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Wstęp
Dynamiczny rozwój infrastruktury transportu samo-

chodowego w aglomeracji Szczecina spowodował wi-
doczne pogorszenie się stanu środowiska naturalnego 
oraz warunków życia mieszkańców miasta. Władze 
miasta opierając się miedzy innymi na badaniach pro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie podjęły decyzje budowy ob-
wodnicy opracowując w szczegółach jej przeznaczenie 
oraz związane z tym plany i oczekiwania. Jest to naj-
ważniejszy z elementów infrastruktury transportu sa-
mochodowego mający kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarki i funkcjonalności miasta.

Pierwszy projekt budowy obwodnicy powstał już 
w okresie międzywojennym i miał na celu odciążenie 
centrum miasta Stettin od spodziewanego wzrostu ilo-
ści samochodów. Ze względu na uwarunkowania tere-
nowe okolicy przebieg tras był analogiczny jak obecnie. 
Niemieccy inżynierowie i planiści przewidywali rozwój 
motoryzacji i wynikające z tego potrzeby rozwoju infra-
struktury transportu samochodowego. Widać to rów-
nież w centrum miasta – gdzie szerokie ulice i aleje 
zapewniają dwupasmowy ruch w obu kierunkach.

Obecna inwestycja trwa od kilku lat, jest poważ-
nym wyzwaniem logistycznym i ma duże znaczenie 
dla rozwoju regionu i dalszego wzrostu gospodarcze-
go. Dopiero ukończenie całości spowoduje uwolnienie 
centrum miasta od ruchu tranzytowego ciężkich samo-
chodów i poprawę przepustowości. Spodziewana jest 
poprawa ochrony środowiska naturalnego i ekologii 
w całej aglomeracji.

1. Przykładowy etapy budowy obwodnicy
1.1. Etap V przebudowa skrzyżowania obwodnicy 
z ul. Krasińskiego [2]

Jest to kolejny z etapów budowy zmierzający do 
usprawnienie układu komunikacyjnego w dzielnicach 
północnych Szczecina.

W jego zakres wchodzą:

 – budowa wschodniej jezdni ul. Krasińskiego na odcin-
ku od ul. Łabędziej do ul. Duńskiej;

 – poszerzenie istniejącej jezdni ul. Krasińskiego o je-
den pas ruchu na odcinku od ul. Łuczniczej do ul. 
Łabędziej;

 – przebudowa skrzyżowania ul. Krasińskiego z Ob-
wodnicą Śródmiejską.

1.2. Efekty przebudowy
Mniejsza emisja szkodliwych substancji dzięki popra-

wie płynności przejazdu i lepszej organizacji ruchu (sy-
gnalizacja świetlna, oznakowanie pionowe i poziome).
Pas zieleni zapewniający bezpieczna strefę, poprawia-
jący ekologie i estetykę projektu. 

W wyniku przebudowy wspomnianego skrzyżowania 
nastąpiła wyraźna poprawa bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu:
 – nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu i rozbudo-

wa (poprawa widoczności)
 – wydzielenie ścieżek rowerowych oraz przejść dla 

pieszych,
 – zmodernizowana sygnalizacja świetlna,
 – spadek liczby wypadków z udziałem pieszych i kolizji 

drogowych z udziałem samochodów.
Dzięki budowie ekranów akustycznych pomimo wy-

raźnego zrostu przepustowości – dużo więcej pojaz-
dów przejeżdża przez cały dzień - warunki życia dla 
mieszkańców nie uległy pogorszeniu.

