
Zachodnie drogowe obejᖰcie miasta Szczecina



Wprowadzenie

Zmiany geopolityczne kraju i przystၐpienie Polski do Unii Europejskiej wymuszajၐ korektᆐ ukᐠadów komunikacyjnych, równieៀ w rejonie
przygranicznym województwa zachodniopomorskiego. Sytuacje na przejᖰciach wraz z natᆐៀeniem ruchu na drogach przedstawia rys. nr
1. Nowe uwarunkowania i wpᐠywy przestrzenno-gospodarcze jednoznacznie wskazujၐ, iៀ miasto Szczecin znajdzie siᆐ w strefie
oddziaᐠywania duៀych metropolii zewnᆐtrznych (rys nr 2) oraz na szlaku korytarzy komunikacyjnych Hamburg- Lubecka-Kaliningrad i
Ystad-Poᐠudnie Europy. Prognozuje siᆐ, ៀe w najbliៀszym okresie ulegnie zmianie charakter ruchu w rejonie przygranicznym, a na sieci
ulic miasta Szczecina znacznie wzroᖰnie ruch zwiၐzany z dalekim tranzytem.

Ponadto Komisja Europejska zakᐠada, iៀ w nadchodzၐcych 10-15 latach region Morza Baᐠtyckiego bᆐdzie najszybciej rozwijajၐcym
siᆐ regionem w Europie . Prognozuje siᆐ trzykrotny wzrost obrotów handlu zagranicznego krajów tego regionu.

W ramach europejskich wizji rozwojowych takich na przykᐠad jak "Wizje i strategie wokóᐠ Baᐠtyku 2010 - VASAB 2010 Plus - Program
Rozwoju Przestrzennego" sၐ prowadzone prace analityczne, które majၐ wykazaၰ np. zasadnoᖰၰ i zakres budowy nowych i modernizacjᆐ
starych dróg, majၐc na uwadze przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjnoᖰci regionów w obszarze Morza Baᐠtyckiego przy
zachowaniu walorów ᖰrodowiska przyrodniczego.

W ramach wspólnych transgranicznych opracowaᑀ pomiᆐdzy Meklemburgiၐ Pomorzem Przednim, Brandenburgiၐ, Poᐠudniowၐ Skaniၐ a
województwem zachodniopomorskim tworzၐ siᆐ pewne koncepcje rozwiၐzaᑀ infrastrukturalnych. Miᆐdzy innymi sၐ to projekty:

• Translogis - zakoᑀczony w 2002 r.

• Baltic Bridge - zakoᑀczony w 2001 roku, kontynuowany dalej jako Baltic Plus - koniec projektu przewiduje siᆐ w 2005 roku,

• ᐐuk Poᐠudniowego Baᐠtyku - zakoᑀczony w czerwcu 2004 roku.

We wszystkich tych projektach kwestie powiၐzaᑀ komunikacyjnych wokóᐠ Aglomeracji Szczeciᑀskiej byᐠy i sၐ podnoszone. Rozwiၐzania
w nich prezentowane uzyskaᐠy akceptacjᆐ stron uczestniczၐcych w pracach. Ponadto z tych dokumentów, jak i z dokumentów
programowych Krajów Zwiၐzkowych Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii wynika znaczၐca rola miasta Szczecina.
Oddziaᐠywanie bezpoᖰrednie i powiၐzania poᖰrednie miasta Szczecina byᐠy badane w pracach prowadzonych w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Zasiᆐg tych
oddziaᐠywaᑀ przedstawia rys. nr 3.



Sieၰ osadniczၐ wraz z wielkoᖰciၐ poszczególnych oᖰrodków w pasie wybrzeៀa Morza Baᐠtyckiego oraz ich wzajemnၐ zaleៀnoᖰciၐ
przedstawia rysunek nr 4. W obszarze poᐠudniowozachodniego brzegu Morza Baᐠtyckiego na póᐠnoc od Berlina , miasto Szczecin jest
najwiᆐkszym oᖰrodkiem osadniczym o znaczၐcej funkcji obsᐠugi ludnoᖰci.

