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I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest aneks do rapmiu o oddzialywaniu na srodowisko projektowanej

przebudowy istniejctcego w�zla drogowego ,,Kijewo", sporzctdzonego dla etapu uzgodnien decyzji

o ustaleniu jego lokalizacji (nr oprac. PS/ROS/IX/2006).

Jego zakres obejmuje dodatkowe informacje uwzgl�dniajctce odpowiednio Wezwanie Zachodnio

pomorskiego Urz\:dU Wojew6dzkiego w Szczecinie (zn. SR-S-10/6613/4-8/2006 z 15.12.2006r)

do pisemnego zlo.zenia WJ.iasnien, uzupelnien i usuni�cia brak6w w ww. raporcie o oddzialywaniu 

przedsi�wzi�cia na srodowisko. 

W poszczeg6lnych punktach aneksu przedstawiono: 

1) p. 2: charakterystyk1, istniej1tcych warunk6w hydrogeologicznych w obszarze przebudowywa

nego w�a drogowego (ad p. 2 i 5 ,,wezwania"), 

2) p. 3: informacje dotyczctce odprowadzania i oczyszczania sciekow opadowych ( ad. p. I, 3 i 4

,,wezwania'>) 

3) p. 4: infonnacje dotycZ!lce srodowiska przyrodniczego ijego ochrony (ad. p. 6+ 11

nwezwania") 

W odniesieniu do zakresu poszczeg6lnych cz�sci sporzctdzonego aneksu uwzgl�niono w nich 

w odpowiedni spos6b przepisy art. 52 ustawy Prawo ochrony srodowiska dotyczctce wymaganego 

zakresu raportu OOS, ze szczeg61nym uwzgl�dnieniem falctu, ze projektowane przedsi�wzi�cie

polega wylctcznie na przebudowie ju.z istniejctcego w�zla drogowego. 
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2. Charakterystyka istniejitcych warunkow hydrogeologicznych w obszarze przebudowywa

nego w�la drogowego -uzupeluienia do wczesniej sporzitdzonego raportu OOS (w odnie

sieniu do p. 2 i 5 ,,wezwania").

2,1, Zaloi:enia og6lne. 

Dia potrzeb tej charakterystyki wykorzystano przede wszystkim informacje zawarte w ,,Opinii 

o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego dla przebudowy wt,izla dro

gowego Kijewo w ciiigu autostrady A6 i drogi krajowej S-3", opracowanej przez Transprojekt 

Gdanski Sp. z o.o. (Pracownia Projektowa w Szczecinie) w sierpniu 2006r. 

Ponadto wykorzystano inne informacje zawarte we wczesniej wykonanych opracowaniach, w tym 

m.in. w raportach OOS spor24dzonych w poprzednich etapach uzgadniania budowy okreslonych

odcink6w dr6g znajduj!(cych sit,i w obrt,ibie ww. wt,izla lub do niego przyleglych. 

W k011cowej czt,isci niniejszego punktu zamieszczono nw. zal!(czniki graficzne: 

• mapt,i sytuacxjm1,

• przekroje geotechniczne,

skopiowane z ww. opracowania Transprojektu Gdanskiego Sp. z o.o. 

2.2. Poloi:enie i morfologia. 

Obszar istniej!lcego wt,izla ,,Kijewo", podlegaj!lCY przebudowie, polozony jest w prawobrzeznej 

czt,isci Szczecina, w ci!lgu istniej!(cych dr6g krajowych nr 3, 6 i 10 - jego usytuowanie przedsta

wiono w poprzednio spor24dzonym raporcie OOS a do niniejszego aneksu zal!lczono dodatkowo 

mapf,l sytuacyjn!( z oznaczeniem na niej punkt6w badawczych dotycz!(cych warunk6w hydrogeolo

gicznych na tym obszarze. 

Pod wzglt,ldem morfologicznym teren przebudowywanego w¢a znajduje sit,i w obn;bie plejstocen

skiej r6wniny rzecznej, miejscami nadbudowanej wydm!(. 

Rzt,ldne terenu kszta!tuj!l sit,i na poziomie 12,5+ 15,8 m npm. a w  rejonie wt,izla - do ok. 19,50 m 

npm. (na istniej!lcym wiadukcie drogowym: ul. Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka). 

