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Wstęp 
Kościerzyna położona jest w południowej części Pojezierza 

Kaszubskiego na Kaszubach w odległości około 50 od 
trójmiasta. Miasto jest bardzo ważnym węzłem drogowym. 
Krzyżuje się tu droga krajowa nr 20 (biegnąca ze Stargardu 
Szczecińskiego do Gdyni) z drogami wojewódzkimi nr 214 
(z Łeby do Warlubia) oraz nr km 221 (z Gdańska). Kościerzyna 
to także istotny węzeł kolejowy. Łączą się tu linie kolejowe nr 
201 (z Nowej Wsi Wielkiej do Gdyni) oraz nr 211 (do Chojnic) 
[2]. 

Miasto jest zamieszkiwane przez około 25 tys. 
mieszkańców. Kościerzyna jest położona w bardzo malowniczej 
okolicy, o bardzo wysokich walorach krajobrazowych [3]. Miasto 
otaczają jeziora Gałęźne, Kapliczne oraz Wierzysko. 
W niewielkiej odległości leżą także jeziora Garczyn, Sudomie, 
Osuszyno oraz Gołuń i Wdzydze [4]. Kościerzyna jest 
popularnym centrum turystycznym. 

Kościerzyna, obok Trójmiasta, jest jednym z najbardziej 
zakorkowanych miast w województwie pomorskim. Przecinają 
się w niej dwie ważne trasy, po których odbywa się ruch 
tranzytowy – są to wspomniane powyżej droga krajowa nr 20 
oraz droga wojewódzka 214. Do miasta prowadzi również droga 
wojewódzka 221, która łączy Kościerzynę z Gdańskiem. 
Ponadto Kościerzyna leży na popularnym i często 
uczęszczanym szlaku turystycznym, który prowadzi na Kaszuby 
[5]. Na całym przebiegu drogi krajowej nr 20 występuje zwarta 
zabudowa mieszkaniowa, znajdują się liczne zakłady usługowe 
oraz są umieszczone liczne skrzyżowania z ulicami bocznymi. 
Te wszystkie czynniki powodują, że przejazd przez miasto jest 
bardzo uciążliwy. Ruch drogowy jest trudny szczególnie 
w sezonie letnim, kiedy to wzrasta ruch turystyczny. Obwodnica 

Kościerzyny stanie się główną drogą ruchu przyspieszonego, 
która zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
z zatłoczonego centrum miasta. Jej budowa przyczyni się do 
zwiększenia przepustowości drogi krajowej nr 20 Stargard 
Szczeciński – Gdynia [6]. 

 
1. Propozycje przebiegu obwodnicy 

Planowana Obwodnica będzie przebiegać w ciągu drogi 
krajowej nr 20, która jest drogą jednojezdniową kl. G. Początek 
Obwodnicy przyjęto ok 1,350 km przed granicą miasta od strony 
Bytowa. Natomiast koniec planowany jest 1,200 km za 
skrzyżowaniem z drogą gminną Kościerska Huta – 
Dobrogoszcz. 

Spośród 8 wariantów przebiegu Obwodnicy Kościerzyny 
Biuro Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie zarekomendowało do 
głębszej analizy 3 warianty (rys. 1.). Dwa spośród nich 
przebiegają po południowej części miasta. Mianowicie jest to 
wariant I o długości 8,247 km i wariant IIc o długości 10,905 km. 
Natomiast jeden z wariantów przebiega po północnej stronie 
miasta i jest to wariant V o długości 9,192 km. 

W przypadku wariantu I Obwodnica przecina tereny leśne, 
tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przeznaczone pod 
zabudowę, linię kolejową, dolinę rzeki Bibrowa, obszary 
ogródków działkowych oraz grunty rolne. W pobliżu przebiegu 
tego wariantu trasy znajdują się jeziora Wierzysko, Dobrogoszcz 
i Wętfie. Dla danego wariantu przewiduje się budowę 4 węzłów 
dwupoziomowych oraz 3 przejazdy nad lub pod Obwodnicą. 

W przypadku wariantu IIc trasa Obwodnicy biegnie przez 
tereny leśne, obszar wolny od zabudowy oraz tereny 
z pojedynczymi zabudowaniami mieszkalnymi, omija stację  
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Rys. 1. Wybrane przez Biuro Przygotowania Inwestycji warianty 
przebiegu obwodnicy Kościerzyny [4] 

 
redukcyjną gazu wysokiego ciśnienia i zwartą zabudowę 
mieszkaniową, przecina dolinę rzeki Bibrowa, omija tereny 
ogródków działkowych i zbliża się do linii brzegowej jeziora 
Wierzysko, przebiega w terenie wolnym od zabudowy i omija 
tereny przemysłowo-składowe, przecina tereny gruntów rolnych. 
Trasa wariantu IIc omija skupiska zabudowy miejscowości 
Kościerska Huta. Dla danego wariantu przewiduje się budowę 4 
węzłów dwupoziomowych oraz 5 przejazdów nad lub pod 
Obwodnicą. 