Po "otwarciu granic" miasto Szczecin bᆐdzie pod wiᆐkszym wpᐠywem "oᖰrodków zewnᆐtrznych" takich jak Berlin, Kopenhaga, Ystad,
Malmo czy Poznaᑀ i Gdaᑀsk, tak jak pokazano na rysunku nr 5. Z uwagi na ᖰciᖰlejsze powiၐzania miasta Szczecina poprzez
zwiᆐkszenie dostᆐpnoᖰci z tymi oᖰrodkami dojdzie do wiᆐkszego zainteresowania jako potencjalnym miejscem inwestycji w dziedzinie
przemysᐠu, handlu, usᐠug, nauki itp.

Podejmowane próby rozwiၐzania obecnych i przyszᐠych problemów w rejonie przygranicznym miasta Szczecina, jednoznacznie
wskazujၐ ៀe najbardziej efektywnym rozwiၐzaniem w zakresie komunikacyjnym bᆐdzie budowa drogowego obejᖰcia
zachodniego miasta wraz ze staᐠၐ przeprawၐ przez rzekᆐ Odrᆐ . Moៀliwy do realizacji ukᐠad komunikacyjny wokóᐠ m. Szczecina
przedstawia rysunek nr 6.

Realizacja obejᖰcia zachodniego m. Szczecina udostᆐpni nowe tereny inwestycyjne
w sၐsiadujၐcych ze Szczecinem gminach, co w przyszᐠoᖰci wpᐠynie na wzrost atrakcyjnoᖰci terenów dla przyszᐠych inwestorów
(INFRAPARK - Police, ᐐOZIENICA - Goleniów).

Ponadto budowa przeprawy przez Odrᆐ i póᐠnocnego odcinka ( w ciၐgu drogi wojewódzkiej nr 113) obejᖰcia skróci o co najmniej 30
min. przejazdy na póᐠnoc i wschód Polski zarówno z póᐠnocnych dzielnic Szczecina jak i z gmin poᐠoៀonych po zachodniej stronie Odry.

W konsekwencji obejᖰcie to przejmie i wyprowadzi poza miasto ruch tranzytowy z pobliskich przejᖰၰ granicznych a nade wszystko ma
szansᆐ staၰ siᆐ czᆐᖰciၐ przyszᐠej "Via Hanseatici" - drogi o znaczeniu miᆐdzynarodowym, biegnၐcej z zachodu Europy poprzez
Hamburg i Lubekᆐ ( niemiecka autostrada A-20), drogowe przejᖰcie graniczne Dobieszczyn-Hintersee lub Lubieszyn-Linken, dalej przez
m.Police na obecnၐ drogᆐ Krajowၐ nr 6 i dalej przez województwa Polski Póᐠnocnej do Królewca (Kaliningradu).

Zmniejszenie ruchu transportowego w centrum Szczecina w zdecydowany sposób poprawi stan ᖰrodowiska, bezpieczeᑀstwo
mieszkaᑀców miasta oraz terenów przygranicznych.



Poprzez realizacje tej inwestycji zwiᆐkszy siᆐ dostᆐpnoᖰci rejonu wokóᐠ m. Szczecina eliminujၐc naturalne bariery jakimi sၐ rz. Odra,
jez. Dၐbskie i Zalew Szczeciᑀski, a poᖰredniၐ grupၐ docelowၐ korzystajၐcၐ z tego faktu bᆐdၐ przyszli inwestorzy, jak i turyᖰci
zmierzajၐcy ze wschodu na zachód i odwrotnie.