Nachylenie terenu w tym rejonie ma miejsce w kierunku p61nocno-wschodnim oraz w kierunku 

poludniowo-zachodrtim. 

2.3. Budowa geologiczna. 

Podloze w tym rejortie buduj!l osady czwartorzt,ldowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego. 

Plejstocen reprezentowany jest przez osady ak.'llll1ulacji rzecznej, tj. piasek drobny z przewarstwie

niarni piasku gliniastego i niewielk!l wkladk!l piasku pylastego przewarstwionego pylem, (tzw. 

,;nulkami") oraz przez piasek sredni. 
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Miejscami wyst\lpuje piasek gliniasty w postaci soczewki ( otw6r nr 2, WD-28). 

Powierzchni\l terenu w rejonie wiaduktu przylaywa nasyp mineralny (piasek drobny) do gl\lbokosci 

4,0+5,4 m. 

Pod nasypem zalega 20 do 60 cm warstwa gleby wyznaczajitca pierwotny poziom terenu. 

Strop nasypu mineralnego przylaywa 20+70 cm warstwa nasypu glebowego. 

W rejonie W\Jzla drogowego strop piask6w przylaywa 20+ 30 cm warstwa gleby ( otwory nr I, 3, 4, 

5) lub nasypu glebowego o mi!!Zszosci 0,2+0,5 m.

W otworze nr 2 pod nasypem glebowym do g!\lbokosci 2,5 m zalega nasyp niekontrolowany z pia

sku drobnego z domieszkit gruzu ceglanego. 

2.4. Warunki wodne. 

Na zalitczonej mapie sytuacxjnej i rysunkach przekroj6w geotechnicznych oznaczono punkty, 

w kt6rych przeprowadzono badania dotyczitce srodowiska w6d gruntowych (podziemnych) w tyrn 

rejonie. 

Woda gruntowa o zwierciadle swoboduym wysl\lpuje w otworach nr: 2, 3, 4 (przy wiadukcie), na 

gll)bokosci 6,70+12,20 m p.p.t. (rz\)dna 7,30 m n.p.m.). 

W pozostalych otworach nie stwierdzono wyst\lpowania wody gruntowej w .zadnej postaci. 

Po wiosennych roztopach i opadach atmosferycznych o du.zej intensywnosci mo.ze wyst\jpowa6 

podniesienie poziomu wody o zwierciadle swobodnym oraz maze lei: mie6 1niejsce du.ze zawilgo

cenie piask6w zawierajitcych przewarstwienia piasku gliniastego oraz piasku pylastego przewar

stwionego pylem ( otwory nr: 5, 6, 7). 

2.5. Ogolne wnioski dotycz11ce warunkow hydrogeologicznych w obszarze przebudowywanego 

WfZla drogowego. 

I) Podlo.ze w tym obszarze jest jednorodne, zbudowane w nast\lpUjllCY spos6b:

• w CZ\JSCi istniejitcego wiaduktu drogowego - w poszczeg6lnych warstwach:

• piasek gliniasty, wilgotny i nawodniony, sredniozag\lszczony,

- piasek drobny, wilgotny i nawodniony, sredniozag\lszczony,

- piasek drobny, wilgotny i nawodniony, zag\)szczony,

piasek sredni, nawodniony, sredniozag\)szczony,

- piasek gliniasty, wilgotny, twardoplastyczny,

• w cz\)sci drogowej:

• piasek drobny w nasypie niekontrolowanym, wilgotny, luzny,

- piasek drobny, wilgotny, sredniozag\)szczony.
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2) Warunki wodne Scl korzystne, gdyi woda gruntowa pojawia siv na znacznej gl�bokosci p.p.t. tj.

rz�dnej 7,30 m n.p.m. - stwierdzono iit tylko w otworach glvbszych, wykonanych przy wiaduk

c1e.

3) Calos6 pod loia rodzimego budujit grunty nosne, nadajitce siv do posadowienia bezposredniego.

4) Nasyp drogowy jest w stanie luznym do sredniozagvszczonego ( o Io = 0,20+0,50).

5) Podloze budujit gmnty niewysadzinowe i przepuszczalne.

