drogi, jezeli powoduje to zmiane dostepnosci drogi - nalezy do zarza.dcy
drogi (art. 29 ust. 1, pkt 1 ustawy o drogach publicznych),
przebieg projektowanego przedsiewziecia nie moze kolidowac z
istnieja.cymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
szczeg6lowe rozwiq2ania usuniecia istnieja.cych kolizji i wykonania
odpowiednich zabezpieczeii nalezy uzgodnic z instytucjami wladaja.cymi
tymi urza.dzeniami (art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).,
koszty przelozenia urza.dzeii liniowych w pasie drogowym, wynikaja.ce z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urza.dzenia
liniowego, w wysokosci odpowiedniej wartosci tych urza.dzeii i przy
zachowaniu dotychczasowych wlasnosci uzytkowych i parametr6w
technicznych pokrywa zarza.dca drogi (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych).
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4. Wniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozyc do Wojewody
Zachodniopomorskiego wraz z kompletna. dokumentacja. projektowa..
5. Warunki wynikaja.ce z potrzeb ochrony srodowiska:
Nalezy:
•

[
[
[

L
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•

•

[
•
•

•

zastosowac dostypne rozw:iqz;ania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
aby eksploatacja drogi nie powodowala przekroczenia standard6w jakosci
srodowiska poza terenem, do kt6rego zarza.dzaja.cy droga. ma tytul prawny (art.
174 1,.1stawy Prawo ochrony srodowiska- Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.), w
tym w zakresie emisji gaz6w i pyl6w do powietrza oraz halasu, kt6rego normy
odnosi siv do teren6w chronionych akustycznie.
zaprojektowac rozwiqz;ania zapewniaja.ce skuteczne odwadnianie nawierzchni
drogi w spos6b minimalizuja.cy niekorzystne oddzialywanie na wody
powierzchniowe i podziemne, w tym wysokosprawne urza.dzenia oczyszczajqce
scieki opadowe o skutecznosci zapewniaja.cej uzyskanie parametr6w okreslonych
przepisami (rozporza.dzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.1 l.2002r. w sprawie
warunk6w, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
Dz.U.Nr 212, poz. 1799).
uzyskac pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych sciek6w
opadowych do w6d powierzchniowych ba.dz do ziemi oraz na wykonanie
urza.dzen wodnych tj. przebudowa mostu nad rzeka. Chelszcza.ca. (ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne -Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi
zmianami).
uregulowac stan formalno-prawny postypowania z wytworzonymi odpadami
(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z
p6zniejszymi zmianami).
w projekcie budowlanym przedstawic <lane technicz;ne obiektu charakteryzuja.ce
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sa.siednie pod wzglvdem m.in. sposobu odprowadzania sciek6w,
emisji zanieczyszczen gazowych, emisji halasu oraz wibracji, rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpad6w, wplywu obiektu na istniejqcy drzewostan (§ 11 pkt. 10
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
uzyskac decyzjy na wycinky drzew kolidujqcych z przedmiotowym
przedsivwzivciem (ustawa o ochronie przyrody - Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880),
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� trakcie prac budowlanych stosowac zasady ochrony drzew na placach
cu;udowy,
,"<- R)rzy opracowaniu projektu uwzglvdnic ograniczenia i zakazy obowia;mjqce na
terenie
otuliny
Szczeci:6.skiego
Parku
Krajobrazowego,
dla teren6w
,rzebiegajqcych w granicach tego obszaru,
• w przypadku ingerencji w ziele:6. lesnq wykonac projekt dogvszczenia linii
J
,-,�rzegowej lasu, zgodnie z zasadami ksztaltowania stref brzegowych las6w,
{ · • iaprojektowac i zrealizowac odpowiedniq ilosc obiekt6w pelniqcych funkcjv
przepust6w dla zwierzqt,
• wykonac inwentaryzacjv fauny i flory w granicach pas6w terenu wyznaczonych
pod prace budowlane oraz w otoczeniu, na kt6re prace budowlane mogq
wywierac jakikolwiek wplyw. Inwentaryzacja powinna bye wykonana pod kqtem
wystvpowania gatunk6w roslin i zwierzqt objvtych ochronq prawnq a jej wyniki
uwzglvdnione w fazie projektowania i realizacji przedsivwzivcia.
• Zwr6cic uwagv aby wszelkie rozwiq2ania projektowe nie mogly zmieniac
stosunk6w wodnych doliny rzek, co jest podstawq zachowania stabilnosci
ekosystem6w i istniej�cej bior6znmodnosci florystyczno-faunistycznej. Istniejqce
koryto rzeki powinno zostac pozostawione w stanie naturalnym; dotyczy to
srodowiska wodnego jak r6wniez zasob6w szaty roslinnej strefy brzegowej.
• na etapie projektu budowlanego wykonac Raport oddzialywania na srodowisko,
kt6ry m.in. analizowac bvdzie stopie:6. i spos6b skutecznosci przyjvtych
rozwiq2a:6. projektowych w odniesieniu do wymog6w ochrony srodowiska.
• uzgodnic spos6b i warunki odprowadzenia w6d opadowych z wlasciwym
zarzqdcq urzqdze:6. wodno-kanalizacyjnych.
• zapewnic monitoring zanieczyszcze:6. gleby, w6d, pow:ietrza i roslinnosci w trakcie
ekspfoatacji inwestycji.

6. Linie rozgraniczenia terenu inwestycji:

-

Linie rozgraniczajqce teren inwestycji przedstawione Sq na zalqczniku
graficznym - Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 stanowiqcym integralnq czesc
niniejszej decyzji - zalqcznik nr 1.
UZASADNIENIE

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla
przedstawionego
zamierzenia
poprzedzone
zostalo
postepowaniem
administracyjnym
wszczetym
drogq
obwieszczen
Wojewody
Zachodniopomorskiego. Obwieszczenie bylo zamieszczone na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta w Szczecinie oraz Urzedu Gminy i Miasta w Goleniowie od
dnia 17 czerwca 2004r. do dnia 9 lipca 2004r. oraz w prasie lokalnej - w
lokalnym wydaniu Gazety · Wyborczej, w dniu 24 czerwca 2004r.
Dokumentacja zlozona do wniosku udostepniona byla do publicznego
wglqdu w okresie od 9 czerwca do 14 lipca 2004r. w Wydziale Rozwoju
Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzedu Wojew6dzkiego w Szczecinie. W
okresie wylozenia nie zgloszono zadnych uwag i wniosk6w.
Zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 5 o szczeg6lnych zasadach przygotowywania i
realizacji inwestycji w zakresie dr6g krajowych, Generalny Dyrektor Dr6g
Krajowych i Autostrad do wniosku zalqczyl raport o oddzialywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko.
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Ponadto do wniosku dolqczono mapy zawierajqce projekty podzialu
nieruchomosci polozonych w pasie linii rozgraniczenia w obn;bie inwestycji.

POUCZENIE
Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
przed wystqpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe powinna spelnic
warunki i wymogi okreslone w niniejszej decyzji.
Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do
jej rozpoczecia. Do budowy mozna przystqpic po uzyskaniu pozwolenia
budowlanego, o kt6re nalezy wystqpic do Wojewody Zachodniopomorskiego
(art. 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g krajowych - Dz. U. Nr
80, poz. 721).
Decyzja niniejsza-stanowi podstawe do dokonania wpis6w w ksiegach
wieczystych i katastrze nieruchomosci (art. 12 ust. 3 ustawy jak wyzej).
W powyzszej sprawie ma zastosowanie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 9
wrzesnia 2000r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Ministra
Infrastruktury za posrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, a pozostalym stronom w terminie 14
dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta
Szczecina i Urzedu Gminy i Miasta Goleniowa o ustaleniu lokalizacji drogi
krajowej oraz ukazania sie informacji w prasie lokalnej - lokalne wydanie
Gazety Wyborczej.
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ZACHODNIOPOMORSKI URZA_D WOJEWODZKI
w Szczecinie

Szczecin, dnia 12 maja 2005 r.

SR-S-1/6811/22-3/05
DECYZJA
Na podstawie art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust.
1, 2 , i 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 135 pkt. 3 art. 136 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z p6zniejszymi zmianami) oraz art.
104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks post�powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Pracowni Projekt6w Dr6g i Most6w DIM w Szczecinie, dzialajq_cej z upowaznienia
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
orzekam
1. Udzielic Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie sciekow opadowych do wod i do
ziemi z terenu drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel Rz�snica -w�zel Kijewo od km
"86+025 do km 93+290 przy zachowaniu nast�pujq_cych warunk6w:
a) urzadzenia do oczyszczania sciek6w opadowych:
zlewnia ill I ,,Niecka od Wielgowa": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 2 m3 ,
srednica wewn�trzna= 1,2 m, wysokosc od dna = 2,87 m
zlewnia ill 2 ,,Niecka od Zalmia": osadnik piasku - pojemnosc czynna= 5 m 3 , srednica
wewn�trzna = 2 m, wysokosc od dna= 2,87 m
zlewnia ill 3 ,,Chelszczq_ca Pn": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 5 m3 , srednica
wewn�trzna= 2,0 m, wysokosc od dna= 2,87 m, separator lamelowy- przepustowosc
nom. 40 dm3 /s, przepustowosc max.= 400 dm3 /s
zlewnia ill 4 ,,Chelszczq_ca Pd": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 3 m3 , srednica
wewn�trzna= 1,5 m, wysokosc od dna= 3,08 m, separator lamelowy - przepustowosc
nom. 10 dm3 /s, przepustowosc max.= 100 dm3 /s
zlewnia ill 5 ,,Tczewska": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 3 m3 , srednica
wewn�trzna = 1,5 m, wysokosc od dna = 3,08 m,
zlewnia ill 6 ,,Zolnierska Struga Pn": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 3 m3 ,
srednica wewn�trzna = 1,5 m, wysokosc od dna = 3,08 m, separator lamelowy przepustowosc nom. 10 dm3/s, przepustowosc max. ;:::::100 dm3 /s
zlewnia ill 7 ,,Zolnierska Struga Pd": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 3 m3 ,
srednica wewn�trzna = 1,5 m, wysokosc od dna= 3,08 m,
zlewnia ill 8 ,,Plonia": osadnik piasku - pojemnosc czynna = 3,5 m 3 , srednica
wewn�trzna= 1,5 m, wysokosc od dna= 3,08 m, separator lamelowy - przepustowosc
nom. 10 dm3 /s, przepustowosc max.= 100 dm3 /s
b) odbiornik sciek6w:
zlewnia ill 1 ,,Niecka od Wielgowa": ziemia - zbiornik wsiq_kajq_co-odparowujq_cy, dz.
ill 502/1 obr�b Rz�snica, gm. Goleni6w
zlewnia ill 2 ,,Niecka od Zalmia": ziemia - zbiomik wsiajrnjq_co-odparowujq_cy dz. ill
461/1 obr�b Rz�snica, gm. Goleni6w
zlewnia ill 3 ,,Chelszczq_ca Pn": rzeka Chelszcz4ca
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d)
e)

f
f)