Moៀliwoᖰci rozprowadzenia ruchu koᐠowego wokóᐠ miasta Szczecina przedstawia rysunek nr 7. Po realizacji obejᖰcia zachodniego
jeszcze bardziej zostanie podkreᖰlony wᆐzᐠowy charakter miasta Szczecina w pobliៀu , którego przechodzi ruch ze Skandynawii,
póᐠnocnych portów niemieckich oraz ruch generowany przez drogᆐ wodnၐ rzeki Odry wraz z Nadodrzaᑀskၐ Magistralၐ Kolejowၐ i drogᆐ
S-3, czyli "ᖠrodkowoeuropejski Korytarz Transportowy" wzdᐠuៀ rzeki Odry.









Informacje ogólne

Bardzo duៀe znaczenie dla transportu drogowego naszego regionu stanowi fakt zakoᑀczenia budowy autostrady A-20 relacji Lubeka -
Hamburg - Rostock - Pasewalk z wᐠၐczeniem do autostrady A-11/A6 relacji Berlin-Szczecin.

Prowadzone dotychczas analizy na poziomie ponadregionalnym wskazujၐ zasadnoᖰၰ budowy nowego staᐠego poᐠၐczenia przez Odrᆐ na
póᐠnoc od miasta Szczecina, ᐠᖰczᖰcego autostrady A-6/A-11 i A-20 z drogami ekspresowymi S-3 i S-6 co ustabilizuje oᖰ transportowၐ
wschód - zachód Europy Póᐠnocnej i krajów Nadbaᐠtyckich. Zachodnie obejᖰcie miasta Szczecina mogᐠoby byၰ przedᐠuៀeniem
drogi krajowej S-6.

(schemat czᆐᖰci póᐠnocno - ᖰrodkowej Europy z zaznaczonymi wyra nie poᐠၐczeniami wokóᐠ Szczecina - kolorem niebieskim zaznaczono drogᆐ krajowᘐ S-6, kolorem róៀowym
zaznaczono drogᆐ federalna nr 114, która mogᐠaby byၰ ᐠၐcznikiem pomiᆐdzy A-20 a drogၐ S-6, kolorem czerwonym zaznaczono ukᐠad autostrad w tym rejonie Europy)

Inwestycja obejᖰcie zachodnie miasta Szczecina przyczyni siᆐ do znacznego skrócenia czasu przejazdu z póᐠnocnych obszarów
przemysᐠowych miasta Szczecina do np. Trójmiasta. Obecnie czas przejazdu na tej trasie czyli 286 km wynosi 263 min. a po
zrealizowaniu wszystkich wymienionych inwestycji w tym obejᖰcia zachodniego do roku 2013 czas przejazdu wyniesie 184 min. Przyjᆐte
tutaj odlegᐠoᖰci zostaᐠy potraktowane modelowo jako odlegᐠoᖰci w liniach prostych i przejᆐte z wymienionego dokumentu. Z uwagi na
ograniczony obszar badawczy projektu nie uwzglᆐdniono oczywistych korzyᖰci z budowy tego poᐠၐczenia na linii Hamburg - Lubeka -
Szczecin - Gdaᑀsk - Kaliningrad, gdzie czas przejazdu uwzglᆐdniajၐc wszystkie proponowane inwestycje po stronie niemieckiej i
polskiej, ulegnie jeszcze korzystniejszym zmianom.

Szacowany koszt budowy zachodniego obejᖰcia miasta Szczecina wedᐠug stanu wiedzy w grudniu 2005 roku to 350 mln  ,
kwota ta obejmuje budowᆐ staᐠej przeprawy przez rzekᆐ Odrᆐ, bezkolizyjnych wᆐzᐠów oraz jezdni wraz poboczami i pasem
rozdzielajၐcym na caᐠej dᐠugoᖰci.





Charakterystyka projektowanego obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina

Podstawowe parametry drogi:

Droga klasy gᐠównej ruchu przyᖰpieszonego- GP. (docelowo S)

Prᆐdkoᖰၰ projektowa - Vp=100 km/h

Noᖰnoᖰၰ nawierzchni jezdni gᐠównej - 115 kN/oᖰ

Przekrój poprzeczny drogi:

docelowo - przekrój dwujezniowy:

• jezdnia 2x7,0 m

• pobocza utwardzone 2x2,0 m

• pobocza gruntowe 2x 0,75 m

• pas dzielၐcy jezdnie min.3,5 m

Zaleca siᆐ wykonanie korpusu ziemnego w szerokoᖰci docelowej.