6) Wedlug badan laboratoryjnych wskazniki charakterystyczne wynoszit:

- wsp6lczynnik filtracji: k10 = 1, I 6 + 2,26 x 104 
mis

- wskaznik piaskowy: W
p
=43,10 + 72,40 

- wska.znik r6znoziamistosci: U = 1,52 + 1,86 
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3. Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow opadowych z terenu przebudowywanego Wfzla

drogowego ,,Kijewo" - uzupelnienia do wczesniej sporzitdzonego raportu OOS (w odniesie

niu do p. 1, 3 i 4 ,,wezwania").

3.1. Zakres i sposob odprowadzania sciekow opadowych z terenu przebudowywanego wfzla 

drogowego. 

Wszystkie scieki opadowe z terenu tego Wyzla, po jego przebudowie, b�l\. odprowadzane do ziemi 

poprzez nowe zbiorniki odparowujl\_co-rozsl\_czajl\_ce lub do istniejl\_cej sieci miejskiej, przy czym: 

• scieki opadowe z drcigi przebiegajl\_cej w czysci g6mej (wiadukt ll\_CZl\.CY ul. Zwierzynieckl\. i

Szosy Stargardzkl\. tj. odcinek drogi wojew6dzkiej nr 10) oraz z nowego !l\_cznika drogi nr 6

(A6) z ul. Zwierzynieckl\_ b1,dl\. odprowadzane do istniejl\_cej sieci 1niejskiej przy ul. Zwierzy

nieckiej,

• scieki opadowe z pozosta!ych teren6w przebudowywanego w1,zla bl,dl\. odprowadzane do

trzech nowych zbiornik6w odparowujl\_co-rozsl\_czajl\_cych nr 1 + 3.

Usytuowanie projektowanych zbiomik6w odparowujl\_co-rozsl\_czajl\_cych oraz istniejl\_ce i projekto

wane uk!ady kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku pt.: Plan zagospodarowania terenu 

w1,z!a drogowego ,,Kijewo" po projektowanej przebudowie, stanowil\_cego zall\_cznik nr 3 do wcze

sniej sporZl\_dzonego raportu OOS. 

3.2. Okreslenie maksymalnych ilosci zanieczyszczen odprowadzanych w sciekach opadowych 

do zbiornikow odparowuj1tco-rozs11czaj11cych nr 1 +3. 

Maksymalne ilosci zanieczyszczen odprowadzanych w ww. sciekach podano w ponizej zanriesz

czonej i odpowiednio skorygowanej tabeli nr 7 (str. 25 wczesniej sporzl\_dzonego raportu OOS), 

pr.cyjmujl\_c: 

• podane w tab. nr 6 kol. 4 (str. 24) szacunkowe ilosci sciek6w opadowych dla poszczeg6lnych

zlew1ri,

• pr.cyj1,te jako nieprzekraczalne, dopuszczalne st1,zenia zanieczyszczen w sciekach opadowych

wg rozporzl\_dzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunk6w, jakie na

lezy spe!ni6 przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) tj.:

- dla zawiesin ogolnych: 100 mg / I,

- dla Wyg!owodor6w ropopochodnych: 15 mg / l.
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Tabela nr 7. Maksymalne ilosci zanieczyszczet\., kt6re mog11 bye odprowadzane z poszczeg6lnych 

zlewni do zbiornik6w odparowuj11co-rozs11czaj11cych 1 + 3. 

Lp. Numer zlewni Maksymalna ilose zanieczyszczet\. odprowadzanych 
w sciekach opadowych do ziemi 

[ Mu /rok l 

1. Zlewnia nr 1 Zawiesina og6lna 1,080 
Wc;glowodorv ropopochodne: 0,162 

2. Zlewnianr 2 Zawiesina og6lna 1,040 
Wc;glowodorv ropopochodne: 0,156 

3. Zlewnia nr 3 Zawiesina og61na 2,290 
Wc;glowodorv ropopochodne: 0,344 

3.3. Wymagany sposob oczyszczania sciekow opadowych przed ich odprowadzeniem do 

zbiornikow odparowuj11co-rozs11czaj11cych 1+3. 