zlewnia nr 4 ,,Chelszczl:l:_ca Pd": rzeka Chelszcz�ca
zlewnia nr 5 ,,Tczewska": ziemia - projektowany r6w ( dz. nr. 34, obr�b Dabie 6/9
gm. Szczecin)
zlewnia nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn": ziemia, (projektowany r6w dz. nr 35/1, obr�b
D<l:_bie 14/2), posrednio rz. Zolnierska Struga
zlewnia nr 7 ,,Zolnierska Struga Pd": ziemia, (r6w, dz. nr 1 obr�b D<l:_bie 14/2)
posrednio rz. Zolnierska Struga
zlewnia nr 8 ,,Plonia: rzeka Plonia
ilos6 wprowadzanych sciek6w:
zlewnia nr 1 ,,Niecka od Wielgowa"
Qmax.d = 6,3 m3/d przy ta = 15 min.
3
Qmax.s = 7,0 dm /s
zlewnia nr 2 ,,Niecka od Zalmia"
3
Qmax.d = 6,3 m /d przy ta = 15 min.
3
Qmax.s = 7,0 dm /s
zlewnia nr 3 ,,Chelszcz<l:_ca Pn"
3
Qmax.d = 237,1 m /d przy ta = 15 min.
3
Q max.s = 263,4 dm /s
zlewnia nr 4 ,,Chelszcz<l:_ca Pd"
3
Qmax.d = 42,1 m /d przy ta = 15 min.
3
Qmax.s = 46,8 dm /s
zlewnia nr 5 ,,Tczewska"
= 32,5 m3/d przy ta = 15 min.
Qmax.d
3
Qmax.s = 36,1 dm /s
zlewnia nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn"
3
Qmax.d = 77,2 m /d przy ta = 15 min.
3
Qmax.s = 85,8 dm /s
zlewnia nr 7 ,,Zolnierska Struga Pd"
3
Qmax.d = 31,6 m /d przy ta = 15 min.
3
Q max.s=35,1 dm /s
zlewnia nr 8 ,,Plonia:
Qmax.d = 153,5 m3/d przy ta = 15 min.
3
Qmax.s = 170,6 dm Is
stezenia zanieczyszczen sciek6w oczyszczonych nie moga bye wieksze niz:
zawiesina og6lna-100 mg/dm3
substancje ropopochodne-15 mg/dm3
punkty kontrolne sciek6w oczyszczonych:
zlewnia nr 1 ,,Niecka od Wielgowa" - ostatnia studzienka przed wylotem ,,Skl "
zlewnia nr 2 ,,Niecka od Zalmia"-ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk2"
zlewnia nr 3 ,,Chelszcz<l:_ca Pn"- ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk3"
zlewnia nr 4 ,,Chelszcz<l:_ca Pd"- studzienka za separatorem ,,Sk4"
zlewnia nr 5 ,,Tczewska"- na wylocie do rowu
zlewnia nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn" - ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk6"
zlewnia nr 7 ,,Zolnierska Struga Pd"- na wylocie do rowu ,,Sk7"
zlewnia nr 8 ,,Plonia"- studzienka za separatorem ,,Sk8"
wyloty kanalizacyjne: otwarte w konstrukcji z betonu o podstawie wzmocnionej sciank<l:_
szczeln<l, zabezpieczone kratl:I:_ z pr�t6w stalowych:
wylot nr 1: srednica 200mm,PCV
wylot nr 2: srednica 200 m, PCV
wylot nr 3: kolowy 0,7 m, zelbetowy
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wylot nr 4: kolowy 0,3 m zelbetowy
wylot nr 5: kolowy 0,3 m, zelbetowy
wylot nr 6-2: kolowy 0,4 m, zelbetowy
wylot nr 7: kolowy 0,3 m, zelbetowy
wylot nr 8: kolowy 0,3 m, zelbetowy zakonczony korytem odplywowym z kamienia.
2. Udzielic Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz4dzen wodnych:
a) zbiomika odparowujaco - chlonnego ,,Niecka od Wielgowa" - polozonego na dzialce nr
502/1 obr�b Rz�snia, gmina Goleni6w o parametrach:
- powierzchnia A = 62 m2
srednia gl�bokos6 niecki H= 0,8 m
nachylenie skarp niecki 1:2
b) zbiornika odparowujaco - chlonnego ,,Niecka od Zalomia" - polozonego na dzialce nr
461/1 obr�b Rz�snia, gmina Goleni6w o parametrach:
- powierzchnia A= 60 m2
srednia gl�bokos6 niecki H = 0,8 m
nachylenie skarp niecki 1:2
c) rowu ,,Tczewska" polozonego na dzialce nr 34 obr�b Dl:l,bie 6/9 o parametrach:
dlugos6 rowu L= 65 m
szerokos6 rowu s = 2,1 m
nachylenie skarp 1:1
srednia gl�bokos6 rowu h = 0,9 m
d) rowu ,,Zolnierska Struga Pn" polozonego na dzialce nr 1 obr�b Dl:l,bie 14/2 o
parametrach:
dlugos6 rowu L= 217 m
szerokos6 rowu s= 2,1 m
nachylenie skarp 1:1
- srednia gl�bokos6 rowu h= 0,9 m
3. Udzielic Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
pozwolenia wodnoprawnego wykonanie przebudowy mostu na rzecze Chelszcz4ca
w ci4gu drogi krajowej nr 3 w km 89+ 675 w m. Szczecin-Bl�d6w na nast�puj<1:_cych
warunkach:
a) zakres przebudowy (remontu) obejmuje wymian� istniej<1:_cego ustroju nios<1:_cego
polegaj<1:_c<1:_na :
- rozebraniu calosci ustroju nios<1:_cego
- rozebraniu zasadniczej g6mej cz�sci podp6r mostu istniej<1:_cego
- wykonaniu zelbetowych oczep6w zwienczajl:l_cych
- ulozeniu plyt
- umocnieniu brzegu rzeki kiszk� faszynow�.
4. Zobowi<1:_za6 Generaln<1:_Dyrekcj� Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie do:
a) wykonywania wylot6w kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowc1:,
b) wykonywania badan jakosci sciek6w opadowych wprowadzanych do ziemi,
dokonywanych na podstawie przegll:l,d6w eksploatacyjnych urz<1:_dzen oczyszczaj<1:_cych,
przeprowadzanych co najmniej raz na szes6 miesi�cy; eksploatacja powinna bye zgodna z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obslugi i konserwacji urz<1:_dzen oczyszczaj�cych, a
czynnosci z ni<1:_zwi<1:_zane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
c) utrzymywania w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym urz<1:_dzen kanalizacyjnych,
d) umocnienia koryta rzeki Ploni, Chelszcz<1:_cej i Zolnierskiej Strugi na dlugosci 20 m od
wylot6w przy wylotach Wl i W7 row6w plytami azurowymi 60x40x8 cm na dlugosci
3

n
7

calkowitej 6 m oraz wykonania na odcinku 20 m odmulenia dna rowu warstwa srednio
0,4 m oraz profilowaniu skarp do nachylenia 1: 1,5 z obsiewem skarp mieszankct traw,
e) zagospodarowywania osad6w sciekowych zgodnie z ustawct o odpadach z dnia
27.04.200lr. (Dz. U. Nr 62,poz. 628).
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5. Spos6b post�powania w przypadku zatrzymania dzialalnosci bctdz wystqpienia awarii:
a) zatrzymanie dzialalnosci urzctdzen - separatora lub osadnika piasku: nalezy usunctc
zanieczyszczenia zebrane w separatorze lub osadniku przy pomocy specjalistycznego
wozu, a nast�pnie dokladnie wyczyscic separator lub osadnik zgodnie ze wskaz6wkami
producenta
b) awaria urzctdzen oczyszczajctcych scieki opadowe - nalezy nie dopuscic do przedostania
si� produkt6w ropopochodnych do w6d i ziemi i w trybie pilnym usunctc awari�.
6. Ustalic termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na
opadowych do w6d i do ziemi do dnia 12 maja 2015r.

wprowadzanie sciek6w

7. Uczynic Generalnct Dyrekcj� Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie
odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikle z wykonywania niniejszej decyzji.
8. Nieprzestrzeganie warunk6w niniejszego pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowac
jego ograniczenie lub cofni�cie bez prawa do odszkodowania.
9. Dokumentacja wodnoprawna oraz niniejsza decyzja powinny stale znajdowac si� w
Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie i bye dost�pne
organom kontroli.
10. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzctdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien os6b
trzecich przyslugujctcych wobec tych niernchomosci i urzctdzen.
11. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i
Autostrad Oddzial w Szczecinie z obowictzk6w wynikajctcych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).
12. Za tresc i obliczenia zawarte w operatach wodnoprawnych odpowiadaj<l autorzy
opracowan.
Uzasadnienie
Post�powanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
zostalo wszcz�te na wniosek Pracowni Projekt6w Dr6g i Most6w DTh1 w Szczecinie,
dzialajc\:_cej z upowaznienia Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w
Szczecinie. Do wniosku dolc\:_czono:
,,Operat wodnoprawny przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel Rz�snia w�zel Kijewo od km 86+025 do km 93+290 - wyloty kanalizacji deszczowej oraz
urzctdzenia do oczyszczania sciek6w opadowych" z 2005r. zawierajctCY opis prowadzenia
zamierzonej dzialalnosci sporzc\:_dzony w j�zyku nietechnicznym,
,,Operat wodnoprawny przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel Rz�snia w�zel Kijewo od km 86+025 do km 93+290 - most przez rzek� ChelszCZc\:_Cc\:. z marca
2003r.
Decyzj� Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 wrzesnia 2004 r., znak RR.V.MK5340/1/4/14/2004 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej
- Upowaznienie do wyst�powania w imieniu Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i
Autostrad Oddzial w Szczecinie.
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Na podstawie rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 29.09.2001r. w sprawie ustalenia
sieci autostrad, dr6g ekspresowych oraz dr6g o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 120, poz.
1283 z p6z. zmianami) droga krajowa nr 3 zostala zaliczona do dr6g ekspresowych. W
zwictzku z tym zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 29 rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 9. l 1.2004r.
w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsi�wzi�c mogqcych znaczqco oddzialywac na
srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�c
do sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573), droga
krajowa nr 3 zalicza si� do przedsi�wzi�6 mogctcych znaczctco oddzialywa6 na srodowisko,
dla kt6rych wymagane jest sporzctdzenie raportu o oddzialywaniu przedsi�wzi�cia na
srodowisko. Stctd tez organem wlasciwym do wydania niniejszej decyzji, w mysl art. 140 ust.
2 pkt.1 Prawa wodnego, jest wojewoda.
Odprowadzanie sciek6w deszczowych oraz przebudowa mostu przez rzek� Chelszczctcct
zwictzane jest przebudowct drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel Rz�snia-w�zel Kijewo od
km 86+025 do km 93+290. Obszar podzielony zostal na osiem zlewni w6d opadowych, z
kt6rych kazda wyposazona jest w odr�bny uklad ujmowania i odprowadzania sciek6w ·
deszczowych.
W trakcie post�powania wodnoprawnego, organ spelnil ustawowy obowictzek wynikajc!_cy
z art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne i podal do publicznej wiadomosci informacj� o
wszcz�tym post�powaniu w przedmiotowej sprawie. Strony post�powania wodnoprawnego
zostaly powiadomione o wszcz�ciu post�powania zawiadomieniami z dnia 21.04.2005r.
Strony post�powania nie wniosly uwag do warunk6w szczeg6lnego korzystania z w6d,
przedstawionych w operacie wodnoprawnym i niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego, nie ustalono terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzctdzen wodnych. Jezeli zaklad nie rozpocznie
wykonywania urzctdzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w kt6rym niniejsze pozwolenie
wodnoprawne stanie si� ostateczne, to na podstawie art. 135 ust. 3 Prawa wodnego
pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa.
W mysl z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wnioskodawcy, kt6ry nie uzyskal praw do
nieruchomosci lub urzctdzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie
przysluguje roszczenie o zwrot naklad6w poniesionych w zwictzku z otrzymaniem tego
pozwolenia.
Biorctc powyzsze pod uwag� orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji Stronie sluzy prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska
za posrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
mgri
1. Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych
Wy
i Autostrad Oddzial w Szczecinie
70-340 Szczecin, ul. Bohater6w Warszawy 33
2. Regionalny Zarzctd Gospodarki Wodnej
70-382 Szczecin, ul. Jagiellonska 32
3. Zachodniopomorski Zarzctd Melioracji i Urzctdzen Wodnych
Terenowy Oddzial w Szczecinie
70-415 Szczecin, ul. Jednosci Narodowej 42
4. Nadlesnictwo Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4
Zwoinienie od oplaty
skarbowe:
na podstawie art 8
ust 2 ustaw;
z onia 9.09.2000 r o op/a
c1e skarbowe,

a i Rotnictwa
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lesp6! Park6w Krajobrazowych
\ Doliny Dolnej Odry
�

t

ul. Armii Krajowej 78

74-100 GRYFINO

tel.flax 091-415-01-39, 4045-297

ZPKDDO/GD/50,l /IV/2006

Gryfino, 28 kwietnia 2006 r.

