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�� droga ekspresowa S11 o przebiegu Kołobrzeg – Ko‑
szalin – Piła – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Tar‑
nowskie Góry – A1.

Jedną z inwestycji drogowych, która w przypadku po‑
wstania mogłaby znacząco wpłynąć na poprawę komfortu 
jazdy oraz dynamizację rozwoju gospodarczego regio‑
nu, jest Zachodnie drogowe obejście Szczecina. Pierw‑
sze wzmianki na temat inwestycji drogowej pojawiły się 
w 2000 roku, kiedy to powstała koncepcja obejścia Miasta 
Szczecin od strony zachodniej. Pomimo zaangażowania 
gmin: Goleniów, Police i Miasta Szczecin i powiatu polic‑
kiego przez lata nie udało się doprowadzić do realizacji 
projektu.

Zachodnie drogowe 
obejście Szczecina 
jako kluczowa 
inwestycja dla 
rozwoju Pomorza 
Zachodniego

mgr inż. Mateusz Dziechciarz

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytet Szczeciński

Inwestycje w infrastrukturę drogową są elementem na‑
pędzającym lokalną, krajową, jak i międzynarodową 
gospodarkę. Powstawanie nowych połączeń drogowych 

zwiększa atrakcyjność inwestycyjną, co przekłada się na 
nowe miejsca pracy i wzrost poziomu życia mieszkańców.

W ostatnich latach w województwie zachodniopomor‑
skim można było zauważyć dynamiczny rozwój sieci dróg 
krajowych i autostrad. Szczególnie ważną rolę odgrywa 
tu droga ekspresowa S3, która skomunikowała Pomorze 
Zachodnie z województwem lubuskim i dolnośląskim, co 
przyczyniło się do wymiernych korzyści w kontaktach biz‑
nesowych z państwami położonymi na południe do Polski.

Obecnie na terenie województwa zachodniopomor‑
skiego w eksploatacji znajduje się 147,3 km dróg eks‑
presowych (rys. 1). Na realizację czeka kolejne 468 km, 
z czego 139,6 km drogi S6 od węzła Goleniów do obwod‑
nicy Koszalina i Sianowa zostało w sierpniu 2014 zgłoszo‑
ne do przetargu. Według planów nowa droga ekspresowa 
w kierunku Trójmiasta będzie dostępna dla użytkowników 
ok. 2019  ‑2020 roku1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 
2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. 
U. Nr 128, poz. 1334, z 2007 r. Nr 35, poz. 220 oraz 2009 r. 
Nr 187 poz. 1446) w województwie zachodniopomorskim 
zlokalizowane są:

�� autostrada A  ‑6 o przebiegu Berlin – granica pań‑
stwa – Kołbaskowo – Szczecin (S3 węzeł „Rzęśni‑
ca”),

�� droga ekspresowa S3 o przebiegu Świnoujście – Go‑
leniów – Szczecin (A6 węzeł Rzęśnica) – Szczecin 
(A6 węzeł „Klucz”) – Parnica – Gorzów Wielkopolski 
– Zielona Góra – A4 (Legnica) – Bolków – Lubawka – 
granica państwa (Praga),

�� droga ekspresowa S6 o przebiegu S3 (Goleniów) – 
Koszalin – Gdańsk (S7/A1),

�� droga ekspresowa S10 o przebiegu A6 (Szczecin) – 
Piła – Bydgoszcz – Toruń – S7 (Płońsk),

1 Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad na dzień 
06.10.2015.

Rys. 1. Stan dróg krajowych i autostrad w wojewódz‑
twie zachodniopomorskim 

ŹRÓDŁO: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
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1. Założenia techniczne i projektowe 
Zachodniego drogowego obejścia 
Szczecina 
Zachodnie drogowe obejście Szczecina ma w swoim zało‑
żeniu stanowić przedłużenie drogi ekspresowej S6 od wę‑
zła Goleniów w kierunku zachodnim do węzła Kołbaskowo 
przy autostradzie A6. Droga została zaprojektowana jako 
połączenie o statusie S, o dwóch jezdniach i bezkolizyj‑
nych połączeniach z przecinanymi drogami w węzłach. 
W ciągu planowanej na ok. 49,5 km drogi założono zbu‑
dowanie 10 węzłów drogowych (rys. 2), które pozwolą na 
swobodną komunikację z miejscowościami usytuowanymi 
na terenie gmin Kołbaskowo, Police i Goleniów. W aspek‑
cie globalnym obejście stałoby się elementem transeu‑
ropejskiego szlaku transportowego, wpisując się w układ 
komunikacyjny nie tylko polskich dróg, ale także niemiec‑
kich autostrad A11 i A20. W aspekcie lokalnym wybudo‑
wanie nowego odcinka drogi ekspresowej przyczyniłoby 
się do powstania obwodnicy miasta na wzór berlińskie‑
go ringu. Kolejnymi atutami realizacji inwestycji byłoby 
przeniesienie ruchu towarowego z centrum Szczecina na 
obwodnicę, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gmin 
przylegających oraz znaczne poprawienie swobody komu‑
nikacji dla mieszkańców. 