1.3. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II 
wraz z dojazdem przez ulicę Łączną”[2]

Inwestycja, obejmująca budowę dwujezdniowej dro-
gi, ścieżek rowerowych i chodników oraz wydziele-
nie pasa pomiędzy jezdniami pod przyszłe torowisko 
w ciągu ul. Wkrzańskiej, stanowi drugi etap budowy 
tzw. Trasy Północnej, która jest jedną ze strategicznych 
inwestycji Gminy Miasto Szczecin i pozwoli na skomu-
nikowanie północnej części miasta z drogą wyjazdową 
w kierunku Polic, a następnie projektowaną Obwodni-
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cą Zachodnią Szczecina i przeprawą Police – Święta. 
Jednocześnie w ramach inwestycji przewiduje się prze-
budowę ul. Łącznej, na odcinku od ul. Rostockiej do ul. 
Hożej, co pozwoli usprawnić ruch pieszo – kołowy na 
odcinku łączącym ulice Rostocką i Bogumińską.

1.4. Rezultaty inwestycji
Realizacja tej inwestycji spowoduje [2]:

  Stworzenia alternatywnych dróg łączących rejon pół-
nocny ze Śródmieściem – cel zostanie osiągnięty po-
przez budowę nowego odcinka ul. Wkrzańskiej (od ul. 
Bocianiej do ul. Łącznej). Po oddaniu do użytkowania 
nowej drogi, przeniesiona zostanie na nią część ruchu 
pieszo – kołowego, który obecnie skupia się w ciągu ulic 
Duńska – Krasińskiego oraz Bogumińska – Obotrycka. 
Budowa alternatywnego połączenia osiedli Warszewo 
i Żelechowa ze Śródmieściem wpłynie też na skrócenie 
czasu przejazdu przez północną część Szczecina oraz 
ograniczenie strat czasowych, związanych z tworzący-
mi się obecnie zatorami drogowymi.

  Poprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej 
w północnej części Szczecina – cel zostanie osiągnię-
ty poprzez przebudowę ul. Łącznej oraz istniejącej ul. 
Wkrzańskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rosto-
cką do ul. Bocianiej). W ramach projektu przewiduje 
się przebudowę skrzyżowań wzdłuż ulicy Łącznej, co 
przełoży się na zwiększenie przepustowości istnieją-
cego układu komunikacyjnego. Planowana jest ponad-
to przebudowa infrastruktury podziemnej oraz sieci 
oświetlenia ulic, która wpłynie pozytywnie na odwod-
nienie drogi oraz poprawę warunków jezdnych (lepsza 
widoczność).

  Zapewnienia infrastruktury towarzyszącej drogom 
na obszarze realizacji projektu – cel zostanie osiągnięty 
poprzez budowę chodników oraz ścieżek rowerowych 
wzdłuż projektowanych ulic Wkrzańskiej i Łącznej, 
a nowo powstała infrastruktura przyczyni się do popra-
wy poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
przemieszczających się po tych ulicach.

Spodziewane efekty ekologiczne i urbanistyczne są 
analogiczne jak poprzednio więc nie ma sensu ich po-
wielać. Inna jest skala projektu –poprzednio opisane 
jedno skrzyżowanie - tu mamy do czynienia z fragmen-
tem obwodnicy zawierającym wiele elementów infra-
struktury transportowej.

2. Rozwój motoryzacji na terenie Szczecina
2.1. Wzrost ilości samochodów

O słuszności podjętych decyzji przekonują dane do-
tyczące dynamicznego rozwoju motoryzacji. Wzrostowi 
ilości pojazdów sprostać może jedynie nowa, przebu-
dowana infrastruktura transportowa.

Analiza danych tendencji przedstawionych na rys. 3 
wskazuje Współczynnik korelacji między trendami 
wzrostu liczby pojazdów wynosi 0,9437, więc jest to 
zależność zbliżona do funkcyjnej. Z dostępnych da-
nych wynika, że w roku 2012 całkowita ilość pojazdów 
w aglomeracji szczecińskiej powinna wynosić 289 837. 
Współczynnik wzrostu liczby samochodów osobowych 
na przestrzeni ocenianych lat wynosi 3,25% rocznie, 
a samochodów ciężarowych 3,21%. Ponieważ szkodli-
we oddziaływanie na wzrost ilości pyłów zawieszonych 
w powietrzu oraz pozostałych czynników szkodliwych 
dla otoczenia spowodowany jest przede wszystkim 

 
Rys. 1. Etap V przebudowa skrzyżowania obwodnicy z ul. Krasińskiego - mapka [2]
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przez samochody ciężarowe jadące tranzytem z portu 
w Świnoujściu na południe kraju, należy podjąć dzia-
łania mające na celu zmniejszenie tego stanu rzeczy. 