Pracownia Projektowa Dr6g i Most6w
Projektowanie-Nadzory-Zast�psiwo
inwestycyjne
ul. Sosnowa Ga
71-468 Szczecin

Dotyczy: przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zef ,,Rz�snica" - w�zef ,,Kijewo" od
km 86+061,00 do km 93+269,03.
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W nawiqzaniu do pisma DIM-IV-R/50/04/06 z dnia 21.04.2006 r. uprzejmie informuj�,
z.e w swietle obecnie obowiqzujqcego prawa, zagadnienia zwiqzane z ochronq
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa" regulowane sq przepisami
rozporzctdzenia nr 5/98 Wojewody Szczecinskiego z dn. 17 lipca 1998 r. w sprawie
Szczecir'iskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa" (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 18 z
dn. 3.08.1998 r. poz. 128, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 55 z ctn. 2002 r. poz.
1231). Rozporzqdzenie to zawiera mi�dzy innymi list� zakaz6w obowiqzujqcych na terenie
Parku, nie zawiera jednak z.adnych ustalen ochronnych dla otuliny Parku. Oznacza to, z.e w
chwili obecnej na terenie otuliny obowiq.2ujq tylko przepisy prawa powszechnego. Zasady
gospodarowania na terenie otuliny okreslone b�dq dopiero w opracowywanym planie
ochrony dla Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa".
Poniewaz. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 wrzesnia 2004 roku o
ustaleniu lokalizacji drogi krajowej zawiera wyczerpujqce warunki przebudowy drogi
wynikajqce z potrzeb ochrony srodowiska, nie wnosimy dodatkowych uwag.
Z powaz.aniem
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URZAP GMINY I MIASTA
w Goleniowie
72-100 Goleni6w
Plac Lotnik6w 1

tel. (091) 469 82 00
469 82 22
fax (091) 469 82 98
Nr konta: PEKAO SA I o/Goleni6w
35124038391111000044134765

INTERNET:
www.goleniow.pl
e-mail: ugim@goleniow.pl

{

NIP 856-00-08-981
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Pracowania Projektowa
- · Drog i Mostow
ul. Sosnowa 6a
· 71-468 Szczecin
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Goleni6w, dnia 27 kwietnia 2006 r.

WAOS- EM-7328:_1/2006
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Dotyczy : wypisu i wyrysu ze Studium · uwarunkowan
przestrzennego gminy Goleni6w.

1

kierunk6w zagospodarowania

W odpowiedzi na pisma : DIM-IV-R/44/04/06 i ill DIM-:IV-R/55/04/06 w sprawie wyrysu i
wypisu ze Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goleni6w, Urzq_d Gminy i Miasta w Goleniowie przekazuje informuje dotyczq_ce ustalen z
opracowania Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy
Goleni6w uchwalonego przez Rad� Miejskq_ w Goleniowie Uchwalq_Nr LII/462/02 z dnia
24 czerwca 2002 r. dla obr�bu geodezyjnego Rz�snica dla inwestycji polegajq_cej na
przebudowie drogi krajowej ill 3 na odcinku w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo".
W cz�sci tekstowej Studium ... w cz�sci C,, Uwarunkowania i kierunki rozwoju ,, wskazuje
s1� na
Podniesienie rangi drogi krajowej ill 3 ·oraz ill 6'd� �arametr6w dr6g ekspresowych S-3 i S-6
poprzez ujednolicenie w ci�u trasy przekroj11 qi6g'i !JZlipelnienie poprzez w�zly polq_czenz
lotniskiem oraz z sieciq_ dr6g nizszej rangi. ,,: P.,roj�kt�wa�a jest modemizacja obecnej drogi
krajowej ill 3 do parametr6w drogi ekspresowej wraz z budowq_ obejscia Mi�kowa oraz
korekt� dr6g nizszej rangi w celu zapewnie�ia_powi�zanJokalnych.
Powiq_zanie z projektowanym ukladem drogoy,rym zapewniajq_ w�zly:
• Istniejq_cy ,,Goleni6w" / ewentualnie do,przebudowy przy realizacji przeprawy
drogowejPolice-Swi�ta wg wariai'.itu <:frugfogo/ · ·
• Istniejq_cy w�zel ,,Rurka" ( wlot do:G��{�o.'Ya od strony Szczecina) do modernizacji
nalezy uzupelnic o relacj�
rµchu Gqfen)6w.;;Sv.;j�ouj�cie
,
� ... . ...
,
• Projektowany w�zel , Swi�ta"."· ... '·'··"'-'"':<10
.

-
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Zadania ponadlokalne wyznaczone w Studiurr.i... w �akresie komunikacji:
• ,,Modemizacja drogi krajowej ill 3 i nr 6 do stancf..ard6w drogi ekspresowej z
. gminy z miastem,
zapewnieniem bezkolizyjnych
.-

•
•

[
(

r
r
[
[
[

l

(

koncepcja programowo-przestrzenna poprzedzona badaniami gruntu wraz z kosztami
realizacji nowego przebiegu drogi relacjiSwi�ta-Goleni6w
koncepcja programowo-przestrzenna dla lokalizacji w�zla,,Z6lwia Bloc-Lotnisko"
wraz ze wschodnic\:_ obwodnicc\:_ miasta do drogi m 140."

Gmina przystqpila do opracowania zmiany Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego GminyGoleni6w.Kolejnym etapem konczc\:_cej si�
procedury planistycznej w sprawie zmiany studium jest przygotowanie projektu do
uchwalenia przezRad� Miejskc\:_.
Po dokonaniu zmian w tekscie zmiany studium ustalenia Sc\:_ nast�pujc\:_ce
,, Powic\:_zanie z projektowanym ukladem drogowym zapewniajc\:_ w�zly
• Istniejc\:_cy,,Goleni6w" / ewentualnie do przebudowy przy realizacji przeprawy
drogowejPolice-Swi�ta wg wariantu drugiego/ i GoleniowskiParkPrzemyslowy
• Istniejc\:_cy w�zel,,Rurka" ( wlot doGoleniowa od strony Szczecina) do modemizacji
nalezy uzupelnic o relacj� ruchuGoleni6w-Swinoujscie
• Istniejc\:_cy w�zel,,Swi�ta"."
• Projektowany w�zel,,Kliniska,,
• Przeprojektowany w�zelRz�snica
• Projektowany w�zel' Rz�snica,,
• Projektowany w�zel,,Z6lwia Bloc" i,, Glewice,,
Wytyczne do plan6w w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w
zakresie i:
• ,,Przebudowa dr6g krajowych m 3 i m 6 do wymog6w technicznych obowi�zuj�cych
dla dr6g tej klasy z zapewnieniem bezkolizyjnych powic\:_zan teren6w gminy i miasta
• Koncepcja programowo- przestrzenna poprzedzona badaniami gruntu wraz z kosztami
realizacji nowego przebiegu drogi relacjiSwi�ta-Goleni6w
• Realizacja stalej przeprawyPolice-Swi�ta wedlug analizy nawigacyjnej i kontynuacja
drogi krajowej S 6 od w�zla,,Goleni6w" doPolic .."
Na cz�sci dzialki m 498/2 obr�b geodezyjnyRz�snica obowic\:_zujc\:_ ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwalc\:_ Nr XI/169/03 Rady
Miejskiej wGoleniowie z dnia 03.09.2003 r., ustalajc\:_cy dla cz�sci w/w dzialki przeznaczenie
pod komunikacj�.
W uzupelnieniu informujf, ze na pozostalym obszarze objftym w/w inwestycj4 od 1
stycznia 2004 r. nie obowi4zuj4 zadne ustalenia miejscowego planu zagospodarowania.
Zalc\:_cznik :
1. Wyrys ze studium zagospodarowania
przestrzennego gminyGoleni6w zatwierdzonego przez
Rad� Miejskc\:_ w Goleniowie Uchwalc\:_Nr LII/462/02
z dnia 24 czerwca 2002 r.
2. Wyrys z przygotowanej do uchwalenia zmiany Studium
( stan na 27 kwietnia 2006 r.)
3. Zalc\:_cznik do obowic\:_ZUjc\:_cego planu.

J

Kserokopia ze Studium uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy Goleni6w zatwierdzonego przez Rad� Miejsk� w Goleniowie uchwal� Nr
Lll/462/02 z dnia 24 czerwca 2002 r.
PODI SP
TOR
Skala 1 : 10 000
za zgodnosc z oryginalem :

,r;t

Etzb,, a M . wska

Goleni6w, dnia 27 kwietnia 2006 r.
Kserokopia projektu zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleni6w na etapie przygotowania do uchwalenia.
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URZ,\I) MIEJSKI W SZCZECINIE
WYDZIAL URBANISTYKI i ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Tel. (+91) 424-55-73
Internet:
www.szczecin.pl
NIP 851-030-94-10

Nasz znak: WUiAB.I.DK.7327/2�J;o6
UNP: 24070/WUiAB/-XXI/06

Pracownia Projektowa
Drog i Mostow DIM
ul. Sosnowa 6a
71-468 SZCZECIN
Szczecin, dnia 29.05.2006r.

Sprawa: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta dla terenu obejmuj�cego drogf krajow� nr 3 na odcinku Wfzel ,,Rzfsnica" w�zel ,, Kijewo"

Wydzia! Urbanistyki i Administracji Budowlanej informuje, ze wskazany w tresci wniosku i
na za!<l_czonej mapie teren , stanowi<l_cy drog� krajow<l_ nr 3 od w�zla ,,Kijewo" do granic miasta
Szczecina , zgodnie z Uchwa!<l_Rady Miasta Szczecina Nr XVI/562/99 z dnia 22 listopada 1999r
( Dz. U. Woj. Zach. Nr 10, poz. 104), obj�ty jest zmian<l_K74 miejscowego planu zagospodarowania
przestrze1mego.
0 wypis i wyrys dla terenu od granic miasta Szczecina do w�zla ,,Rz�snica" nalezy si�
zwr6cic do wlasciwego terenowo organu.
W za!<l.czeniu do niniejszego pisma przedklada si� wypis i wyrys z miejscowego planu
og6lnego zagospodarowania przestrzennego rniasta Szczecina dla przedrniotowego terenu..
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Paz. 102 -104

,,5. Do wykonywania czynnosci z zakresu stosunku pracy z osobami, ktorych stosunek pracy na-wiG,Zany jest na
podstav.rie powolania, wlasciwy jest Wojt"
§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urz�dowym Wojew6dztwaZachodniopomon:;;k:iego.
WICEPRZEWODNICZ'\CY RADY
Jerzy Kretkowski
Poz. 103
UCHWALA NR XVI/90/2000
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Boleszkawice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
:pJZ. 74, Nr 58,IXJz. 261,Nr 106, IXJZ. 496, Nr 132, poz. 6 22; z 1997 r. Nr 9, IXJZ. 43, Nr 106,poz. 679,Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734,Nr 123,poz. 775; z 1998 r. Nr 155;poz. 1014, Nr 162,poz. 1126)R.1daGminyuchwala, co�puje:
§ 1.