Po przeprowadzeniu dodatkowej analizy potencjah1ego oddzialywania na srodowisko sciek6w 

opadowych, kt6re mog11 bye odprowadzane z teren6w przebudowywanego wc;zla drogowego do

konano korekt i uzupelniet\. w stosunku do p. 3.4.3 i p. 6.4 spofZl\dzonego wczesniej raportu OOS. 

W szczeg6lnosci uwzglc;dniono to, ze wg wskaznik6w Instytutu Ochrony Srodowiska 

(,,Ograniczanie zanieczyszczei1 w splywach powierzchniowych z dr6g. Ocena technologii i zasada 

wyboru" - Warszawa 2003r.), istnieje ewentualne prawdopodobiet\.stwo wystl\Pienia w sciekach 

opadowych stc;zei1 zwi¢6w ropopochodnych w stc;i:eniach wyi:szych nii: 15 mg/ I - w takiej sytu

acji zastosowanie wyl11cznie osadnik6w do ich oczyszczania maze okazae sic; niewystarczaj11ce. 

W zwil\Zku z powyi:szym nalezy prz:v.j11e jako wymagane (bezpieczne dla srodowiska) nizej wymie

nione rozwiitzania w zakresie oczyszczania tych sciek6w przed ich odprowadzeniem do srodowiska 

poprzez zbiorniki odparowuj11co-rozs11czaj11ce 1+3: 

I) scieki opadowe z terenu p61nocno-zachodniej czc;sci wc;zla (zlewnia I), zlokalizowanej na zjei

dzie od drogi krajowej nr IO ( od ul. Zwierzynieckiej) do drogi krajowej nr 3 (w kierunku Go!e

niowa) nalei:y, przed odprowadzeniem do zbiornika odparowuj11co-rozs11czaj11cego nr I, oczysz

czae w ukladzie skladaj11cym sic; z osadnika i separatora substancji ropopochodnych lub w sepa

ratorze zintegrowanym z osadnikiem,

2) scieki opadowe z terenu p6h10cnej czc;sci wc;zla (zlewnia nr 2), zlokalizowanej na odcinku drogi

krajowej nr 3 od strony Kolbaskowa w kierunkn Goleniowa, nalezy przed odprowadzeniem do
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do zbiornika odparowuj,tco-rozs,tczaj,tcego nr 2 oczyszczac w ukladzie skladaj,tcym si� z osad

nika i separatora substancji ropopochodnych lub w separatorze zintegrowanym z osadnikiem, 

3) scieki opadowe z terenn p6lnocno-wschodniej cz�sci w�zla (zlewnia nr 3) zlokalizowanej na

zjezdzie z drogi krajowej nr IO (Szosa Stargardzka) do drogi krajowej nr 3 (w kierunku Gole

niowa), nalezy przed odprowadzeniem do zbiornika odparowuj,tco-rozs,tczaj,tcego nr 3 oczysz

czac w uk!adzie skladaj,tcym si� z osadnika i separatora substancji ropopochodnych lub w sepa

ratorze zintegrowanym z osadnikiem.

W odniesieniu do sciek6w opadowych odprowadzanych z innych cz�sci w�zla nalezy: 

• w odniesieniu do cz�sci poludniowej tj. drogi nr 6 od strony Kolbaskowa - kierowac scieki do

systemu kanalizacji deszczowej i urz<tdzen oczyszczaj,tcych wybudowanych w ramach prze

budowywanego odcinka tej drogi (odr�bne przedsi�wzi�cie),

• w odniesieniu do drogi nr IO na odcinku wiaduktu (ul. Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka)

oraz l,tcznika drogi krajowej nr 6 z drog,t krajow,t nr 10 (ul. Zwierzyniecka) - nalezy kierowa6

scieki do istniej,tcej sieci kanalizacji miejskiej przy ul. Zwierzynieckiej.
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4. Srodowisko przyrodnicze - wyjasnienia i uzupelnienia do sporzitdzonego rapo11u OOS

(w odniesieniu do p. 6 + 11 ,,wezwania").

4.1. Zalozenia ogolne. 

Projektowane przedsil)WZil)cie polega6 bl)dzie na przebudowie ju:i istniejllcego wrzla drogowego 

,,Kijewo", stanowi<lcego dwupoziomowe skrzyi:owanie przebiegaj<lcych tam dr6g krajowych nr 3, 

6 i IO a zasadnicze przebiegi tych dr6g nie ulegaj<l zadnym istotnym zmianom poza korekt<l prze

biegu l,tcznik6w ww. dr6g (odcinki zjazdowo-dojazdowe l<lcz,tce ww. drogi). 