Jednym z ważniejszych sposobów zmniejszenia na-
tężenia ruchu, a przy tym zanieczyszczenia atmosfe-
ry, jest skierowanie samochodów ciężarowych, a tak-
że osobowych na obwodnice, przez co zapobiega się 
wjeżdżaniu ich do centrów miast i dzielnic mieszkal-
nych. Z tym zagadnieniem wiąże się utrzymanie płyn-

ności ruchu, ustabilizowanej prędkości jazdy potoku 
pojazdów oraz zmniejszenie zużycia paliwa, a także 
liczby wypadków. stwarzanie warunków do płynnej jaz-
dy z optymalną prędkością 70 km/h (dla samochodów 
ciężarowych około 60 km/h) przez aglomeracje miej-
skie jest możliwe poprzez budowę wewnętrznych ob-
wodnic miejskich, co wiąże się także z budową kapita-
łochłonnych tras bezkolizyjnych [3].

 
Rys. 1. Budowa trasy północnej w Szczecinie – mapka [2]

y = 6763x + 87619
R2 = 0,9469
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Rys. 3. Przyrost liczby pojazdów w aglomeracji szczecińskiej na przestrzeni lat 2000-2011,samochody osobowe – 0.3, 
samochody ciężarowe – 0.6
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W roku 2011 średnioroczne skażenie substancjami 
szkodliwymi wynosiło 71 391,1 kg Udziały pyłów zawie-
szonych PM 10 wynosiły 5805 kg tj. 8,13%, a dwutlen-
ku azotu 14 558 kg tj. 20,4%. W odniesieniu do skażeń 
spowodowanych transportem było to 28,4% dla PM10 
i 71,3% dla NO2. Przyrost udziału bezwzględnego oma-
wianych substancji w skażeniu powietrza atmosferycz-
nego przedstawia rys. 4.

Podsumowanie
Budowa obwodnicy Szczecina zmienia wizerunek 

miasta i ma wpływ na wiele dziedzin życia. Poprawia się 
przepustowość tras, zmniejsza ilość wypadków i emisji 
szkodliwych zanieczyszczeń, gospodarka ma dodatko-
wy impuls do działania. Obwodnica ma już teraz klu-
czowe znaczenie i odegra znacząca role w jego prawi-
dłowym rozwoju w kolejnych latach. Bliski realizacji jest 
jeden z głównych celów czyli ochrona centrum przed 
negatywnymi wpływami rozwoju motoryzacji i rozbu-
dowy infrastruktury transportu samochodowego Jed-
nocześnie zapewnia możliwość prawidłowego rozwoju 

oraz funkcjonowania rozrastającej się aglomeracji przy 
założeniu stałego, dynamicznego wzrostu liczby miesz-
kańców i użytkowanych przez nich środków transportu.

Wzrasta poziom społecznej akceptacji dla pono-
szenia ogromnych kosztów i chwilowych utrudnień 
i ograniczeń w transporcie ludzi i towarów. Działania 
te są konieczne i przemyślane, świadczą o zrozumie-
niu potrzeb przez Władze Miasta niezależnie od rzą-
dzącej opcji politycznej. Możemy śmiało stwierdzić, że 
rozbudowa infrastruktury transportu samochodowego 
w Szczecinie jest prowadzona z dużym rozmachem 
i widać pierwsze efekty takiej polityki proekologicznej.
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Abstract
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Rys. 4. Przyrost skażenia powietrza przez PM10 i NO2 na przestrzeni lat 