Długości zaplanowanych odcinków:
�� Kołbaskowo – Przecław – 1,4 km,
�� Przecław – Będargowo – 4,6 km,
�� Będargowo – Mierzyn – 6,4 km,
�� Mierzyn – Wołczkowo – 4,7 km,
�� Wołczkowo – Tanowo – 8,0 km,
�� Tanowo – Szczecin Północ – 3,5 km,
�� Szczecin Północ – Police – 2,3 km,
�� Police – Modrzewie – 13,1 km,
�� Modrzewie – Goleniów – 5,5 km.

Pierwszym zaplanowanym węzłem na trasie Zachod-
niego drogowego obejścia Szczecina od strony zachodniej 
jest węzeł Kołbaskowo (rys. 3). Dzięki niemu podróżują‑
cy autostradą A6 będą mogli bezkolizyjnie skierować się 
na północ w kierunku Goleniowa. Zarówno węzeł Kołba‑

skowo, jak i zaplanowany w niedalekiej odległości wę‑
zeł Mierzyn znajdą się w bezpośredniej okolicy przejść 
granicznych Kołbaskowo – Pomellen oraz Lubieszyn – Lin‑
ken. Oba przejścia graniczne są często wykorzystywane 
w międzynarodowym ruchu towarowym.

Jednym z najważniejszych węzłów drogowych na tra‑
sie Zachodniego drogowego obejścia Szczecina jest węzeł 
Police, przedstawiony na rysunku nr 4. Jest on planowa‑
ny w bezpośrednim otoczeniu Portu Police oraz Zakładów 
Chemicznych Police. Powstanie węzła znacząco ułatwi 
komunikacje przedsiębiorstw zlokalizowanych na tere‑
nie Polic. Obecnie ruch tranzytowy do i z Polic skupia się 
w śródmieściu Miasta Szczecin, co bardzo ogranicza moż‑
liwości rozwoju miasta, a także powoduje powstawanie 
kongestii drogowej w godzinach największej eksploatacji 
dróg. 

Najbardziej wymagającym odcinkiem Zachodniego 
drogowego obejścia Szczecina będzie wybudowanie prze‑
prawy przez rzekę Odrę na wysokości miejscowości Police 
i Święta (rys. 5). Dla tego etapu pod uwagę były brane 
trzy możliwości:

�� tunel drążony,
�� most wysokowodny,
�� tunel zatapiany. 

Każdy z wariantów był rozpatrywany pod względem 
społecznym, środowiskowym, ekonomicznym oraz przez 

Rys. 2. Zaplanowane węzły drogowe w ciągu Zachod-
niego drogowego obejścia Szczecina

ŹRÓDŁO: MOJE MIASTO SZCZECIN (HTTP://WWW.MMSZCZECIN.PL/). DATA 
POBRANIA: 02.12.2014

Rys. 3. Węzeł Kołbaskowo

ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rys. 4. Węzeł Police

ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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pryzmat względów bezpieczeństwa. Ostatecznie wybrana 
została koncepcja zakładająca przecięcie Odry za pomo‑
cą tunelu drążonego. Szacowany koszt realizacji całego 
obejścia wraz z przejściem przez Odrę za pomocą tunelu 
drążonego to 4,072 mld zł.

2. Efekty powstania Zachodniego 
drogowego obejścia Szczecina
Każda inwestycja infrastrukturalna oddziałuje na środo‑
wisko, społeczeństwo oraz gospodarkę. System dróg jest 
niczym krwiobieg dla człowieka – dzięki rozwiniętej i do‑
brze zaplanowanej sieci dróg region ma szansę na zwięk‑
szenie atrakcyjności gospodarczej, co w konsekwencji 
przekłada się na poprawę jakości życia jego mieszkańców. 
Zachodnie drogowe obejście Szczecina, jako inwestycja 
w infrastrukturę transportową  ‑liniową, jest ogromną 
szansą na tchnięcie życia w położone na północny zachód 
od Szczecina tereny oraz może się przyczynić do rozwoju 
gospodarczego samego miasta. 