Dia potrzeb ni:i:ej przedstawionych wyjasnien i uzupelnien wykorzystano przede wszystkim wcze

sniej wykonane opracowania, ktore stanowily zal<lczniki do opiniowania i uzgadniania decyzji ad

ministracyjnych w sprawach dotycz<lcych przebudowy okreslonych czl)sci ww. dr6g krajowych i 

Wl)Zla drogowego ,,Kijewo" - w tym m.in.: 

1) Raport oddzialywania na srodowisko przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku wiizel

,,Rziisnica" - wvzel ,,Kijewo" (autor oprac. mgr in:i:. M. Zawartko, wrzesie11 2003r.),

2) Raport o oddzialywaniu na srodowisko projektowanej przebudowy drogi krajowej nr 3 na od

cinku Wvzel ,,Rziisnica" - Wl)zel ,,Kijewo" (autor oprac. mgr in:i:. A. Kucharski, sierpie112005r.),

3) Raport oddzialywania na srodowisko przebudowy drogi A-6 na odcinku wiizel ,,Gryfino" - wii

zel ,,Kijewo" (autor oprac. mgr inz. M. Zawartko, aktualizacja kwiecie112002r.),

4) Raport o oddzialywaniu na srodowisko projektowanej przebudowy istniej<lcego wiizla drogo

wego ,,Kijewo" (autor oprac. mgr inz. A. Kucharski, wrzesie112006r.).

We wszystkich ww. opracowaniach zostaly wykorzystane inwentaryzacje przyrodnicze i ob

serwacje przeprowadzone dla ich potrzeb na obszarach, ktore mogll podlegac oddzialywaniu 

w zwiitzku z przebudowll ww. drog. 

Ponizej przedstawiono wyjasnienia i dodatkowe informacje dotycz<lce istniej<lcego stanu srodowi

ska przyrodniczego w obszarze mog<lcym podlega6 oddzialywaniu przebudowywanego (ale ju:i: ist

niej<lcego) wiizla drogowego oraz jego potencjalnego oddzialywania i wymaganych dziala/1 

ochronnych. 

Informacje te przedstawiono w odniesieniu do ni:i:ej wyszczeg6lnionych element6w srodowiska 

przyrodniczego, z odpowiednim uwzgliidnieniem tych danych, kt6re zostaly zawarte we wczesniej 

sporz<ldzonym raporcie OOS. 
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4.2. Uksztaltowanie powierzchni i krajobraz. 

Info1macje na ten temat przedstawiono w p. 3.5.1 wczesniej sporzitdzonego raportu OOS (z zalit

czeniem zdjvcia z ,)otu ptaka" - zal. nr 2). 

W uzupelnieniu do nich nalezy stwierdzi6, ze w obrvbie tego rejonu nie wystvpuje zadna unikatowa 

rzezba terenu lub cenne formy geomorfologiczne i elementy krajobrazu zblizone do pierwotnych 

czy tez stanowiska archeologiczne Iub paleontologiczne. 

W zwiitzku z tym podtrzymuje sit w calosci wczesniejsze stwierdzenie, ze realizacja projektowa

nego przedsivwzi�ia nie spowoduje zadnych negatywnych zmian w stosunku do stanu istniejitcego 

a nawet przyniesie popraw� w zwi!I_Zku z likwidacjit istniejitcych w czvsci p61nocno-zachodniej 

obiekt6w uslugowo-przemyslowych (zwlaszcza po wprowadzeniu tam dodatkowej roslinnosci). 

4.3. Szata roslinna (flora). 

Ponizej przedstawiono informacje uzupelniajitce do p. 3.5.1 i 3.5.2 wczesniej sporZitdzonego ra

portu OOS. 

Jak juz wczesniej stwierdzono przebudowa juz istniejitcego wvzla drogowego spowoduje ingeren

cjv w tereny Iesne (lasy pai1stwowe i miejskie ), znajdujitce si� w jego obrvbie i bezposrednio przy

legle, przede wszystkim w zwi!I.Zku z budowit nowych litcznic poszczeg6lnych drag krajowych. 