W Statucie Gminy Boleszkowice, stanowia,_cym zala_cznik do uchwaly R.-ldy Gminy w BoleszkowicachNr XX/96/96 z dnia
28 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 12, poz. 120)
wprowadza si� nast�puja,_ce.zmiany:
1)

slaesla si� § 23 Statutu Grniny,

2)

w § 24 Statutu Gminy skresla siy ust 2.

{

§ 2.

Uchwafa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urz�dowym Wojew6dztwa Zachodniopomorsl<:iego.
PRZEWODNl:CZ,\CY RADY

Dariusz Guszkowski

l

Poz. 104

{

UCHWALA NR XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.

[

w sprawie zmiany K 74 miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.

[

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 13 9, ?JTI.: Nr 41, poz. 412), w celu okreslenia zasad gospodarki przestrzennej uwzgl¢niaja_cej ekorozw6j jako podstaw�
dziaJ:an w przestrzeni, polityk� przestrzeIJilllpari.stwa, interes publicznywsp6lnoty samorza_dowej i interesywladaja,_cych
gruntami, w wykonaniu uchwaJ:y Nr VIl/ 188/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 rnarca 1999 r. w sprawie przystqpienia
do sporza,_dzenia zmiany K. 74 miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina Rada Miasta
Szczecina uchwala zmian� K 74 plan6w miejscowych zagospodarowania przestrzeunego na obszarze miasta
Szczecina,obejmujq_ca,_ fragment drogi krajowej A 6 w rejonie osiedla Kijewo oraz odcinek drogi krajowej nr 3 i nr 6
od ulicyZwierzynieckiej do granicy miasta.

[
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Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

r

§ 1.
Ustalenia tekstowe zmiany planu: og61ne, morfoplanistyczne i szczeg6lowe majiijednolity uklad fonnalny. Ustalenia
prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowaniapriestrzennego, S<l zawarte w jedenastu
grupach ustaler\., oznaczonych numerami od 5 do 15. Sc1:to:
ustalenia funkcjonalne -5.
ustalenia ekologiczne - 6 .
ustalenia kompozycji urbanistycznej- 7.
ustalenia form zabudowy- 8.
inne ustalenia ochrony d6br kultury-9.
ustalenia zasad parcelacji - 10.
ustalenia planistyczne i proceduralne -11.
ustalenia dotyculce obslugi komunikacyjnej - 12.
ustalenia dotyCZ<lce obslugi inzynieI)jnej- 13 .
zobowiqZania publicznoprawne miasta: zobowiq_z.ania inwestycyjne i eksploatacyjne miasta- 14.
inne ustalenia stanowic1:ce- 15.

1.

[

r
[
[
l
[
l

2.

Grupa ustaleri oznaczona numerem 16 . -promocja, zawiera zalecenia i postulaty planu, kt6re S<l wyk!adniq_polityki
wladz miasta Jeez nie sqprzepisem gminnym i nie sa,_podstawc1: wydawania decyzji administracyjnych.

3.

Grupa ustaleri oznaczona numerem 17 . zawiera informacj� o obiektach i terenach chronionych mocq innych akt6w
prawnych, ni.z plan zagospodarowania przestrzennego.

4.

Ul<lad ustaleri szczeg6lowych obejmuje dodatkowo cztery ustalenia oznaczone od l. do 4 ., kt6re zawieraja._ informacje
o terenie �da._cym przedmiotem ustaleri.

5.

Brak ustaleri prawnych, promocji czy inforrnacji - na poziomie ustalen og6lnych, morfoplanistycznych lub
szczeg6lowych-naleza._cych do kt6rejs z grup, o kt6rych mowa w ust. 1., 2. lub 3. oznacza, ze nie wprowadza Si\,
zadnych regulacji rta tym poziomie. Obowia._zujq ustalenia pozost.afych poziom6w. W takim przypadku pomija si\,
w og6le t\, grup\,; a ich numeracja staje si� nieciqgla.

§ 2.
Uchwala si� dcfinicje tcrmin6wufywanych w zmianie plan6w uchwalonej niniejSZq uchwalc\, za.wa.ite ·w :,slowniku terrnin6w
uzytych w tekscie planu":
1) bogaty program zieleni - nie dotyczy obszaru obj\,tego zmianc1: planu
2) dach stromy- nie dotyczy obszaru objytego zmianq_ planu

[

3) dominanta przestrzenna - nie dotyczy obszaru obj�tego zmianc1: planu

[

5) dost�p publiczny - nie dotyczy obszaru objytego zmiarui_ planu

L
[
[
(

4) dost�p og6lny (teren, obiekt og6lnodost�pny) - nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu
6) Ekologiczny System Zieleni Miejskiej - ciqgla struktura przestrzenna wiq.zqca ze sobq najbardziej wartosciowe,
r6znorodne elementy teren6w zielonych w miescie, a takze zapewniajc1:ca ich powiq_2anie z odpowiednimi terenami
pozamiejskimi, a zwlaszcza tworzqcymi krajowy system obszar6w chronionych. ESZM nie jest obszarem chronionym
. w rozumieniu ustaw, jednakze ze wzgl¢u na koniecznosc zachowania w jego obr�bie ekologicznych zasad ciqgl.osci
w CZ3.Sie i pizestrzeni oraz r6t.norodnosci biologicznej, tereny nim objyte podlegajq specjalnym rygorom, okreslonym
w rniejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina.
7) ekwiwalentna rekornpensata zasobu zieleni - zastqpienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni,
w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawierajqcym te same elementy i zajmujqcym ty SaIIJ4.
powierzcruliy), kt6rego spos6b oddziafywania na srodo�isko i czlowieka b�dzie podobny. Przy wartosciowaniu
zasob6w zieleni pomocne mogq bye tabele oplat_za usuwanie drzew i krzew6w.
8) funkcja dominujqca- nie dotyczy obszaru obj�tego zmiall.:\ planu
9) funkcje chronione- nie dotyczy obszaru obj�tego zmiami: planu
10) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym)- nie dotyczy obszaru obj�tego zmianc1: planu
11) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)-nie dotyczy obszaru objytego zrnia.n.q_planu
12) kompozycja obiektu -nie dotyczy obszaru· obj�tego zmia.nq planu
13) kompozycja zespolu zabudowy - nie dotyczy obszaru objytego zmianq planu

(

\

\
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14) kornpozycja zespolu zieleni - nie dotyczy obszaru obj�tego zmiallllplanu
15) niezakl6cony widok z punktu, ci<k,oU widokowego lub wzciluz osi widokowej- nie dotyczy obszaru o��tego zmiaDq
planu
16) obiekt obnizajqcy standard warunk6w mieszkaniowych - nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana._ plar:::.....iu

17) obiekt o szczeg6lnych wymaganiach budowlanych - nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana._ planu
18) obiekt o dufym zatrudnieniu - nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu

19) obiekt szkodliwy- nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu

20) obiekt uslug publicznych o charakterze niekomercyjnym- nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq pla:-_nu

21) powierzchnia ekopozytywna- nie dotyczy obszaru obj�tego zmianqplanu
22) preferowany obiekt kultury- nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu

23) reklama wolno stojqea-obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napis6w i element6w c£._ekoracyjnych,
takze obiekt budowlany sam b�dqcy reklamq.

24) reklama wbudowana- miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie 7Judowlanym,
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napis6w i element.ow dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest
reklama._ wbudowaru.\,

25) restrukturyzacja zainwestowania - nie dotyczy obszaru obj�tego ziniam1. planu

26) rewaloryzacja zainwestowania - nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana._ planu

27) strefy- tereny pokazane na rysunku planu, kt6rych granice nie pokrywaja._ si� zwykle z liniami rozgr:.niczaja._cymi
teren6w elementarnych, i w kt6rych obowiqZUjq specjalne rygory gospodarki przestrzennej, zapisane -v ustaleniach
og6lnych planu.
28) strefy ochrony dziedzictwa kulturowego- strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej, strcafa B ochrony
zachowanych element6w historycznej struktury przestrzennej, strefa K ochrony krajobrazu kulturo'-=vego, strefa E
ochrony ekspozycji, strefa WI pelnej ochrony stanowisk archeologicznych, strefa W II cz�ciowej ochrc:,11y stanowisk
archeologicznych i strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.

1

29) strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej -nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu

30) strefa B ochrony zachowanych elernent6w historycznej struktury przestrzennej - nie dotyczy obs:::.:;;;zaru objytego
zrnianq planu
31) sr.refa K ochrony krajobrazu kulturowego- nie dotyczy obszaru objytego zrniana._ planu
32) strefa E ochrony ekspozycji- nie dotyczy obszaru obj�tego zrniarn1:planu

33) strefa WI pelnej ochrony stanowisk archeologicznych- nie dotyczy obszaru objytego zrniana._ plan-..i

34) strefa W II cz�sciowej ochrony stanowisk archeologicznych - nie dotyczy obszaru obj�tego zmian<l_ planu

35) strefa Will ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - oznaczony na rysunku planu obszar "\.-=l')'st�powania
stanowisk archeologicznych uj�tych w ewidencji organu wtasciwego w zakresie ochrony dobr kultury. C elem ochrony
jest wszechstronne udokurnentowanie slad6w osadniczych poprzez prowadzenie obserwacji archeologic::::znej w forrnie
nadzoru natl realizacja, robot ziemnych, po zakonczeniu kt6rych tereu moze bye trwale zainwestowar=iy.
36) teren elernentarny- fragment terenu rniasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaja._cym_i, dla ktorego
sforrnufowane sa._ ustalenia szczeg61owe planu. Podzia1 miasta na tereny elementarne jest sp6jny i rozl3<cz::::ny: wszystkie
t.ereny m.iejskie naie:z:q do kt6regos z teren6w elementarnych i zaden nie nalezy r6wnoczesnie do ...:!wu teren6w
elementarnych.