Efekt infrastrukturalny
Realizacja Zachodniego drogowego obejścia Szczecina 
spowoduje powstanie niespełna 50 km nowej drogi eks‑
presowej, która przyczyni się do znacznego zwiększenia 
potencjału transportowego dla regionu, zarówno w skali 
makro, jak i mikro. 

Na trasie obejścia zostało zaplanowanych 10 węzłów 
drogowych. Obok swobodnego korzystania z ruchu tranzy‑
towego nowa droga będzie mogła przejąć część lokalne‑
go ruchu osobowego i znacznie poprawi komfort podróży 
mieszkańców miejscowości położonych w bezpośrednim 
otoczeniu planowanego obejścia. Ponadto stanie się al‑
ternatywą dla drogi ekspresowej S3, która w godzinach 
szczytu jest narażona na spowolnienie ruchu. Nowe połą‑
czenie uzupełni także sieć dróg szybkiego ruchu w ukła‑
dzie południkowym. 

Nowe obejście Szczecina stanie się doskonałym połą‑
czeniem dla Zakładów Chemicznych Police oraz Portu Po‑
lice, które zyskają swobodny dostęp do szlaku drogowego 
zarówno wschód – zachód, jak i północ – południe. Może 
to przyczynić się do dynamicznego rozwoju wspomnia‑
nych podmiotów gospodarczych, jak i samej gminy Poli‑
ce. Obecnie każda tona dostarczana do Polic za pomocą 

transportu kołowego przejeżdża przez Szczecin, co w go‑
dzinach wysokiego natężenia ruchu drogowego powoduje 
powstawanie kongestii drogowych oraz przyczynia się do 
obniżania stanu jakościowego infrastruktury liniowej. 

Efekt środowiskowy i społeczny
Realizacja prawie każdej inwestycji drogowej wiąże się 
z ingerencją w naturalny ekosystem przyrodniczy. Na eta‑
pie projektowania obejścia Miasta Szczecin zostało wy‑
kluczone negatywne oddziaływanie na obszary chronione 
na podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz dóbr 
kultury. Planowany przebieg trasy nie koliduje także ze 
strefami ochronnymi ujęć wodnych. Ponadto na trasie 
zostały zaplanowane miejsca migracji zwierzyny leśnej.

Nowa droga przeniesie ciężar ruchu tranzytowego 
do Polic poza centrum Szczecina. Obecnie zdecydowa‑
na większość transportów odbywa się przez ulicę Jana 
z Kolna, dalej Nad Odrą i Stołczyńską, w mniejszości 
z wykorzystaniem centrum miasta przez Wojska Polskie‑
go i Szczecińską (okolice jeziora Głębokiego). Ruch tran‑
zytowy w centrum miasta przyczynia się do powstawa‑
nia kongestii drogowej, co w konsekwencji negatywnie 
wpływa na poziom hałasu oraz zwiększa zanieczyszczenie 
powietrza. Mając w pamięci plany szczecińskiego magi‑
stratu dotyczące przebudowy ulicy Jana z Kolna2, można 
się spodziewać, że w niedalekiej przeszłości większość 
ruchu towarowego do i z Polic będzie planowana przez 
centrum Miasta Szczecin, co jeszcze bardziej utrudni ko‑
munikację. 

Ponadto przy obecnym układzie drogowym w regionie 
za około 10 lat, czyli w roku 2025, zwiększający się ruch 
kołowy w ciągu drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A6 
w okresie wakacji letnich zmniejszy przepustowość do 
poziomu nieakceptowalnego dla użytkowników. Wymu‑
si to konieczność dobudowania trzeciego pasa ruchu od 
węzła Klucz do węzła Rzęśnica w ciągu autostrady A6 
oraz od węzła Rzęśnica do węzła Goleniów w ciągu dro‑
gi ekspresowej S3, jednak te inwestycje ze względu na 
zabudowania mieszkalne oraz obszar Natura 2000 mogą 
być niemożliwe lub ciężkie do zrealizowania. Budowa 
Zachodniego drogowego obejścia Szczecina przeniosłaby 
ciężar ruchu z położonych na wschód nitek drogowych 
oraz wykluczyła konieczność problematycznej rozbudowy 
wspomnianych połączeń.