Podstawowၐ szerokoᖰၰ linii rozgraniczenia pod drogᆐ przyjᆐto 50,0m.

Dostᆐpnoᖰၰ drogi:

Poᐠၐczenie z sieciၐ drogowၐ oraz obsᐠugᆐ terenów przylegᐠych odbywaၰ siᆐ bᆐdzie docelowo poprzez 9 wᆐzᐠów, które muszၐ zostaၰ
wybudowane oraz jeden wᆐzeᐠ - Goleniów, który musi zostaၰ przebudowany.

Po doprecyzowaniu przebiegu obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina z uwagi na korektᆐ wynikajၐcၐ z wczeᖰniejszego przebiegu
przez tereny obecnie chronione, caᐠkowita dᐠugoᖰၰ wynosi 49,5 km. Aktualny przebieg obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina
przedstawiono na rysunku. Na caᐠej dᐠugoᖰci obejᖰcia zlokalizowano 10 bezkolizyjnych wᆐzᐠów. Kolejno sၐ to wᆐzᐠy : Koᐠbaskowo,
Przecᐠaw, Bᆐdargowo, Mierzyn, Woᐠczkowo, Tanowo, Szczecin Póᐠnoc, Police, Modrzewie, Goleniów.

Szczegóᐠowe odlegᐠoᖰci miᆐdzy wᆐzᐠami to :

Rosówek - Koᐠbaskowo - 6,2 km,

Koᐠbaskowo - Przecᐠaw - 1,4 km,

Przecᐠaw - Bᆐdargowo - 4,6 km,

Bᆐdargowo - Mierzyn - 6,4 km,

Mierzyn - Woᐠczkowo - 4,7 km,

Woᐠczkowo - Tanowo - 8,0 km,

Tanowo - Szczecin Póᐠnoc- 3,5 km,

Szczecin Póᐠnoc - Police - 2,3 km,

Police - Modrzewie - 13,1 km,

Modrzewie - Goleniów - 5,5 km.



Analiza nawigacyjna

Uwarunkowania lokalizacji staᐠej przeprawy - Analiza nawigacyjna.

Na podstawie "Wstᆐpnej analizy nawigacyjnej staᐠej przeprawy
Police - ᖠwiᆐta" przewidywany minimalny przeᖰwit pionowy przᆐsᐠa ៀeglownego mostu staᐠego zostaᐠ okreᖰlony na 67 m.
Parametry ᖰwiatᐠa mostu wynikajၐ z potrzeb rozwojowych portu Szczecina oraz przewidywanych parametrów wysokoᖰciowych statków
budowanych w Stoczni Szczeciᑀskiej.

Wysokoᖰၰ maksymalnၐ statków nad lustrem wody na trasie ᖠwinoujᖰcie-Szczecin limituje aktualnie linia wysokiego napiᆐcia
przechodzၐca przez Odrᆐ na wysokoᖰci Inoujᖰcia (na póᐠnoc od wsi Komarowo gm. Goleniów). Wysokoᖰၰ sᐠupów nad ᖰrednim
poziomem wody wynosi 121,5 m, natomiast wysokoᖰၰ przewodów w najniៀszym miejscu okoᐠo 64,0 m.

Oszacowany przeᖰwit poziomy przᆐsᐠa ៀeglownego pomiᆐdzy wewnᆐtrznymi krawᆐdziami podpór mostu staᐠego i zwodzonego na torze
wodnym Szczecin - ᖠwinoujᖰcie okreᖰlono na 230 m na odcinku prostym i 300 m na ᐠuku toru wodnego. Weryfikacja tych wielkoᖰci
powinna nastၐpiၰ po wykonaniu pogᐠᆐbionej analizy problemu lub na etapie projektu budowlanego.