I
[

37) tereny mieszkaniowe - nie dotyczy obszaru objytego zmiaml planu

l

39) typ morfoplan.istyczny- nie dotyczy obszaru obj�tego zmiclilll planu

[

38) tereny o vqla._cznej funkcji mieszkaniowej, tereny rezydencjaine- n.ie dotyczy obszaru obj�tego zmi�planu

40) typ zabudowy - n.ie dotyczy obszaru obj�tego zmiaDq planu

41) wartosciowy drzewostan- nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana._ planu

42) wydzielen.ie wewn�trzne- nie dotyczy obszaru obj�tego zmianqplanu

· 43) wysokosc zabudowy - nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu
44) zabudowa obrzezna- nie dotyczy obszaru obj�tego zrnianq planu
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Zrniany sposbbu ui:ytkowania terenu (w tym lokalizacja nowych i rozbudowa obiekt6w istniej,lcych)
mog,l bye dokonywane pod warunkiem przedlozenia wraz z wnioskiem o pozwoleni� na budow�, analizy
wplywu inwestycji na srodowisko, opracowanej przez rzeczoznaw� z listy Ministra OSZNiL uprawnionych
do wykonywania OOS, oraz zastosowania przez inwestora wynikaj9:cych z niej zalecen. Analiza wplywu
inwestycji na srodowisko powinna zawierac:
a) opis stanu srodowiska i sposobu zagospodarowania w bezposred.nim sq5iedztwie inwestycji,
b) syntetyczny opis prograroowanego sposobu korzystania ze srodowiska z olcresleniem zu.zycia wody,
nosnik6w energii i powodowanych uciqiliwosci,
c) syntetyczny opis wpfywu inwestycji na srodowisko i analiz� tego oddzialywania, kt6re wywola
istotne zmiany lub uciqZliwosci dla srodowiska,
d) szczeg6lne odniesienie do wartosci zasob6w ESZM w rniejscu aruilizowanej lokalizacji i jej 5q5iedztwie
oraz do zachowania lub uzupelnienia jego ciqg!osci przestrzennej,
e) wynikajq_ce z analizy wnioski i zalecenia
4) Ustalenia pkt 3) nie dotyezq_:
a) zrnian sposob6w uzytkowania w ob�bie grupy sposob6w zgodnych z funkcj11,ESZM, o kt6rej mowa
wpkt2),
b) realizacji drobnych obiekt6w budowlanych niez�dnych do prawidlowego funkcjonowania obiekt6w
istniejq_cych na ich dzialkach (np. smietnik6w, garazy w zabudowie mieszkaniowej, ogrodzen),
c) zrnian funkcji obiekt6w istniejqeych pod warunkiem, ze nie pogors29; one oddzialywania na srodowisko,
d) pojedynczych inwestycji wyrnagaj11,cych zabudowy lub utward.zenia (¼cznie) rnniej niz 300 m2 terenu,
o ile stanowi ona mniej niz5 0% powierzchni dzialki.
5) Ustalenia pkt 2) i 3 ) nie dotyCZq_ elementow liniowych infrastruktury technicznej (w tym ulic i pogl<rbiania
tor6w wodnych) oraz niez�dnych dla ich prowadzenia konstrukcji inzynierskich. Obiekty te wyrnagaj11,
zaprojektowania i realizacji odpowiedn:ich zabezpieczen (dla zachowania powiqZall wewn�trznych ESZM).
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmian9: planu.
Ustalenia ekologiczne: og6lne, dla wyr6z.nionych typ6w morfoplanistycznych i szczegolowe obowiqZUjq
w przypadlrn nowego zagospodarowania tyrnczasowego (w rozurnieniu planu).
Tereny zieleni oraz zielen towarzys29;ca, UIZq_dzone jako zagospodarowanie tyrnczasowe (w rozumieniu planu)
mog11, bye likwidowane w zwiqZ.ku z realizacjq zagospodarowania zgodnego z planem bez zadnych ograniczen
i uwarunkowan.
3)

f
[

r
C
[

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

[

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej- 7 . Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.

[
L
l
L
l

4) ustaleniaform zabudowy-8. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianitplanu.
5) inne ustalenia ochrony dobr kul tury - 9.
9.1. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq_ planu.
9.2. Nie dotyczy obszaru obJ�tego zmian9: planu.
9.3. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaml planu.
9.4. W strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych inwestor robot ziemilych, z wylqczeniem
robot zwia_zanych z napraw4 konserwacjq lub remontem istriejqcych sieci lub konstrukcji podziemnych,
zawiadamia organ wlasciwyw zakresie och.rony dobr kultury o terminie podj�a tych prac z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, celem podj�ia negocjacji warunkow finansowania i wykonania nadzoru archeologicznego
przy robotach ziemnych.
9.5. Ustalenia planu dotycza_ce stref W II i W III ochrony stanowisk archeologicznych obowiq2ujq_ do czasu
przeprowadzenia odpowiednich badan archeologicznych. W terminie 3 miesi�cy od zakonczenia prac
terenowych, o ile organ wlasciwy w zakresie ochrony d6br kultury decyzjq_ nie utrzyma obowiq.ZyWania strefy,
teren moze bye zainwestowany bez zadnych ograniczen ze wzgl�du na ochrony archeologiczn,l.
9.6. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmian9:planu.
9.7. Ustalenia dotyc29;ce ochrony stanowisk archeologicznych w strefach W II i W III obowia;rujq_ w przypadku
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) wymagajqcego przeprowadzenia robot ziernnych.
9.8. Nie dotyczyobszaru obj�tego zmian.q_planu.
6) ustalenia zasad parcelacji-10.
10.1. Nie dotyczyobszaru obj�tego zmian9:planu.
10.2. Nie dotyczyobszaru obj�tego zmianq planu.
10.3. Nie dotyczyobszaru obj�tego zmian<1:planu.
10.4. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianqplanu.
10 .5. Zakaz dokonywania podzial6w i wydzielania nowych dzialek wynikaj9:cych z potrzeb:
a) istniej,lcego zagospodarowania tymczasowego (w roZUJI1ieniu planu),
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45 ) zabudowa zagrodowa - nie dotyczy obszaru obj�tego zmianc1.planu
46) zabytek - nie dotyczy obszaru obj�tego zmia.n.q_ planu
47) zagospodarowanie tymczasowe - sposob wykorzystania i llrnldzenia terenu, a takze sposob uzytlmwania obiektu,
dopuszczone na czas okreslony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog3c bye realizowane tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, po z. 414 ). Reklarna
(w rozumieniu planu) dopuszczona na czas okreslony nie jest zagospodarowaniem tymczasowyrn (w rozumieniu
planu).
48) zamkni�ie kompozycyjne - nie dotyczy obszaru obj�tego zmiailq_ planu
49) zasob zieleni- surna przestrzeni zaj�tej przez elementy zieleni w srodowisku miejskim, wyst�ujq_ee pojedynczo lub
w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a takze np. Pill\.CZJ, zywoploty, roslinnosc ozdobna w donicach).
50) zieleri izolacyjna - nie dotyczy obszaru obj�tego zmianc1.planu
51) zorganizowana zielen wysoka o charakterze publicznym - nie dotyczy obszaru obj�tego zmiamrplanu
§ 3.
Uchwala si� ,,Ustalenia ogolne - OG" obowi�jc1.ce na obszarze zmiany planow uchwalonej niniejsz<l_ uchwalc1.:
1) ustaleniafunkcjonalne - 5 .
5.1. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianl:I: planu.
5.2. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianl:I: planu.
5.3. Nie dotyczy obszaru obj�tego zrnianq planu.
5.4. Nie dotyczy obszaru obj(,tego zmianq planu.
5.5. Nie dotyczy obszaru obj(,tego zmianct planu.
5.6. Tereny elementarne (w rozurnjeniu planu) nale:zqce do typow morfoplanistycznych (w rozumieniu planu): MW,
MC, MJ, :MN, UK, UG, PREP, ED, RM, RP i RE oraz nie nale:z:qce do zadnego z typow- sq przeznaczone pod
zainwestowanie miejskie.
5.7. Nie dotyczy obszaru obj(,tego zmianq planu.
5.8. Nie dotyczy obszaru obj(,tego zmianq planu.
2) ustalenia ekologiczne - 6.
6.1. Zakaz - z zastrzei.eniem ustalenia 6.3 - lokalizacji:
1) elektrowni jqdrowych i innych reaktorow jqdrowych (z wyjq_tkiem instalacji badawczych o maksymalnej
mocy cieplnej nie przekraczajqcej 1 KW),
2) inwestycji do produkcji, wzbogacania lub przerobu paliw jqdrowych oraz do ntagazynowania,
unieszkodliwiania i przerobu odpadow radioaktywnych,
3) zald:adow przerobu azbestu lub rt�ci i produktow zawierajqcych azbest lub rt�c,
4) nowych obiektow szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiekt:6w istniejqcych,
kt6re powodowalyby wzrost szkodliwosci.
6.2. Na terenach wchodzqcych w sldad Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej (ESZM), okreskmego na rysunku
planu:
1) Zakazuje siy lokalizacji nowych i rozbudowy istniejqcych:
a) inwestycji produkcyjnych lqcznie z obiektami skoncentrowa..,ej produkcji rolnicz�,
b) rzemiosla przemyslowego w rozumieniu Za:!qcznika do Rozporza_dzenia :r-..1inistra Handlu
Wewn(,trznego z dnia30 lutego 1972 r. w sprawie oznaczenia rodzajow... (Dz. U. Nr 45, poz. 290, zm.:
z 1975 r. Nr 7, poz. 39; z 1976 r. Nr 8, poz. 41),
c) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o intensywnosci powyzej 0,6,
d) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o wysokosci zabudowy (w ro:zumieniu planu)
powyi.ej trzech kondygnacji.
2) Zachowuje si� - z zastrzezeniem pkt 3 ), 4 ) i 5 ) -ufytkowanie terenu zgodne z :funkcjq ESZM, tj.:
a) zielen miejska publiczna (parki, zielence, cmentarze),
b) tereny uj�c wod podziemnych,
c) lasy,
d) ogrody dzialkowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze (z wyjqtkiem szklarni),
e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojqcej i bliiniaczej z ogrodami
przydomowymi,
f) tereny uslug oswiaty, zdrowia, kultury, rekreacji i turystyki z duzym udzialem zieleni wysokiej na
dzial:ce,
g) wody otwarte.

[
[
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Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana_ planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana_ planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana_ planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana_ planu.
Dopuszczasi�-z :zastrzeteniemustaleri.: 6.5., 9.7., 10.5., 12.6. i 15.3. -lokafuacj� nowego i przedhrzenie lokalizacji
istniejqcego zagospodarowania tyrnczasowego (w rozumieniu planu) niespelniajqcego ustaleri planu, pod
nast�pujqcymi warunkami:
a) dostosowania zagospodarowania, a w szczeg6lnosci standardu obiekt6w tyrnczasowych do krajobrazu
i otaczajqc'ej zabudowy, biorqc pod uwag� okres funkcjonowania zagospodarowania i obiekt6w,
b) bralrn kolizji z sieciami i urzqdzeniami p<Xlziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeri dla komunikacji szynowej, kolowej, rowerowej i pieszej,
d) mozliwosci latwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub moiliwosci wykorzystania
zagospodarowania tymczasowego do cel6w zgodnych z planem.

L
l

11) promocja-16.
16.1. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.
16.2. Zaleca siy eliminacj� upraw roslin konsumpcyjnych w odleglosci mniejszej niz 100 m od tras kornunikacji
drogowej.
16.3. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana_ planu.
16.4. Na skrzyzowaniach dr6g zaleca si� zast�owanie trawnik6w niskirni krzewarni.
16.5. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaml planu.
16.6. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.
16.7. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiana_ planu.
16K W ulicach ukladu podstawowego scieili rowerowe powinny bye prowadzone poza jezdniq.
16.9. Nie dotyczy obszaru objytego zmiana_ planu.
16.10. Nie dotyczy obszaru objytego zmianq planu.
16.11. W strefach ochrony stanowisk archeologicznych W II i W Ill, kt6re nie sq wpisane do rejestru zabytk6w
wojew6dztwa szczecin.skiego - inwestor robot ziemnych, kt6ry nie uzgodnil warunk6w finansowania
i wykonywania czynnosci archeologicznych, o kt6rych rnowa w ustaleniach 9.3 i 9.4 moze bye objyty rygorarni
art 28 ustawy z dnia 15 iutego 1962 r. o ochronied6brkultury(Dz. U. Nr 10, poz. 48, zm.: z 1990 r. Nr 56, poz. 322;
z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 5, poz. 24)w przypadku wszczyciaprzezorgan wlasciwy w zakresieochrony
d6br kultury procedury wpisu obszaru do rejestru zabytk6w.
16.12. W negocjacjach, o kt6i.ych mowa w ustaleniach 9 .3. i 9.4., uwzgl¢nia siy sezonowosc badari archeologicznych,
kt6re mogq bye bez ograniczen prowadzone w okresie od maja do paidziernika.
16.13. Zaleca siy unikanie na ciqgach pieszych barier architektonicznych dla niepclnosprawnych.
16.14. Nie dotyczy obszani objytego zmiarui_ planu.
16.15. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaml planu.
16.16 Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaml planu.
16.17. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.
16.18. Nie dotyczy obszaru objytego zrnianq planu.
16.19. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmian<l planu.
16.20. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmian<l planu.
16.21. Nie dotyczy obszaru obj�tego z1niarui_ planu.
16.22. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiarui_ planu.
16.23. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.
16.24. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiailll planu.