Po stronie zachodniej C!itcznice I i 4) sit to tereny Ias6w miejskich, przy czym w odniesieniu do 

litcznicy 1 ma ona przebiega6 gl6wnie poprzez teren istniejitcej tam zabudowy uslugowo

przemyslowej oraz przylegly do niego teren upraw Iesnych ( dz. nr 113, minimalnie zalesiona). 

Po stronie wschodniej tj. po obu stronach Szosy Stargardzkiej (litcznice 2 i 3), sit to tereny las6w 

pai1stwowych przy czym znajdujit siv one na p6lnocno-wschodnim obrzezu obszaru specjalnej 

ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Wzg6rza Bukowe" (PLH 320020). 

Na zalitczonej dodatkowo mapie sytuacyjnej przedstawiono przebieg istniejitcych litcznic drogo

wych przeznaczonych do likwidacji oraz pozostalych i nowych odcink6w drogowych przebudo

wywanego wvzla - w odniesieniu do znajdujitcych siv na tym obszarze teren6w las6w miejskich 

(LM) i las6w panstwowych (LP). 

Wszystkie ww. tereny podlegajii od wielu lat oddzialywaniu wynikaj11cym przede wszystkim 

z fnnkcjonowania istniejiicych drog krajowych nr 3, 6 i 10 oraz prowadzonej w ez�sci pol

nocno-zachodniej, dzialalnosci uslugowo-przemyslowej. 

Na podstawie informacji zr6dlowych, wymienionych w p. 4.1, mozna stwierdzi6, ze: 

• lasy na obszarze przebudowywanego w�zla oraz w jego otoczeniu mogitcemu podlega6 znaczit

cemu oddzialywaniu w fazie realizacji i eksploatacji projektowanego przedsi�wzi�cia nalezit do

siedlisk lesnych typu b6r mieszany swiezy (BMsw), b6r swiezy (Bsw) oraz las mieszany swiezy
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(LMsw) a drzewostan lesny tworzy gl6wnie sosna pospolita oraz w mniejszym stopniu drzewa 

lisciaste (gl6wnie dith szypulkowaty i brzoza brodawkowata), 

• roslinnosc typu krzewiastego wyst\lpuje na ww. terenach w bardzo niewielkim stopniu,

• wartos6 dendrologiczna istniej1tcej roslinnosci drzewiasto-krzewiastej jest niewielka i ,lie wy

SI\JpUjll tam zadne chronione prawnie gatunki drzew i krzew6w ani tez egzemplarze drzew, kt6-

re mozna uznac za starodrzew,

• w zadnym nliejscu nie rosnll egzemplarze drzew kwalifikuj1tce sill do obj\lcia ochronll pomni

kow1t lub jakllkolwiek innll fonnll ochrony przyrody,

• w granicach obszaru obj\ltego oddzialywaniem nie stwierdzono wyst\lpowania drzew i krze-

w6w:

- wybitnie wyr6zniaj1tcych si\l na tie otaczaj1tcych drzewostan6w,

- reprezentuj1tcych unikatowe fanny morfologiczne,

- b\ld1tcynli przykladanli unikatowych zjawisk biologicznych,

- stanowi1tcych siedlisko flory epifitycznej,

- stanowi1tcych siedlisko unikatowych takson6w fauny,

- drzew zanlieraj1tcych i martwych, mog1tcych nliec duZll wartos6 przyrod1licz11,

• stan zdrowotny roslinnosci drzewiasto-krzewiastej na tym terenie jest og6lnie dobry i ze nie Sil

widoczne zaburzenia rozwojowe mog1tce powstawac w wyniku zanieczyszczenia srodowiska

glebowego r6znynli substancjarni szkodliwynli,

• w obr\lbie W\lzla i jego otoczeniu mog1tcemu podlega6 oddzialywaniu nie wyst\lpujll tzw. siedli

ska kluczowe takie jak siedliska gatunk6w endenlicznych czy tez ende,niczne siedliska lub

zwillZane z unikatowynli warunkanli geomorfologicznynli,

• 1lie wyst\lpUjll w tym rejonie:

- zbiorowiska i zespoly roslinne o znaczeniu europejskim jak i w skali krajowej,

- siedliska wrazliwe, zanikaj1tce lub zagrozone wygi,ni.ciem ( zwlaszcza torfowiska, mokradla,

murawy ksenotemliczne itp. ),

- kompleksy lesne, na stalych powierzcluliach i doswiadczalne lub stanowi1tce siedliska

przyrodnicze podlegajitce ochronie przyrodniczej lub stanowillce cenne fragmenty rodzimej

przyrody itp.