Najbardziej optymalnym miejscem przeprawy jest lokalizacja na póᐠnoc od rejonu "Mijanki Polickiej" (na póᐠnoc od Portu Morskiego
Police). Lokalizacjᆐ staᐠej przeprawy w rejonie Zakᐠadów Chemicznych
w Policach przedstawiono na rysunku poniៀej.

Wstᆐpna analiza nawigacyjna staᐠej przeprawy Police - ᖠwiᆐta"; Adam Wolski dr hab. inៀ. kpt.ៀ.w. prof. nadzw. AM w Szczecinie;
Zenon Kozᐠowski mgr inៀ. hydrograf kategorii; A, Kazimierz Skóra mgr inៀ. kpt.ៀ.w; Szczecin 2004 rok.

Warianty lokalizacji staᐠej przeprawy w rejonie miasta Police.

Przedstawiony wariant C przeprawy jest najkorzystniejszy komunikacyjnie i speᐠnia warunki bezpieczeᑀstwa nawigacji.



Widok od strony Zakᐠadów Chemicznych w Policach na obszar potencjalnej lokalizacji staᐠej przeprawy przez rzekᆐ Odrᆐ - wariant póᐠnocny.

Odrzucono pozostaᐠe badane warianty tzn. :

Przeprawa poᐠudniowa - A zlokalizowana w rejonie Skolwiᑀskiego Ostrowia. Wariant maᐠo korzystny z uwagi na:

• znajdujၐce siᆐ istniejၐcego pobliៀu kotwicowisko (ewentualna likwidacja kotwicowiska),

• konstrukcja mostu bᆐdzie tworzyᐠa duៀy obszar cienia radarowego co utrudni bezpieczne regulowanie ruchu statków przez VTS,

• strefᆐ istniejၐcego ujᆐcia wody, sᐠaby teren (bagnisty), przeciᆐcie terenu z kanaᐠami przewidywanymi do wykorzystania na przystanie
jachtowe - po stronie zachodniej,

• skomplikowane poᐠၐczenie z projektowanၐ drogၐ szybkiego ruchu, przejᖰcie przez teren Inoujᖰcia w pobliៀu siedliska orᐠów i obszaru
chronionego krajobrazu oraz proponowanego rezerwatu przyrody faunistyczno-florystycznego "Bobry nad Inၐ" po stronie wschodniej
(gmina Goleniów).

Przeprawa centralna - B zlokalizowana w pobliៀu "Mijanki Polickiej". Wariant najmniej korzystny z uwagi na:

• istniejၐcၐ "Mijankᆐ Polickၐ" z przeᐠadowniၐ ᐠadunków niebezpiecznych,

• konstrukcja mostu bᆐdzie tworzyᐠa duៀy obszar cienia radarowego co utrudni bezpieczne regulowanie ruchu statków przez VTS,

• koniecznoᖰၰ zlokalizowania obrotnicy statków,

• skomplikowane podejᖰcie trasy drogowej szybkiego ruchu na terenie Polic, szczególnie w rejonie przyczóᐠka.

Przeprawa tunelowa moៀliwa jest w kaៀdym wariancie, tym niemniej z trzech podstawowych wariantów poddanych analizie
wariant "póᐠnocny" - C, przedstawiony na rysunku powyៀej, wydaje siᆐ byၰ optymalnym. Jest to rozwiၐzanie z punktu widzenia budowy
przeprawy oraz bezpieczeᑀstwa nawigacji najkorzystniejsze.

Strony dodatnie takiej przeprawy:

• brak ograniczeᑀ w ruchu statków,

• krótsze zjazdy z drogi do tunelu,

• prawdopodobnie niៀszy koszt wykonania,

• brak koniecznoᖰci przebudowy systemu oznakowania nawigacyjnego,

• mniejsza agresja wizualna dla ᖰrodowiska naturalnego.