[

§ 4.
Ustalenia dla v.-yr6znionych typ6w rnorfoplanistycznych (ustalenia morfoplanistyczne) nie dotyc2q zrniany K.. 74.

[
I[
l,

t

§ 5.

l.

Dia obszaru objytego zmian9: planu uchwalonq niniejsza,_ uchwala,_ obowiqZUjq r6wnoczesnie ustalenia og6lne - OG,
o kt6rych mowa w § 3, ustalenia szczeg6lowe, o kt6rych mowa w Rozdziale 2. Ustalenie og6Ine obowiqzuje jezeli ustalenie
szczeg6lowe regulujqce t� sa.Illil materiy nie stanowi inaczej.
§ 6.
1.

Uchwala siy Legend� rysunku zrniany plan6w zawartq w zalqczniku nr 1 do niniejszej uchwaly. Rysunek zrniany
planu obowiqZUje w cz�sci okreslonej w Legendzie jako ,,Ustalenia".

2.

Legend� zalqcznika graficznego zawieraj<lcego granice wladania gruntarni przed.stawia zalqcznik nr 1 a

\\
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8) ustalenia dotyc2qce obslugi komunikacyjnej- 12.
12.1. Realizacja kazdego nowego obiektu, rozbudowa, rnodernizacja lub zmiana sposobu uzytk<lwania obiektu
istni�jq_cego, jest uwarunkowana - z zastrzezeniem ustalen 12.3 i 12.4 - umieszczeniem na te :renie inwestycji
odpowiedniej dla jego prawidlowego :funkcjonowania ilosci rniejsc postojowych.
12.2. Jezeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejqcych stalych miejsc parkingowych muszq_
one bye odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zrniany funkcji ulicy na ciqg pieszy lub rowerowy,
b) realizacji UIZqdzen dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c)

12.5.
12.6.

12.7.
12.8.

(... ),

likwidacji garazy jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy ur2qdzen infrastruktu.ry
technicznej, w tyro ulic,
e) likwidacji garazy jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realiz.acji zagospodarowa.itia, dla kt6rego
zarezerwowano teren w planie.
Jezeli realizacja potrzeb parkingowych, o kt6rych mowa w ustaleniu 12.1.jest niemozliwa na te:renie inwestycji
- dopuszcza si� in.ny spos6b rozwiaµ.nia przez inwestora problemu potrzeb parkingowych w drodze umowy
z Zarzqdem Miasta.
Wska.iniki potrzeb parkingowych, o kt6rych mowa w ustaleniu 12.1. oraz zasady innych rozwi�problemu
potrzeb parkingowych, o kt6rych mowa w ustaleniu 12.3. okreslaRadaMiejska w odr�bnej uchwale.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zrniaI14.planu.
Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywolujq_Ce potrzeby parkingowe mniejsze niz 3 miejsca
postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia si� z wymog6w okreslonych w ustaleniach 12.1., 12.2.
i 12.3. W pozostafych przypadkach, takze w przypadku przed!uzenia lokalizacji ponad 3 lata., zagcispodarowanie
tymcza.sowe podlega wyrnogom okreslonyrn w tych ustaleniach.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmianq planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiai:Ulplanu.
d)

12.4.

\

b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
c) lokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmial14. planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14.planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14. planu.
Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14.planu.

7) ustalenia planistyczne i proceduralne -11.
11.1. Nie dotyczy obsza.ru obj�tego zmiaI14.planu.
11.2. Nie dotyczy obsza.ru obj�tego zmian<1:planu.
11.3. Nie dotyczy obsza.ru obj�tego zmiaI14. planu.
11.4. W przypadku linii rozgraniczaj<1:cych-przyblizonych, linii wewn�trznego'" podziahr- przybbzonych, sciezek
rowerowych i ciqg6w pieszych - podstawq_ uscislenia ich przebiegu mogq bye w szczeg61nosci: projekty
zagospodarowania, projekty techniczne, projekty koncepcyjne.
11.5. Nie dotyczy obsza.ru obj�tego zmiall<I: planu.
11.6. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14. planu.
11.7. Zainwestowanie i uzytkowanie miejskie istniejqce legalnie w dniu wejscia w zycie niniejszego planu uznaje si�
za zgodne z planem, chyba ze ustalenia dla typ6w morfoplanistycznych lub ustalenia szczegolowe stanowiq
inaczej. Niezgodne z planem istniejqce legalnie budynki mogq_ bye poddawane rernont<lm kapitalnym
i modernizacyjnym bez prawa powi�kszania kubatury budynku, z wylqczeniem rozbud<lwy budynk6w
uzytecznosci publicznej o cha.rakterze niekomercyjnym o urzq_dzenia techniczne niezb¢ne dla ich prawidlowego
funkcjonowania.

12.3.

,�

9) ustalenia dotyc2qce obslugi infynieryjnej - 13.
13.1. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14. planu.
13.2. Srednice sieci wodociqgowych i gazowych podano w planie jedynie w celu ustalenia odleg!dci zabudowy
od przewodu i nie Sq one ustaleniami planu. Sredni� przewod6w projektowanych okresl<1: projekty realizacyjne.
13.3. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14.planu.
13.4. Linie regulacyjne ulic wyznaczajq korytarze infrastruktury tecbnicznej. Prowadzenie sieci ini:ynieI)jnych poza
ulicami jest mozliwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i wfadajc1:cymi gruntem.
10) inneustalenia stanowiqce-15.
15.l. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmiaI14. planu.
15.2. Rezerwacja terenu pod inwestycje o cbarakterze publicznym ma charakter bezwzgl¢ny i ozna.cza. 7.akaz zmiany
sposobu zagospodarowania i· uzytkowania terenu na kazdy inny, kt6ryjest niezgodny z p�anowan ym. Ustalenie
nie dotyczy zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).

l
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Rozdzial 2.
Przepisy szczeg61owe

r
[

L
l

l
[

§7.

1.

Uchwala si� rysunek zmiany plan6w miejscowych zagospodarowania przestrzennego K.74, zawartyw zalq_czrriku
nr 2 oraz ustalenia szczeg6lowe zmiany:
TEREN ELEMENTARNY KD.01.A (�')
1. grani.ce terenu elementarnego
Droga krajowa A 6 (Autostrada)
granice terenu obj�tego zniiafillplanu
Fragment drogi. krajowej A 6 w rejonie Kijewa
2 powierzchnia terenu elementarnego
98,6ha
powierzchnia terenu obj�tego zmiafill planu
24,6 ha
3. identyfi.katory geodezyjne terenu
4. identyfi.katory adresowe terenu
identy:fikatory adresowe terenu obj�tego zmiall<l planu
Zwierzyniecka 16, 16A
5. ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczenie terenu: autostrada (drogaI klasy)
r
6. ustalenia ekologiczne
6.1. Droga cz�sciowo obj�ta ESZM
8. ustalenia form zabudowy
8.1. Zakaz reklam wolno stoja,cych i wbudowanych (w rozumieniu planu)
9. inne ustalenia ochrony d6br kultury
9.1. Nie dotyczy obszaru obj�tego zmian<l planu
U. ustalenia dotycz�ce obslugi komunil<acyjnej
12.1. Zakaz bezposredniej obslugi teren6w otaczajq_cych
12.2. Ustala si� przekr6j: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
12.3. Polq_CZenie z podstawowym ukladem miejskim wyfa\_CZnie w w�zlach z ulicami: (...), ci�em ulicK.D.03.E
-K.D.04 .GP, (...)
13. ustalenia dotycZll_ce obslugi inzynieryjnej
13.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napfr;cia w w�zle z ulicami K.D.03.E, K.D.04 .GP,
okreslona na rysunku planu.
13.2. Magistrala wodociqgowa o srednicy 1200 mm w w�±le z ulicami K.D.03.E,K.D.04.GP, okreslona narysunku
planu.
13.3. Projektowana magistrala wodociq_gowa o srednicy 1200 mm w w�zle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP,
okreslona na rysunku planu.
13.4. Gazociq_gwysokiego cisnienia o srednicy 250 mm w w�ile z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP, okreslony
na rysunku planu.
15. inne ustalenia stanowiq_ce
15.l. Ustalenie OG.15. 7. obowiqmje do czasu rozbudowy wr;zla
16. promocja
16.1. W rejonach skrzyzowari. podlegajqcych przebudowie zaleca si� ekwiwalenlrul rekompensat� (w rozumieniu
planu) uszczuplen zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
17. informacje o terenach prawnie chronionych
17.1. Droga cz�sciowo obj�ta strefq_ ochronnq Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa"
okreslofUl na rysunku planu
TEREN ELEMENTARNY K.D.64.E

1. granice terenu elementarnego
Odcinek dr6g .krajowych nr 3 i nr 6 od ulicy Zwierzynieckiej do granicy miasta
2. powierzchnia terenu elementarnego
24,2ha
3. identy:fikatory geodezyjne terenu
4. identyfikatory adresowe terenu
5. ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczcnie terenu: droga ekspresowa

,,
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6. ustalenia ekologicme
6.1. Droga'czysciowo objyta ESZM
8. ustalenia form zabudowy
8.1. Zakaz reklam wolno stojqcych i wbudowanych (w rozumieniu planu)
9. inne ustalenia ochrony d6br kultury
9.1. Droga czysciowo objyta strefami Will ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznyc:::h
12. ustalenia dotyc:zqce obshlgi komunikacyjnej
12.1. Zakaz bezposredniej obshlgi teren6w otaczajqcych
12.2. Ustala siy p1-zekr6j: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
12.3. Polqczenie z podstawowymuldadem miejski.m wylcµnie w Wyzlach z u.Iicami: (... ), KD.54_2.
15. inne ustalenia stanowiqce
15.1. Ustalenie OG:15.7. obowia.z;uje do czasu realizacji Wyzla
16. promocja
16.1. Odtworzyc wiadukt w ciqgu ulicy Stary Szlak
16.2. W rejonach skrzyzowan podlegajqcych przebudowie zaleca siy ekwiwalentnq rekompensaty e,w rozumieniu
planu) uszczupler\. zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
16.3. W rejonie skrzyzowania z ulicq Tczewskq zaleca siy zadrzewienie obszaru Wyzla
17. informacje o terenach prawnie chronionych
17.1. Droga czysciowo objyta strefa_ ochrollilll Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Pusz-=.cza Bukowa"
okreslona_ na rysunku planu
2.

Obszar objyty zmianq_K. 74 polozony jest w terenie elementarnymK.D.0lA.iK.D.64.E. Granice ot 1szaru okresla
zalqcznik nr 2. Granice wladania gruntami zawiera zala_cznik nr 2a

3.

Celern regulacji zawartych w ustaleniach zrnianyK. 74 jest utrwalenie rezerwacji terenu na rnodemizaci� istniejq_cych
fragment6w autostrady i drogi ekspresowej.
Rozdzial 3.