W przypadku wariantu V droga przebiega przez tereny 
leśne, w sąsiedztwie m. in. Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie, lasów ochronnych, rezerwatu przyrody 
„Strzelnica”, alei zabytkowej, przecina obszary gruntów rolnych,  

 
zabudowy mieszkaniowej, linię kolejową, zewnętrzną strefę 
ochrony pośredniej ujęcia wody. W sąsiedztwie przebiegu trasy  
występują jeziora Gałęźne, Dobrogoszcz i liczne oczka wodne. 
Dla danego wariantu przewiduje się budowę 3 węzłów 
dwupoziomowych oraz 5 przejazdów nad lub pod Obwodnicą 
[7]. 

 
2. Wpływ oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

drogowego na środowisko 
Budowa Obwodnicy Kościerzyny, niezależnie od wybranego 

wariantu jej przebiegu, jest związana z trwałym zajęciem terenu 
pod trasę, czasowym zajęciem terenu pod drogi dojazdowe 
i prace składowe, rozcięciem strukturalnie jednolitego 
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krajobrazu, dalszą antropizacją krajobrazu w rejonie jej 
przebiegu.  

Największe zmiany krajobrazu wystąpią w okolicy, gdzie 
droga zajmuje powierzchnie terenów leśnych. Najmniejsze 
zajęcie obszaru leśnego i starty w drzewostanie są zawiązane 
z realizacją wariantu I, gdzie przecięcie terenu leśnego 
występuje na długości ok. 300 m. Z kolei największe zajęcie 
obszaru leśnego i straty w drzewostanie są związane 
z realizacją wariantu V, w którym przecięcie terenu leśnego 
występuje na długości ok. 4200 m.  

Funkcjonowanie Obwodnicy Kościerzyny może przyczynić 
się do dalszego rozwoju gospodarczego terenów sąsiadujących. 
Jest to w znacznej mierze związane z węzłami drogowymi. 
Z kolei rozwój gospodarczy może powodować dalsze procesy 
urbanizacyjne oraz przyspieszyć proces antropizacji krajobrazu. 

Budowa Obwodnicy, w każdym z wariantów jej przebiegu, 
może przyczynić się do utraty siedlisk, efektu krawędziowego, 
śmiertelności zwierząt przekraczających drogę, stworzenia 
bariery ruchu zwierząt.  

Na jednym z oczek wodnych zinwentaryzowano gniazdo 
łabędzia niemego Cygnus olor (rys. 2). Znajduje się ono 
częściowo w obrębie linii rozgraniczających planowanego 
przedsięwzięcia w przypadku wariantu V w odległości ok. 50 m. 
Miejsce to opisano kolorem zielonym na mapie (rys. 1.). Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że gniazdo to zostanie opuszczone. 
Jednak z uwagi na fakt występowania w pobliżu licznych oczek 
wodnych, które posiadają bardzo korzystne warunki do 
gniazdowania łabędzia, przewiduje się, że łabędź niemy 
przeniesie się w inne dogodne miejsce, w związku z czym nie 
straci on swojego stanowiska lęgowego. 

 

 
Rys. 2. Łabędź niemy (Cygnus color) [7] 

 
Pozostałe zinwentaryzowane gatunki ptaków posiadają 

miejsca lęgowe, które są ulokowane w znacznej odległości od 
wariantów przebiegu Obwodnicy. 

Warianty przebiegu Obwodnicy Kościerzyny sąsiadują 
z korytarzem rzeki Wierzycy, który jest korytarzem 
ekologicznym o znaczeniu regionalnym. Proponowane warianty 
na trasie swoich przebiegów przecinają się z lokalnymi 
ścieżkami migracji zwierząt. Wariant I przecina lokalne ścieżki 
migracji sarny w trzech miejscach – w km 0+815, 7+470 
i 8+100, oraz w jednym miejscu przecina ciąg ekologiczny 
płazów – w km 2+115. Wariant IIc przecina lokalne ścieżki 
migracji sarny również w trzech miejscach – w km 1+650, 9+820 
i 10+340, oraz w jednym miejscu przecina ciąg ekologiczny 
wzdłuż rzeki Bibrowa, który ma znaczenie dla drobnych ssaków, 

płazów oraz gadów. Z kolei wariant V przecina lokalne ścieżki 
migracji jelenia i sarny w pięciu miejscach – w km 2+380, 
3+460, 7+800, 8+230 i 9+000. 