Stronၐ ujemnၐ jest koniecznoᖰၰ wykonania dodatkowego zabezpieczenia (specjalna wentylacja) na wypadek wycieku substancji
niebezpiecznej.





Prognozowany ᖰredniodobowy ruch pojazdów samochodowych

PROGNOZOWANY ᖠREDNIODOBOWY RUCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH W 2005 r.

PROGNOZOWANY ᖠREDNIODOBOWY RUCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH W 2020 r.



Z przedstawionych powyៀej wykresów wynika, ៀe niezaleៀnie od prowadzonych inwestycji, ruch w okolicach miasta Szczecina
na przestrzeni piᆐtnastu lat wzroᖰnie, co najmniej o jednၐ trzeciၐ.

Z kolei analizujၐc ruch na najbliៀej poᐠoៀonych przejᖰciach granicznych od Szczecina wynika , ៀe np. caᐠy ruch z przejᖰcia w Lubieszynie
chcၐc siᆐ przenieᖰၰ na prawy brzeg Odry musi przejᖰၰ przez centrum miasta, które juៀ jest "zakorkowane" w godzinach szczytu poprzez
ruch lokalny. Problem ten przedstawiono na wykresach poniៀej , gdzie zaznaczono w jakich i z jakich kierunków jest generowany ruch
samochodowy na przejᖰciach granicznych w Lubieszynie i Koᐠbaskowie. Doraហne rozwiၐzania w postaci budowy czy modernizacji
wewnᆐtrznego ukᐠadu drogowego miasta nie rozwiၐៀၐ problemów z ruchem tranzytowym i zasadniczo nie poprawiၐ siᆐ parametry dla
podróៀujၐcych tranzytem.







Uwarunkowania przyrodnicze

Na podstawie badaᑀ wᐠasnych i wizji lokalnej oraz na podstawie opracowania pn." Ekofizjografia problemowa obszaru byᐠej fabryki
benzyny syntetycznej w Policach" autorstwa dr Tomasza Konkurewicza przeanalizowano wariantowo przebieg obejᖰcia. Przedstawia to
schemat poniៀej.





Zakres prac, jakie wykonaᐠ Samorzၐd Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Zarzၐd Dróg Wojewódzkich:

1. "Aktualizacja koncepcji drogowego obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina" -- Zachodniopomorski Zarzၐdu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie (ZZDW)

2. Opracowanie "Zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Koᐠbaskowo i Dobra w zakresie przebiegu
obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina" - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
(RBGPWZ),

3. "Koncepcja rozwoju infrastruktury w województwie zachodniopomorskim - staᐠe poᐠၐczenie Police ᖠwiᆐta - dziaᐠania majၐce na
celu utrzymanie niezbᆐdnych dla spoᐠeczeᑀstwa poᐠၐczeᑀ komunikacyjnych" oraz "Obejᖰcie zachodnie miasta Szczecina - analiza
moៀliwoᖰci pozyskania ហródeᐠ finansowania inwestycji" - RBGPWZ.

4. Studium przedwykonawcze "Strefa Rozwojowa Poᐠudniowego Baᐠtyku - ᐐuk Poᐠudniowego Baᐠtyku - Analiza warunków dla
realizacji projektu zachodniego drogowego obejᖰcia miasta Szczecina" w ramach ᖰrodków Unii Europejskiej PHARE CBC -
RBGPWZ.

5. W roku 2005 opracowano "Analizy pozwalajၐce na wybór przejᖰcia projektowanego obejᖰcia przez teren miasta - RBGPWZ.

Do koᑀca 2005 r. na prace studialne i projektowe zwiၐzane z obejᖰciem drogowym miasta Szczecina Zarzၐd
Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyᐠ kwotᆐ 843 000 zᐠ.