Przepisy koo.cowe

§ 8.
Na obszarze objytym zmiana_ plan6w uchwaloilll niniejs:zq uchwalq_ traeq_ rnoc przepisy:
a)

Miejscowego planu og6lncgo zagospodarowania przestrzennego rniasta Szczecina uchwalon ecgo uchwala_
Nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 1994 r., w sprawie Miejscowego pl�u og6lnego
zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 9, poz. 72, zrn.: Nr =:16, poz. 150)

b)

Miejscowego planu zagospodarmvan.ia przestrzennegoK.0 1 uchwalonego uchwal,t Nr XLIII/53 9/9&. Rady Miasta
Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r., w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu og6lnego zagos:3odarowania
przestrzennego rniasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrzeze dotycz,tcych ochron � stanowisk
archeologicznych (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 6 kwietnia 1998 r. Nr 6, poz. 54).

l

§ 9.
Ustala siy stawky procentowa_ sh.14cq_ naliczaniu op-laty, o kt6rej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokosci 0 %.
§ 10.
Zobowic\:Zllje siy Zarzqd Miasta do ogloszenia niniejszej uchwaly wraz z rysunkiem zrniany planu na urz�owej tablicy
ogloszen. w Urzydzie Miejskirn w Szczecinie i skierowania do ogloszenia w Dzienniku Urz�dowym �ojew6dztwa
Zachodniopomorskiego.
§11.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej og!oszenia w Dzienniku Urz�dowym v;.r�jew6dztwa
Zachodniopornorskiego.

PRZEWODNICZ\CY RADY
Dominik Gorski

{
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l
l
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ustalenia dotycz�ce obslugi komunikacyjnej
autostrada
ustalenia dotyc�ce obslugi inzynieryjnej

---:EE----

r
r
t
t

---G

elektroenergetyczna linia napowietrzna najwyzszego lub wysokiego napi�cia

---w ----w

gazoci� wysokiego cisnienia
rnagistrala wodoci,tgowa
projektowana magistrala wodoci,tgowa
Zalflcznik nr la do uchwaly Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczeciria
z dnia 22 listopada 1999 r.

LEGENDA

- w zalflczeniu do map w skali 1:5000, z naniesionym stanem wladania.

d

- granice obr�b6w
_- granice planu obj�tego zmianq_ planu o zakresie pelnym
- grunty Skarbu Panstwa (bialy)

[

- grunty Skarbu Pari.stwa w trak:cie komunalizacji
(na bialyrn tle czerwona szrafura)

[

- grunty Skarbu Panstwa podlegajq_ce i w trakcie komunalizacji
d.la wieczystych uzytkownilc6w
(na bialym tle pomarari.czowa szrafura)

l

- grunty Skarbu Panstwa pod.legaj<1:ce komunalizacji
(na bialyrn tle szrafura ol6wkiem)

L
l
l
[

- grunty Skarbu Panstwa, przedsi�biorstwa b�<lclce
w wieczystym u.tytkowaniu (fiolet)
- grunty Skarbu- Panstwa, AWR (nicbieski)

- wlasciciel (zielony)

.• - GMINA :tvfIASTO SZCZECIN, grunty skomunalizowane (czerwony)
- GMJN"A :MIASTO SZCZECIN, grunty skomunalizowane
b�dqce w wieczystym uzytkowaniu (pomaranczowy)

I.
I
l

/;io'l

- drogi i cieki wodne
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Zal:i:cznik nr 1 do uchwaly N _. XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 Iistopada 1999 r.

OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU Pl.A.NU
INFORMACJE

11111111111111111111111

granice obszaru obj�tego zmiami planu o zakresie p_elnym

graniceadministracyjne

-■-

granice administracyjne rniasta
·'

I

tereny chronione

L.....J L-J 1-.J L.

granice otuliny parkow krajobrazowych

USTALENIA
ustalenia ekologiczne

ekologiczny system zieleni rniejskiej
linie rozgraniczaj:i:ce

--(. . . )

L

scisle okreslone - dla terenow elementarnych
przyblizorie - dla teren6w elementarnych

symbol adresowy
symbol typu morfoplanistycznego (dla podsystemu transportu dro�owego
- oznaczenie klasy ulicy)
nwner kolejny w osiedlu (dla systemu transportowego - numer ci�
transportowego w obr¥bie danego podsystemu transportu)
symbol osiedla (dla systemu transportowego - symbol podsystemu transportu)

{

symbol dzielnicy Iub przynaleznos6 terenu do systemu transportow .-:go
ustalenia ochrony d6br kultury

WIOOWIIOOWIII

granice stref ochrony stanowisk archeologicznych:
,,WI" -pelnej, ,,WIT' -c�sciowej, ,,WIII"-ograniczonej

{

�-
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Zal�cznik nr 2 do uchwaly Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.

q_

II
\'

..,\._��
•'

-

tt -

·� .. I
�

�,-,
��r�t
\

;;;_:r:

.,•.�· ·.

C<:;�·

fi,1i

[

1·

., ,'..

l
l
L
l
l
l

612

DZIENNIK �OWY WOJEWODZIWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Zal�cznik nr 2a do uchwaly Nr
Rady Miasta S:z:czecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
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XVI/562/99
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ZACHODNIOPOMORSKI URZA.D WOJEWODZKI
w Szczecinie
Wydzial Srodowiska i Rolnictwa

SR-WKP-6650/324/06/mk
DIM
Pracownia Projektowa Drog i Mostow
u. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

[

r

[

r
r
[

Szczecin, dnia // maja 2006 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2006 r., znak:: DIM-IV-R/48/04/06
sprawie wskazania obszar6w obj�tych ochronq_ na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.) kolidujq_cych lub b�dq_cych w
bezposrednim sq_siedztwie z inwestycjq_ polegajq_ca na przebudowie drogi krajowej nr 3 na
odcinku w�zel ,,Rz�snia - w�zel ,,Kijewo" od km 86+061 do km 93+269,03 uprzejmie
informuj�, iz cz�sc drogi (do istniejq_cego mostu na rzece Ploni) stanowi granic� specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH320020 Wzgorza Bukowe.
Majq_c powyzsze na uwadze informuj�, iz zgodnie z zapisem art. 33 ustawy o ochronie
przyrody zabrania si� podejmowania dzialafz mogqcych w znaczqcy spos6b pogorszyc stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunk6w roslin i zwierzqt, a takze w znaczqcy spos6b
wplynqc negatywnie na gatunki, dla kt6rych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000.
Wyniki Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecin, wykonanej przez Biuro
Konserwacji Przyrody w Szczecinie \Vykazaly, ze w poblizu planowanej inwestycji wyst�puji:t
nast�pujq_ce formy ochrony przyrody:
• otulina Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa",
• proponowany zesp6l przyrodniczo-krajobrazowy ,,Dolina Ploni" (ZPK-XIV) - dolina
· rzeki Ploni o wielu cechach naturalnych, z mozaikq_ r6znorodnych zbiorowisk roslinnych
(las6w l�gowych, buczyn, lozowisk, wilgotnych lq_k i muraw napiaskowych) ze
stanowiskami wielu chronionych, zagrozonych roslin oraz miejscami wyst�powania
gatunk6w zwierzq_t chronionych,
• obszary cenne przyrodniczo:
OC-14 - Dq_bie- wilgotne lq_ki, ziolorosla i zarosli. Fragment systemu korytarzy
ekologicznych lq_czq_cych dolin� Ploni z rejonem Jeziora Dq_bie.
OC-16 - Kijewo - fragment bor6w sosnowych, dobrze wyksztalconych ze stanowiskami
rzadkich roslin i duzq_ r6znorodnosciq_ porost6w.
Wszystkie wyzej wymienione formy ochrony przyrody zaznaczone zostaly w zalq_czniku
mapowym.
Jednoczesnie informuj�, iz nie stwierdzono zadnych wartosci przyrodniczych w odcinku
drogi zlokalizowanej na terenie gminy Goleni6w.

Zalacznik:
• Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

Tel: (091) 43-03-753
Fax: (091) 43-47-932
Adres: Waly Chrobrego 4, 70-502 S::c:::ecin

r

1
Szczecin, 8 maja 2006 r.
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ZN-4111/SZ/39/MS/2006
POSTANOWIENIE
Dzialajq_c na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 21, art. 89 pkt 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z poiniejszymi zmianami),
rozporzq_dzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a taki:e innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579), oraz w oparciu o art. 123 Kpa,
na wniosek Pracowni Projektowej Drog i Mostow DIM Ryszard Kowalski z siedzibq_ w Szczecinie, z dnia
21 kwietnia 2006 r., znak: DIM-IV-R/47/04/06, w sprawie opiniowania projektu przebudowy drogi krajo
wej nr 3 na odcinku w�zel ,,Rz�snica" -w�zel ,,Kijewo", od km 86+061 do km 93+269,03 w Szczecinie,
postanawiam
zaopiniowac pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych
projekt w/wym. inwestycji na terenie m. Szczecina.
Uzasadnienie
Inwestycja lokalizowana jest m.in. na terenie obj�tym ochronit konserwatorskq_ stanowiska archeologi
cznego zaewidencjonowanego pod nr: Dq_bie, stan. 2 (AZP: 31-07/2).
Przy realizacji przytoczonej inwestycji niezb�dne jest przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologi
cznych celem udokumentowania w zrodlach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpo
wrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektow zabytkowych, warstw kulturowych oraz
wyeksplorowania ruchomych zabytkow.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie sluzy stronie zazalenie, a strona moze je zaskarzyc tylko w odwolaniu od
decyzji.
Inwestor zobowiq_Zany jest do uzyskania od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zezwolenia na
· i:ozpocz�cie robot ziemnych. Zezwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajitcy: 1/ dokladne
okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawc� prac;
2/ program archeologicznych badan opracowany przez Zleceniobiorc� przeprowadzenia interwencyjnych
badan archeologicznych (osob� prawnq_ lub fizycznaj.

Oplat� skarbowq_ w wysokosci 5,50 zl. skasowano na wniosku.
Otrzymujq_:
'(D Pracownia Projektowa Drog i Mostow ,,DIM" Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a/wejscie E, 71-468
Szczecin;
2. a/a.
Do wiadomosci:
1. GeneralnaDyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie, ul. Bohaterow Warszawy 33,
70-340 Szczecin;
2. Urzq_d Miejski, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
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Kliniska dnia 5.05.2006 roku.
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Zn. spr. Z-21/34/06
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Pracownia Projektowa Dr6g i Most6w

,,DIM"

ul. Sosnowa 6a
71- 468 SZCZECIN

Wasz zak. DIM IV-R/51/04 / 06
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W odpowiedzi na Paiisnva pismo z dnia 2 l .04.2006r. infommjcl_ce o propozycji
przejs6 dla 2wierzl:\:_t w aspekcie projektu przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku ,,W'tzel
Rz�snica - W�zel Kijewo" - Nadlesnictwo Kliniska bior[lc pod uvmg� fakt, iz przedmiotowy
odcinek drogowy podlegaj�cy modemizacji usytuowany jest na obrzczach kompleks6w lesnych
oraz uwzgl�dniaj�c wskazan!;\; w Panstwa korespondencji propozycj� rozwiti;zania zagadnienia
bezkolizyjny:h przejsc dl� w?1:1oz)dSi,cych �wi_erz'1t, uw�za za zasadn'1; koncepcji;a adaptacji i
vvykorzystama w tyrn_selu 1stnie.,21:.cy.ch mostow 1 ;grzetms.to..l&:..tUtaw,:;r.ch
Uwazamy, ze omawi�ny odcinek drogowy nie pozostaje w bezposredniej kolizji z gl:6wnymi
korytarzarni migracyjnymi zwierzyny i projekt modemizacji tego odoinka nie wymaga budowy
dodatkowego przejscia dla zwierzi.=tt.