Żaden z proponowanych wariantów budowy Obwodnicy 
Kościerzyny nie przecina ustanowionych form ochrony przyrody, 
do których należą: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 
2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W sąsiedztwie 
proponowanych wariantów przebiegu Obwodnicy 
zinwentaryzowano tereny cenne przyrodniczo, a mianowicie 
lasy ochronne, jednakże planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
negatywnie na te tereny. Minimalne odległości lasów 
ochronnych od poszczególnych wariantów mieszczą się 
w przedziale 50 – 650 m. 

W przypadku wariantu I Obwodnica Kościerzyny przebiega 
w odległości ok. 40 m od pomnika przyrody nr 855. Pozostałe 
formy ochrony przyrody znajdują się w znacznej odległości od 
proponowanych wariantów przebiegu Obwodnicy. Odległość ta 
mieści się w przedziale 300 – 2 500 m. 

Proponowane warianty budowy Obwodnicy przebiegają na 
trasach, gdzie nie występują stałe obiekty dziedzictwa 
kulturowego objęte ochroną przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Obiekty zinwentaryzowane w mieście 
Kościerzyna znajdują się poza ewentualnym, niszczącym 
wpływem drgań wywołanych pracami budowlanymi. 

Realizacja prac budowlanych Obwodnicy Kościerzyny 
prawdopodobnie wiąże się z likwidacją pokrywy roślinnej 
agrocenoz, likwidacją przydrożnych drzew, likwidacją 
zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż rowów i kanałów 
melioracyjnych, przekształceniem warunków siedliskowych 
w otoczeniu drogi. Podczas prac przewiduje się również 
wycinkę drzewostanu, który obejmuje fragment dużego 
kompleksu leśnego na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo 
Kościerzyna. W przypadku wariantu I wycinkę planuje się na 
długości 300 m (w km 0+450÷0+750), w przypadku wariantu IIc 
wycinkę planuje się na długości 1170 m (w km 0+000÷0+700 
oraz w km 1+200÷1+670), natomiast w przypadku wariantu V 
wycinkę planuje się na długości 4200 m (w km 0+000÷4+200). 
Wycinka będzie obejmowała las mieszany świeży składający się 
głównie z gatunków sosny pospolitej, buka pospolitego, świerku 
pospolitego, dębu szypułkowego i modrzewiu. Inwestycja może 
także wymusić konieczność wycinki drzew rosnących wzdłuż 
przecinanych przez obwodnicę dróg publicznych. Wycinka 
obejmowałaby gatunki takie jak topole, klony, brzozy i lipy. 

Zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze (wymienione 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. 
w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia 
obszarów Natura 2000 [Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 795]) znajdują 
się w znacznej odległości od proponowanych wariantów 
przebiegu Obwodnicy. Odległość ta mieści się w przedziale 240 
– 350 m. Nie stwierdza się znacznego negatywnego 
oddziaływania wariantów budowy Obwodnicy Kościerzyny na te 
siedliska. 

Podczas funkcjonowania Obwodnicy nie przewiduje się 
wystąpienia negatywnego wpływu zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych na szatę roślinną – ze względu na szacowany 
brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu. 

W czasie budowy Obwodnicy Kościerzyny nastąpią zmiany 
w pokrywie glebowej – zarówno w pasie przebiegu trasy jak i na 
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obszarach bezpośrednio do niej przyległych. Prace związane 
z budową przyczynią się do usunięcia wierzchniej warstwy 
gleby, naruszenia nawierzchni ziemi związanego 
z wykonywaniem prac ziemnych (np. nasypy, obiekty mostowe) 
oraz krótkotrwałego i przemijającego obniżenia zwierciadła wód 
podziemnych związanego z wymianą gruntów nienośnych. 

Grunty rolne, które przylegają do poszczególnych wariantów 
przebiegu Obwodnicy Kościerzyny, mogą być narażone na 
zanieczyszczenie ich struktury oraz na działanie substancji 
szkodliwych zawartych w materiałach służących do budowy. 
Tereny upraw rolniczych przecina w głównej mierze przebieg 
wariantu V. 

Użytkowanie Obwodnicy związane jest z degradacją 
chemiczną gleb. Degradacja ta wynika z zanieczyszczeń 
komunikacyjnych. Gleby wzdłuż drogi mogą być 
zanieczyszczone wodami opadowymi spływającymi z pasa 
drogowego, składnikami spalin samochodowych, wtórną emisją 
pyłów powodowaną ruchem pojazdów, środkami chemicznymi 
używanymi do zimowego utrzymania dróg. 