W zwi11zku z powyzszym ocenia sif, ze realizacja projektowanego przedsifwzifcia nie wyma

ga specjalnych rozwi11zan w celu ochrony istniej11cego srndowiska roslinnego, natomiast 

bezwzglfdnie wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich przedsitwzifc maj11cych na 

celu przyrodnicz11 kompensatf strat wynikajaicych z usunifcia zieleni na terenach nowych 
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l:icznic drogowych - przede wszystkim poprzez nowe nasadzenia riiwnowaznej ilosci drzew 

na zlikwidowanych (istniej:icych) l11cznicach. 

4.4. Swiat zwierzfcy (fauna). 

Obszary polo:i:one w obn,bie i pobli:i:u istniejitcego w�zla drogowego podlegajit od wielu lat od

dzialywaniu istniejitcych dr6g krajowych nr 3, 6 i IO oraz prowadzonej w tym rejonie dzialalnosci 

uslugowo-przemyslowej. 

Po realizacji projektowanego przedsiQwzi�ia sytuacja ta ulegnie pewnym zmianom, polegajitcym 

na likwidacji istniejitcych w tym rejonie zaldad6w uslugowo-przemyslowych oraz przesuniQciu bar

dziej ,Jia zewnittrz" litcznic ww. dr6g. 

Gl6wny spos6b wykorzystania tego terenu tj. funkcjonowanie trzech dr6g krajowych o wysokim 

obci<\Z(lniu ruchem pojazd6w spowodowal ju.i: dawno naturalne ,,odsuniQcie" siQ od niego miejsc 

bytowania zwierzitt, a same drogi stanowiit bardzo silnit barierQ technicznit uniemozliwiajitcit prak

tycznie jakiekolwiek przemieszczanie siQ zwier21tt. 

Na podstawie obserwacji stanowiitcych podstawQ do opracowania wczesniej wymaganych opraco

wan (p. p. 4.1) stwierdza siQ, :i:e z faw1istycznego punktu widzenia obszar, na kt6rym znajduje siQ

przebudowywany WQzel nie posiada istotnego znaczenia poniewaz nie wystQpujit na nim siedliska 

przyrodnicze majitce znaczenie dla istnienia jakiejkolwiek grupy zwier21tt ani te.i: nie nalezy on do 

stref o istotnym znaczeniu dla przedstawicieli herpetofauny, awifauny i teriofauny. 

Dotyczy to riiwniez piilnocno-wschodnich ob1ze:iy obszaru specjalnej ocbrony ptakiiw Natu

ra 2000: ,,Wzgiirza Bukowe" (PLH 320020), kt6rego granica przebiega tarn przy drogach kra

jowych nr 3 i nr 6 - najbli:i:sze tereny na kt6rych wystQpujit korzystne warunki siedliskowe umoili

wiajitce bytowanie fanny (np. dolina Ploni, czy ciek Trawna) polozone sit dalej i funkcjonowanie 

WQzla drogowego ,,Kijewo" nie ma (i nie bQ<lzie mialo) istotnego wplywu na ich stan. 

Analizujitc polo:i:enie przebudowywanego w�zla drogowego w aspekcie okreslonych akt6w praw

nych dotyc21tcych ochrony srodowiska przyrodniczego (krajowych i UE, zwlaszcza tzw. Dyrekty

wy Siedliskowej dotyczitcej ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fanny), nalezy stwier

dzi6, :i:e w obszarach przebudowywanego WQZla i mogitcych podlega6 jego oddzia!ywaniu nie ma 

siedlisk 

• calkowicie naturah1ych i p6h1aturalnych,

• rzadkich, o niewielkich populacjach,

• zagro:i:onych zanikiem w swoim naturalnym zasiQgu, zagro.i:onych lub podatnych na zagro:i:e

me,
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• maj<1_cych niewielki zasivg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego obszarn

wystvpowania wynikajc1.cego z jego wewnvtrznych lub przyrodniczych wlasciwosci,

• stanowi<1_cych wybitne przyklady typowych cech jednego lub wivcej z pivciu najwazniejszych

region6w biogeograficznych,

• endemicznych i wymagaj<1_cych szczeg6lnej uwagi.