/ Nr9
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH

r

71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 125A
e-mail: zuk.szczecin@post.pl
_
_____________________ ·•-----·--·---------- ____________________Tel.
centrala: (0 91) 48-48-294, teL (0 9°i").48-48-689, tel./fax (0 91) 48-48-055
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1/401 /2006

Szczecin, dnia 27.06.2006 r.

Pracownia Projektowa
Dr6g i Most6w ,,Dim"
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin
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W nawi<1:_zaniu do pisma DIM R/68/05/06 z dnia 16.05.2006 r. w sprawie wydania
opmn dotycz<1:_cej budowy przejsc dla zwierz<1:_t - przedsi�wzi�cia polegaj<1:_cego na
przebudowie drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel ,,Rz�snica" - w�zel ,,Kijewo"
ii:iformujemy, ze nie wnosimy sprzeciv1-u. Jednoczesnie ze wzgl�du na charakter sprawy
wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji w zakresie prac remontowych
ze Szczecinskim Parkiem Krajobrazowym ,,Puszcza Bukowa" oraz ze znanymi
organizacjami ekologicznymi.

[
And.rzeJ Macioszek

Otrzymuj <1:_:
1. Adresat
2. WL a/a
3. WT a/a

Bank PE KAO S.A. Grupa PE KAO S.A. I O/Szczecin
Nr 11001366-797795-2101-lll-0

--- ·- -

----- --------·---------- ·- --- ----- ------

---NIP.85-2:0·0�l�ZS
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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA
ul. Waly Chrobrego4
70-502 Szczecin
NIP 851-11-61-599
WM-0943/ 03-1.1/ 06

W SZCZECINIE

f

DIM- Pracownia Projektowa
Drog i Mostow
ul. Sosnowa 6a/wejscie E
71-468 Szczecin
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fax. 091/48-59-509
tel. 091/48-59-500 do501
REGON 000162429
Szczecin, 17.05.2006r.

Wojew6dzki lnspektorat Ochrony
dotychczasowych program6w monitoringu
Che{szczqcej.

Srodowiska w Szczecinie w ramach
rzek nie wykonywat badan w6d rzeki

Ostatnie kompleksowe badania w6d Ptoni prowadzone byty w 2001 roku. Jakosc w6d
dolnego odcinka Ptoni kontrolowano w6wczas na 3 stanowiskach:
• Ptonia powyzej dzielnicy Ptonia (w Jezierzycach) - 13,8 km
• P1onia ponizej dzielnicy Ptonia - 9, 1 km
• P{onia przed ujsciem do jeziora Oqbie - 0,9 km
Wedtug tych badan wody dolnego odcinka Ptoni powyzej Szczecina Oqbie na podstawie
badan bakteriologicznych i fizykochemicznych zaliczono do Ill klasy czystosci. Na
stanowisku zlokalizowanym w rejonie autostrady (powyzej m. P1onia - w Jezierzycach) o
zaliczeniu w6d do tej klasy czystosci decydowaty st�zenia azotu azotynowego i stan
sanitarny w6d. Wody P{oni w tym rejonie Sq zeutrofizowane. W okresie wegetacyjnym
wyst�pujq intensywne zakwity glon6w i zwiqzane z ich wyst�powaniem deficyty tlenowe.
Ponizej dop{ywu zanieczyszczen z P1oni widoczny jest wzrost st�zen azotu azotynowego
oraz pogorszenie stanu sanitarnego w6d (chociaz klasyfikacja nie ulega zmianie).
Wody P1oni w przekroju ujsciowym zlokalizowanym ponizej dzielnicy Szczecin-Dqbie
zaliczono do pozaklasowych. Jakosc tych w6d dyskwalifikowa{ stan sanitarny rzeki oraz
st�zenia chlorfilu ,,a" b�dqce wskai.nikiem eutrofizacji. Jakosc w6d Ptoni w tym przekroju
kontrolowana jest corocznie. Wieloletnie badania stanu zanieczyszczenia wykazujq
znaczqcq popraw� jakosci w6d w tym rejonie. W latach 2002 i 2003 na podstawie oceny
parametr6w fizykochemicznych wody te zaliczono do Ill klasy czystosci (azot azotynowy i
stan sanitarny). W rejonie tym nadal okresowo wyst�powaty zakwity glon6w.
W 2004 roku wprowadzono zmiany w prawie dotyczqcym monitoringu w6d i sposobu
klasyfikacji w6d (ukazato si� wydane przez MS z mocy art. 49 ustawy Prawo wodne
rozporzqdzenie w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu w6d powierzchniowych i
podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynik6w i
prezentacji stanu tych w6d). Nowa klasyfikacja w6d powierzchniowych pod wzgl�dem ich
stanu jakosciowego w miejsce dotychczasowych trzech klas wprowadzi+a pi�c klas czystosci.
Prowadzone w 2004 i 2005 roku badania w6d Ptoni przed ujsciem do jeziora Oqbie
wykaza1y, ze ich jakosc miesci+a si� w Ill klasie czystosci co odpowiada umiarkowanej
jakosci w6d.
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Szczeg6lowe informacje o stanie srodowiska Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
prezentowane sq w wydawanych co dwa lata ,,Raportach o stanie srodowiska ... ", kt6re
dost�pne Sq na naszej stronie internetowej:www.wios.szczecin.pl

Nrll:
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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

ul. Waly Chrobrego 4
70-502 Szczecin
NIP 851-11-61-599

fax. 091/48-59-509
tel. 091/48-59-500 do 501
REGON 000162429
Szczecin, dn. io, Ot;. 'lo O G

WM-6750/1-62/06

Joanna Filipkowska
ul. Szymanowskiego 18c/10
71-416 Szczecin

dotyczy: aktualnego stanu iakosci powietrza
Odpowiadajclc na Pani pismo: z dnia 26. czerwca 2006 r., Wojew6dzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, zgodnie z art. 19, ust 3 pkt.I i ust. 4 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, oraz w oparciu o rozporzcldzenie Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002 r. ,, w sprawie wartosci odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu"
(Dz.U. 03.1.12 z dnia 8 stycznia 2003 r.) - okresla aktualny stan jakosci powietrza dla
podstawowych zanieczyszczen, dla celu ocbrona zdrowia ludzi,
na odcinku drogi krajowej nr 3 ,,Rz�snica - Kijewo"
dla nast�puj�cych zanieczyszczen:
- srednioroczne st�zenie dwutlenku siarki (S02):

82,0 µg/m3

- srednioroczne st�zenie dwutlenku azotu (N0 2):

3
22,0 µg/m

srednioroczne st�zenie pylu zawieszonego PMlO:
- . srednioroczne st�zenie tlenku w�gla (CO)

25,0 µg/m3
200,0 µg/m3

W zalclczeniu przekazujemy rachunek za udost�pnienie informacji o srodowisku,
wystawiony w oparciu o rozporzcldzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 lutego 2003 r.
(Dz.U. Nr 50, poz. 435), na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
zal4cznik: rachunek za udost�pnienie informacji
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UZASADNIENIE
Decyzj� wydano na podstawie ,,Dokumentacja dotyczq_ca ustanowienia stref
ochronnych uj�cia w6d podziemnych Drobimex-He:intz Sp6l:ka z o.o. w Szczec:inie"
autorstwa finny OPERAT s.c. w Szczecinie, z lipca 1998 r.
Uj�cie w ,;Drobimex-He:intz" w Szczecinie posiada decyzj� na pob6r w6d
podziernnych i eksploatacj� urzq_dzen wodociqgowych wydan.3i. przez Urzq_d Wojew6�
w Szczecinie, z dnia 5.01.1998 r. znak: OSB-9/6210/1/98.
Zadaniem ustanowionych stref ochronnychjest pelne zabezpieczenie terenu uj�cia
oraz obszaru oddzialywania uj�cia przed przypadkowym lub umyslnym
zanieczyszczeniem, co maze doprowadzic do pogorszenia jakosci zasob6w wodnych.
Koniecznosc ustanowienia stref ochronnych wynika z obowi�zuhcych przepis6w oraz
z an.alizy warunk6w hydrogeologicznych obszaru zasilania przedmiotowego uj�cia.
Uzytkownik uj�cia zalq_czyl do wniosh.7.1 uzgodnienia z wlascicielami i
J uzytkownikami dzialek obj�tych strefq_ ochrony posredniej wewn�trznej.
W przeprowadzonym post�powaniu Urzq_d Wojew6dzki w Szczecinie nie uwzgl�dnil
stanowiska Firmy ,,Eko-Wark" ze Szczec:ina, z uwagi na f� iz planowane przez
niniejszq_ Firm� wykonanie warsztatu· nie koliduje z ograniczeniami wprowadzonymi na
terenach stref ochrony posredniej. Nalezy podkreslic, ze Finna ta pobiera wod� z uj�cia
zakladowego ,,Drobimex-Heintz".
Wobec powyzszego uznano zalq_czone pismo jako bezzasadne.
Wszystkie sprawy, zwiq_.zane z i:ealizacjq_ _ poszczeg61nych element6w ochrony
zasob6w uj�cia, regulowane winny bye decyzjami lub postanowjeniami organ6w
administracji zgodnie z wfasciwosciq_ rzeczowq_ i terytorialnq_.
Od niniejszej decyzji Stronie sluzy odwofanie do Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa, wniesione za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty dor�czenia.
)

.

�
�r����x-Heintz
ul. Kniewska 6/10
. 70-84(5 Szczecin
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Do wiadomosci:
1. Urz<td:Miejski w Szczecinie + rys. nr 3 i nr 4 opracowani�
. 2. Urz::td Rejonowy w Szczecinie
3. RZGW
Szczec:in, ul. Solskiego ..3
4. WIOS - w/m
5. a/a
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Pracownia Projektowa
Dr6g i Most6w DIM
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

r
r

Szczecin, 2006.05.

Dot. przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku w�zel ,,Rz�snica" -w�zel ,,Kijewo".

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2006r. znak: DIM N-R/63/05/06 w sprawie
udzielenia informacji dot. dog�szczenia linii brzegowej lasu w zwi�zku z wycinkc1: drzew
wzdluz przebudowywanej drogi, Regionalna Dyrekcja LP uprzejmie wyjasnia:

Drzewostany przylegaj�ce do przebudowywanej drogi na wskazanym odcinku, to
przede wszystkim starodrzewia i drzewostany sosnowe sredniowiekowe, o prawidlowo
uksztaltowanej linii brzegowej.
If Prowadzona wycinka drzew spowoduje koniecznosc cz�sciowego dog�szczenia linii
brzegowej drzewostan6w umozliwiaj�c odbudow� struktury warst\vowej i odtworzenie
bariery
ochronnej.
\� Uwzgl�dniaj�c wiek drzewostan6w, uznaje si� za wlasciwe wprowadzenie, w drzewostanach
I
mlodszych klas wieku, podszytu i podsadzen gatunk6w lisciastych.
r

Szczeg6lowe ustalenia zawarte w opracowywanym projekcie dog�szczania linii
brzegowej lasu, dotyczc1:ce mi�dzy innymi obszar6w obj�tych dog�szczeniem, termin6w
wykonania, rodzaju 1 ilosci wprowadzanych gatunk6w, nalezy uzgodnic bezposrednio z
Nadlesniczymi Nadlesnictw Kliniska i Gryfino.
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Otrzymuj�:

N adlesniczowie Nadlesnictw
Kliniska i Gryfino.
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Rys_ nr 1
Mapa orientacyjna planowanej
inwestycji