Efekt gospodarczy
Niewątpliwie powstanie nowego elementu infrastruktu‑
ry liniowej zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów 
bezpośrednio przyległych do Zachodniego drogowego 
obejścia Szczecina. O korzyściach dla Zakładów Chemicz‑
nych Police i Portu Police płynących z budowy nowego 
połączenia drogowego zostało nadmienione. Na całej dłu‑
gości drogi przewidzianych jest 10 węzłów drogowych, 
które dają ogromną szansę na rozwój gospodarczy regio‑
nu. Najlepszym przykładem i dowodem na dynamiczny 
wzrost gospodarczy z powodu inwestycji drogowej jest 
niedawno otwarty węzeł Tczewska niedaleko ulicy Go‑
leniowskiej w Szczecinie (rys. 6). Oprócz bezpiecznego 

2 W związku z ekspansją szczecińskiej starówki Jana z Kolna na odcin-
ku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej ma być zniwelowana do 
jednego pasu drogowego w każdym kierunku wraz z torami tramwa-
jowymi.

Rys. 5. Proponowane opcje przejścia przez Odrę: tunel 
drążony – kolor czerwony (wybrana opcja), tunel zata‑
piany – kolor niebieski, most – kolor zielony

ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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wlotu w ciąg autostrady A6 w bezpośrednim otoczeniu 
wspomnianego węzła powstały tereny pod przyszłe stre‑
fy ekonomiczne: Trzebusz i Dunikowo. Perspektywa wę‑
zła Tczewska pozytywnie wpłynęła także na inwestycje 
w Dąbiu, gdzie kończy się budowa parku logistycznego 
North West Logistics Park, który oferuje ok. 65 000 m kw. 
powierzchni magazynowej. 

Efekt ponadregionalny
Powstanie Zachodniego drogowego obejścia Szczecina 
wiąże się także z korzyściami ponadregionalnymi. Przede 
wszystkim jest to powiązanie z układem drogowym po 
stronie niemieckiej (autostrada A20 oraz droga B104). Po‑
nadto powstanie obejścia znacząco usprawni dojazd do 
polsko  ‑niemieckich przejść granicznych w: Kołbaskowie 
(A6 w kierunku Berlina), Lubieszynie (DK10 w kierunku 
Pasewalku), Dobieszczynie (DW15 w kierunku Eggesin) 
oraz Rosówku (DK13 w kierunku Schwedt). 

Stan obecny
Pierwsze informacje na temat budowy Zachodniego dro-
gowego obejścia Szczecina sięgają roku 2000, kiedy to 

na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wo‑
jewódzkich w Koszalinie została wykonana aktualizacja 
koncepcji drogowego obejścia zachodniego miasta Szcze‑
cin, uwzględniająca budowę przeprawy Police – Święta. 
Pomimo wieloletnich działań ze strony lokalnych władz, 
mających na celu uznanie Zachodniego obejścia jako zna‑
czącego dla kraju i regionu, administracja państwowa nie 
uwzględniała inwestycji w planach budowy dróg krajo‑
wych i autostrad. 

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 29 września 
2015 r. został zgłoszony projekt zmiany rozporządzenia 
Rady Ministrów z 15 maja 2004 r. w sprawie sieci auto‑
strad i dróg ekspresowych. Rozporządzeniem z dnia 29 
października Zachodnie drogowe obejście Szczecina zo‑
stało wpisane w ciągu drogi ekspresowej S6. W lutym 
2016 roku poprawka w budżecie państwa zabezpieczają‑
ca 8 mln złotych na przygotowanie dokumentacji tech‑
nicznej została odrzucona przez Sejm. Obecnie prowa‑
dzone są prace mające na celu zapewnienie finansowania 
inwestycji.

Podsumowanie
Zachodnie drogowe obejście Szczecina jest niewątpliwie 
bardzo ważną inwestycją dla regionu. Budowa, pomimo 
iż jest strategiczna dla regionu, od lat nie jest uwzględ‑
niana w harmonogramach inwestycji drogowych. Do jej 
największych atutów należą: przeniesienie ciężaru ruchu 
towarowego z centrum miast, zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, ułatwienie komunikacji pomię‑
dzy gminami, a także poprawienie działalności przedsię‑
biorstw gospodarczych prosperujących na terenie Miasta 
Police. Ponadto w skali europejskiej nowa droga stanie 
się ważnym węzłem drogowym w ruchu wschód – zachód, 
dlatego niezwykle ważne jest podjęcie działań na rzecz 
realizacji inwestycji.

Artykuł powstał w oparciu o materiały udostępnione przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Szczecin.

Transport 
w oczach 

dzieci

Autor – Oliwia Kornak 
– kl. 3F, Publiczna 

Szkoła Podstawowa 
w Mierzynie

Rys. 6. Tereny pod przyszłe inwestycje logistyczne 
w bezpośrednim otoczeniu Węzła Tczewska

ŹRÓDŁO: STREFA BIZNESU (WWW.STREFABIZNESU.GP24.PL). DATA POBRANIA: 
02.12.2015