Obejᖰcie zachodnie miasta Szczecina w dokumentach

Dotychczasowe dziaᐠania zmierzajၐce do budowy drogowego Obejᖰcia Zachodniego m. Szczecina:

w 2000r . na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarzၐdu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wykonana zostaᐠa "Aktualizacja
koncepcji drogowego obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina", która uwzglᆐdnia budowᆐ przeprawy Police-ᖠwiᆐta (przebieg
przedstawiony na rys. nr 8).
1 marca 2000 r. na zaproszenie Marszaᐠka Woj. Zachodniopomorskiego odbyᐠo siᆐ spotkanie na Zamku w sprawie
wprowadzenia przez gminy odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uczestnikami
spotkania byli Wójtowie gmin Koᐠbaskowo i Dobra, Burmistrzowie Goleniowa i Polic, Starosta Powiatu Polickiego oraz
przedstawiciele Urzᆐdu Marszaᐠkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
14 czerwca 2000 r. zostaᐠa podpisana przez gminy Koᐠbaskowo, Dobra, Police m. Szczecin Deklaracja w sprawie "Obwodnicy
póᐠnocno-zachodniej m.Szczecina wraz z przeprawၐ przez Odrᆐ", w której zawarto miᆐdzy innymi zobowiၐzania stron:
doprowadzenie zgodnoᖰci koncepcji drogowego obejᖰcia zachodniego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
gmin,
sporzၐdzenie map wᐠadania i projektu wykupu gruntów, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
9 kwietnia 2001 r. zostaᐠ podpisany list otwarty ᖰrodowisk przedsiᆐbiorców w sprawie Zachodniego Obejᖰcia m. Szczecina
9 kwietnia 2001 r. Urzၐd Marszaᐠkowski zwraca siᆐ z pisemnၐ proᖰbၐ do dyrektora AWRSP O/Szczecin o zarezerwowanie
terenów pod Zachodnie Obejᖰcie m. Szczecina,
19 kwietnia 2001 r. majၐc na uwadze zintensyfikowanie dziaᐠaᑀ Zarzၐd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu
podjၐᐠ decyzjᆐ o nadaniu priorytetu pracom zwiၐzanym z realizacjၐ Zachodniego Obejᖰcia m. Szczecina
9 maja 2001r. zostaᐠo podpisane POROZUMIENIE w sprawie wspólnego przygotowania inwestycji pn. Zachodnie Obejᖰcie m.
Szczecina wraz z przeprawၐ przez Odrᆐ Police - ᖠwiᆐta. Porozumienie zostaᐠo podpisane przez Wójtów gmin Koᐠbaskowo i
Dobra, Burmistrzów Goleniowa i Polic, Prezydenta Miasta Szczecina, Starostᆐ Powiatu Polickiego oraz Marszaᐠka Województwa
Zachodniopomorskiego. Strony zobowiၐzaᐠy siᆐ w nim m.in. do utrzymania w planach miejscowych terenów pod przebieg
Obejᖰcia oraz do odpowiedniego przygotowania strony formalnej w tym uregulowanie stanu prawnego nieruchomoᖰci,
pozyskanie nieruchomoᖰci niezbᆐdnych do realizacji inwestycji, uzbrojenie nieruchomoᖰci w odpowiedniၐ infrastrukturᆐ
technicznၐ.
24 czerwca 2001 r. Dyrektor AWRSP pozytywnie odpowiada na pismo z dnia 9 kwietnia 2001 w sprawie rezerwy terenowej pod
obejᖰcie.
grudzieᑀ 2001 r. zakoᑀczenie projektu polsko-szwedzko-niemieckiego pn."Translogis", w którym sformuᐠowano zalecenia i
rekomendacje koniecznych do realizacji inwestycji, w tym równieៀ Obwodnicy póᐠnocno-zachodniej m. Szczecina wraz z
przeprawa przez Odrᆐ,
24 czerwca 2002 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwaᐠၐ nr XXXII/334/02 przyjၐᐠ "Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa zachodniopomorskiego", w którym przedstawiono przebieg drogowego i kolejowego Zachodniego