Odnoszitc siv do uwag wymienionych w ww. ,,wezwaniu" i bior<1_c pod uwagv infonnacje przedsta

wione wyi:ej i we wczesniej sporz<1_dzonym raporcie OOS mozna stwierdzi6, ze : 

• w obszarze przebudowywanego wvzla i jego otoczeniu mog<1_cemu podlega6 oddzialywaniu

nie wystvpujc1. chronione prawnie gatunki ssak6w oraz plaz6w i gad6w,

• w obszarze przebudowywanego wvzla i jego otoczeniu mogitcemu podlega6 oddzialywaniu

nie wystvpujc1. prawnie chronione gatunki ptak6w.

W zwilµ:ku z powyzszym nie stwierdza sir potrzeby zastosowauia specjaluych rozwi1µmit 

w celu ochrony srodowiska zwierzfcego (fanny) w zwiiµku z projektowan11 przebudow11 ist-

11iej11cego wfZla drogowego ,,Kijewo". 

4.5. Rozwiiµania chroni11ce srodowisko przyrodnicze przed oddziatywaniem zwiiµanym z 

realizacj11 projektowanej przebudowy istniej11cego wfzla drogowego. 

W odniesieniu do rozwiitzai1 majitcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacjv przy

rodniczit negatywnych oddzialywan na srodowisko w calosci uzupelnia siv p. 6 wczesniej sporzit

dzonego raportu OOS w nii:ej przedstawiony spos6b. 

4.5.1. Ochrona srodowiska powierzchni ziemi i wiid podziemnych. 

Dodatkowe uzupelnienia w tym zakresie przedstawiono w p. 3 niniejszego opracowania - dotyczit 

one w szczeg6hiosci zastosowania do oczyszczania sciek6w opadowych przed ich odprowadze

niem do poszczeg6lnych zbiomik6w odparowujitco-rozsc1.czajitcych (nr 1 + 3) w ukladach skladajc1.

cych siv z osadnika i separatora substancji ropopochodnych lnb separator6w zintegrowanych z 

osadnikiem. 

4.5.2. Ochrona srodowiska zwien�cego i 1'0sli,rnego (fanny i 1101-y). 

Jak jui: wyzej oceniono nie stwierdza siv koniecznosci zastosowania specjalnych rozwic1.zan w za

kresie ochrony fauny przed oddzialywaniem projektowanego Wvzla drogowego w fazie jego reali

zacji i eksploatacji. 

W odniesieniu do srodowiska roslinnego (flora) wymagane hvdzie natomiast: 
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• przeprowadzenie robot budowlanych w talci sposob aby w mozliv,,ie najwi1ekszy sposob chronic

roslinnos6, kt6ra znajduje si1e na terenach lesnych, bezposrednio granicz4cych z przebudowy

wanymi lub nowymi odcinkami drog (zwlaszcza nowych l4cznic),

• dog1eszczenie linii brzegowych lasow znajduj4cych sil) na obrzezach przebndowywanych dr6g,

(zwlaszcza nowych l4cznic),jesli okaze sil) konieczne w wyniku przeprowadzonych robot bu

dowlanych,

• kompensacja strat przyrodniczych spowodowanych koniecznosci4 usuni'<cia roslinnosci z tere

now przeznaczonych pod budowl) nowych !4cznic poprzez wprowadzenie nowej roslinnosci

drzewiastej na terenach likwidowanych !4cznic o podobnym rodzaju jak istniej4ce tam obecnie,

tj. drzew iglastych (sosna) oraz lisciastych (d4b, brzoza).

Ponadto nalezy wprowadzic dodatkow4 roslinnos6 podobnego typu na terenach po likwidacji ist

niej4cej zabudowy uslugowo-przemyslowej i mieszkalnej. 
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