W trakcie budowy Obwodnicy Kościerzyny, niezależnie od 
wariantu jej przebiegu, niezbędne będzie wykonanie prac 
rozbiórkowych, do których należą: 

 wyburzenie budynków mieszkalnych i gospodarczych, 
 rozbiórka nawierzchni drogowych, 
 rozbiórka podbudowy tłuczniowej, 
 rozbiórka chodników i krawężników, 
 rozbiórka rurociągów (PE, PCV), 
 rozbiórka i przebudowa linii energetycznych 

(przewody, słupy), 
 przeprowadzenie prac ziemnych (ziemia, humus), 
 wycinka drzewostanu (drzewa, krzewy). 
Podczas tych prac powstanie duża grupa odpadów. Będą to 

w dużej mierze odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Powstaną 
również odpady komunalne i komunalno-podobne, a mianowicie 
odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-
bytowej pracowników na terenie budowy. Ponadto, w czasie 
przebudowy istniejących dróg pozyskany zostanie destrukt 
asfaltowy, natomiast podczas rozbiórki obiektów kubaturowych 
powstaną odpady zawierające azbest. 

Eksploatacja Obwodnicy będzie niosła za sobą powstanie 
odpadów związanych z pracami utrzymaniowymi oraz z mogącą 
potencjalnie wystąpić poważną awarią na drodze. Do odpadów 
tych należą: 

 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(z wyłączeniem olejów jadalnych; odpadów z przeróbki ropy 
naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej 
przeróbki węgla; odpadów z kształtowania oraz fizycznej 
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych; odpadów z instalacji i urządzeń służących 
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz 
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych), 

 odpady z odwadniania olejów w separatorach, 
 odpady z czyszczenia ulic i placów. 
W fazie eksploatacji Obwodnicy istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych 
samochodów przewożących substancje niebezpieczne lub 
katastrofy drogowej. Do awarii, które mogą się zdarzyć na 
Obwodnicy, należą wypadki cystern, rozszczelnienie opakowań 
podczas transportu, eksplozje, pożary, wypadki samochodowe. 
W przypadku jej wystąpienia zarówno zabudowa sąsiadująca 
z Obwodnicą jak i jej okolica mogłyby znaleźć się w zasięgu 
strefy zagrożenia. Wyjątkowe znaczenie dla zagrożenia 
środowiska mają substancje gazowe oraz ciecze niskowrzące 
o dużej toksyczności. Najgroźniejsze skutki dla środowiska 

przyrodniczego w przypadku pojawienia się awarii wystąpią w 
stosunku do terenów silnie uwodnionych. Należy się wówczas 
spodziewać zanieczyszczenia wód gruntowych lub 
powierzchniowych [7]. 
 
3. Wnioski 

Budowa Obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu drogi 
krajowej nr 20 bez wątpienia przyczyni się do poprawy płynności 
ruchu, skrócenia czasu przejazdu w ruchu tranzytowym, 
odciążenia układu dróg i ulic lokalnych, a także poprawy 
bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych. Inwestycja ta stworzy 
bezpieczne i sprawne obejście Kościerzyny w ciągu drogi 
krajowej nr 20. Jednocześnie budowa Obwodnicy, niezależnie 
od wybranego wariantu, w mniejszym lub większym stopniu 
wpłynie na środowisko przyrodnicze, które należałoby 
załagodzić [8]. Dlatego też powinno się w ramach tej inwestycji 
wybudować szereg urządzeń ochrony środowiska [9]. Takie 
działania przewidziano na etapie planowania inwestycji. Wśród 
nich znajdują się m. in. ekrany akustyczne, przejścia dla 
zwierząt, zieleń izolacyjna, przepusty ekologiczne, zespoły 
podczyszczające wody opadowe z jezdni, szczelny system 
odprowadzania wód opadowych, zbiorniki retencyjne 
i infiltracyjne [10]. Szeroko prowadzone konsultacje społeczne 
spowodowały, że nie odnotowano protestów ekologicznych.  

Obecnie rozpoczęto prace związane z budową Obwodnicy. 
Wybrany został wariant IIc, który poddano modyfikacji [2]. Po 

ODPADY NIEBEZPIECZNE: 
 Asfalt zawierający smołę, 
 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 
substancje niebezpieczne, 

 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest, 
 Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 
zawierające PCB – szczeliwa, wykładziny podłogowe 
zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, 
kondensatory), 

 Transformatory i kondensatory zawierające PCB. 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE: 
 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów, 
 Gruz ceglany, 
 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 
 Drewno, 
 Szkło, 
 Tworzywa sztuczne, 
 Asfalt inny niż zawierający smołę, 
 Odpadowa papa, 
 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 
 Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
 Materiały konstrukcyjne zawierające gips, 
 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, 
 Odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie, 
 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości. 
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przeprowadzeniu prac modernizacyjnych projektu długość trasy 
została skrócona do 7,6 km. Przeprojektowanie wariantu IIc nie 
wpłynęło na analizę przeprowadzoną w artykule. 
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Abstract 
 

In this paper presents the options of Kościerzyna ring road which are recommended by the GDDKiA. The authors analyzed the effects, which 

brings the construction of a new road. Particular attention was paid to the influence of ring road on the environment. 