Obejᖰcia m. Szczecina ,
7 paហdziernika 2002 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwaᐠၐ nr XXXV/355/02 przyjၐᐠ "Strategiᆐ Rozwoju
Transportu Województwa zachodniopomorskiego do roku 2015" gdzie okreᖰlono zasady realizacji Zachodniego Obejᖰcia m.
Szczecina ,
16 czerwca 2003 r. odezwa Marszaᐠka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Prezydenta
Miasta Szczecina do Premiera RP o uwzglᆐdnienie w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 - 2006 inwestycji pn. 'Obwodnica
póᐠnocno-zachodniej m. Szczecina wraz z przeprawၐ przez Odrᆐ",
10 wrzeᖰnia 2003 r. pismo Peᐠnomocnika Rzၐdu RP do spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do Pana Marszaᐠka w
którym to informuje , iៀ Obwodnica póᐠnocno-zachodnia m. Szczecina wraz z przeprawၐ przez Odrᆐ jest nowym
przedsiᆐwziᆐciem i w latach 2004 - 2006 nie moៀe siᆐ znaleហၰ w oficjalnych dokumentach rzၐdowych jako inwestycja w ciၐgu
dróg krajowych,
12 paហdziernika 2003 r. ponowne pismo Pana Marszaᐠka do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Andrzeja
Piᐠata, w którym zwraca uwagᆐ, iៀ Obwodnica póᐠnocno-zachodnia m. Szczecina wraz z przeprawၐ przez Odrᆐ jest jednak
istotnၐ i kluczowၐ dla rozwoju naszego regionu inwestycjၐ.
12 listopada 2003 r. spotkanie Pana Marszaᐠka z potencjalnymi inwestorami , którzy sၐ zainteresowani wybudowaniem
Obwodnicy póᐠnocno-zachodniej m. Szczecina wraz z przeprawၐ przez Odrᆐ
20 paហdziernika 2003 r. list otwarty Marszaᐠka, Wojewody i Prezydenta do Wicepremiera RP o uwzglᆐdnieniu "Obejᖰcia" jako
inwestycji znaczၐcej dla Kraju.
lipiec 2004 r. zakoᑀczono projekt "Strefa Rozwoju Poᐠudniowego Baᐠtyku - ᐐuk Poᐠudniowego Baᐠtyku", w którym uczestniczyᐠy
trzy nadmorskie województwa : zachodniopomorskie, pomorskie, warmiᑀsko -mazurskie oraz Kraj Zwiၐzkowy Meklemburgia
Pomorze Przedniei Obwód Kalininigradzki. W ramach tego projektu zostaᐠo wykonane studium przedwykonawcze dla
zachodniego drogowego obejᖰcia miasta Szczecina wraz ze staᐠၐ przeprawa Police ᖠwiᆐta.
20 sierpnia 2004 r. pismo Pana Marszaᐠka do Pana Ryszarda Kurylczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP z
wykazem spraw bieៀၐcych oraz na dalsze lata, które wymagajၐ wsparcia i decyzji resortu.
8 listopada 2004 r. pismo Pana Marszaᐠka do Pana Ryszarda Kurylczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP z
wnioskami dotyczၐcymi inwestycji strategicznych dla województwa zachodniopomorskiego.
17 luty 2005 r. pismo Pana Marszaᐠka do Pana Krzysztofa Opawskiego Ministra Infrastruktury RP w sprawie zaliczenia
drogowego obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina do kategorii dróg krajowych na odcinku od wᆐzᐠa drogowego na autostradzie
A-6 do skrzyៀowania z drogၐ krajowၐ nr 10.



28 paហdziernika 2005 ponowne pismo Pana Marszaᐠka do Pana Ryszarda Kurylczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury RP w sprawie zaliczenia drogowego obejᖰcia zachodniego miasta Szczecina do kategorii dróg krajowych na
odcinku od wᆐzᐠa drogowego na autostradzie A-6 do skrzyៀowania z drogၐ krajowၐ nr 10.


