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s t r e s z c z e n i e

artykuł jest próbą pokazania, w jaki sposób ochrona przyrody determinuje zagospodarowanie przestrzeni. 
zostanie on przedstawiony na przykładzie wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest obwodnica 
miasta olsztyn. analizie poddane zostały różne warianty planowanej obwodnicy położonej na południe od 
granicy miasta w gminie stawiguda. są to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, co spowodowało 
liczne dyskusje planistów, ekologów i społeczności lokalnej nad przebiegiem najkorzystniejszego wariantu 
obwodnicy.
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a b s t r a c t

the paper is an attempt to show how the protection of nature determines the use of space. it will be shown 
a selection of the location of a public investment, which is to bypass the city of olsztyn. Have been analyzed 
different variants of the planned ring road located south of the border town in the municipality of stawiguda. 
these are areas of special natural, which resulted in numerous discussions planners, environmentalists and 
local communities over the course of the most advantageous option pass.
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1.  Wstęp

rozwój społeczno-gospodarczy powodu-
je zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe 
w sposobach gospodarowania, a także wywołuje 
w coraz większym stopniu zmiany w środowisku 
przyrodniczym. Powyższe zmiany spowodowane 
coraz większą intensywnością zabudowy terenów 
przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne oraz 
zapotrzebowaniem na nowe tereny pod inwesty-
cje. jednocześnie układy komunikacyjne miast 
są często niedostosowane do aktualnych potrzeb 
związanych z bardzo dużym obciążeniem pojazda-
mi mechanicznymi poruszającymi się po drogach, 
a nierzadko również ruchem tranzytowym. opisany 
stan wymaga usprawnień już istniejącej infrastruk-
tury, a jednocześnie szukania nowych rozwiązań 
usprawniających komunikację, do których można 
zaliczyć między innymi budowę obwodnicy, która 
nierzadko staje się koniecznością. Przedstawiony 
problem dotyczy również olsztyna, stolicy warmii 
i Mazur, gdzie ruch tranzytowy przebiega przez 
miasto. jednak wytyczenie trasy obwodnicy, przy 
projekcie której muszą być uwzględnione interesy 
społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze jest za-
daniem bardzo trudnym, ponieważ tereny otaczające 
olsztyn należą do bardzo urozmaiconych przy-
rodniczo i w dużym stopniu niezdewastowanych 
przez człowieka, a co za tym idzie objętych ochroną 
prawną. 

w związku z wprowadzeniem od 2004 roku 
nowej formy ochrony przyrody, jaką są obszary 
natura 2000, powstał problem z przeprowadzeniem 
obwodnicy olsztyna na południowym odcinku. 
Przygotowywane projekty obejścia miasta, mające 
początki już w pierwszej połowie XX w., musiały być 
zweryfikowane przede wszystkim w południowej 
części olsztyna, graniczącymi z gminą stawiguda. 
do podstawowych założeń budowy infrastruktury 
tranzytowej zaliczana jest między innymi ochrona ob-
szarów zabudowanych przed negatywnymi skutkami 
ruchu drogowego oraz uwzględnienie wymogów 
ochrony środowiska. uwzględniając powyższe 
założenia, wytyczenie obwodnicy w gminie stawiguda 
stało się wręcz niemożliwe. najbardziej kłopotliwym 
okazał się z jednej strony północny skrawek Puszczy  
napiwodzko-ramuckiej objętej ochroną natura 2000, 
a z drugiej protesty mieszkańców nowowybudowane-
go osiedla zacisze. w związku z powyższym prob-
lematyka niniejszego artykułu zostanie zawężona do 
południowego odcinka obwodnicy.  

2. Historia budowy 
obwodnicy Olsztyna

Budowę obwodnicy miasta olsztyn planowa-
no już przed wojną. niemieccy planiści uznali 
wówczas za konieczne zapewnienie miastu 
układu komunikacyjnego, typowego dla dużych 
i szybko rozwijających się aglomeracji. obwod-
nica miała otaczać miasto od strony południowej, 
tuż za zabudowaniami ówczesnego kortowa. 
Ponownie wzmianki o przebiegu obwodnicy 
pojawiły się w dokumentach planistycznych 
w latach 70. XX w., głównie jednak jako wymóg 
obronny narzucony przez wojsko. do problemu 
budowy obwodnicy powrócono dwadzieścia lat 
później. Postulat budowy trasy obwodowej wokół 
miasta powracał podczas społecznych konsultacji 
związanych z budową w olsztynie nowych ulic, 
głównie w ciągu dróg krajowych. kolejne próby 
kompleksowego rozwiązania problemu węzła 
olsztyńskiego podjęło w 1998 roku wojewódz-
kie Biuro Planowania Przestrzennego w ramach 
prac nad studium zagospodarowania przestrzen-
nego województwa olsztyńskiego. opracowano 
wówczas możliwości obejścia miasta olsztyn 
w ciągu dróg międzynarodowych nr 16, 51 i 53. 
w ramach wspólnej inicjatywy władz olsztyna 
i gmin sąsiednich podjęto uchwałę o współpracy 
i rozpoczęciu działań, które umożliwiałyby 
budowę trasy omijającej miasto olsztyn na ich 
terenie przez zarezerwowanie terenu w Miejs-
cowych Planach zagospodarowania Przestrzen-
nego. Ponownie w roku 2000 władze olsztyna 
przedstawiły sąsiednim gminom koncepcję 
obejścia miasta olsztyn. Po wniesieniu uwag 
i propozycji korekt, ustalony został przebieg ob-
wodnicy. Główne założenia do wyłonienia wyko-
nawcy projektu koncepcji Programowej obwod-
nicy olsztyna ustalono w 2005 roku. w wyniku 
przetargu wyłoniony został wykonawca projektu 
budowy obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 16 
i 51. ze względu na bardzo rozległy i kosztowny 
charakter inwestycji przedsięwzięcie realizowane 
ma być w dwóch etapach:
1. obwodnica południowa – w ciągu drogi krajowej 

nr 16.
2. obwodnica północno-wschodnia – w ciągu drogi 

krajowej nr 51.
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3. Przebieg wariantów obwodnicy południowej 
i sposób użytkowania terenu 
w jej otoczeniu

Początkowo dla obwodnicy południowej przed-
stawiono cztery możliwe warianty jej przebiegu. 
Jednak już na samym początku, po uwzględnieniu 
czynników wpływających na przebieg projekto-
wanej trasy obwodnicy, wykluczono dwa warianty. 
Pozostał wariant II (niebieski) i III (czerwony), 
który w późniejszym czasie uległ modyfikacjom 
w środkowym odcinku i został nazwany IIIa. 

Trasa obwodnicy dla wariantów II (niebieskie- 
go) i IIIa (czerwonego) przebiega tak samo do 5 km 
długości następnie rozdziela się na ww. warianty. 
Ponownie przebieg ich zbiega się dopiero przy 
wschodnich granicach Olsztyna, na planowanym 
węźle „Szczęsne” typ koniczynka, na drodze nr 16. 

W znacznej części planowane warianty ob-
wodnicy przebiegają przez tereny, które nie są 

objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z powyższym analiza 
funkcji planistycznej terenu została dokonana na 
podstawie części graficznej Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda [1]. Studium przewiduje rezerwę 
terenu pod planowane obejście Olsztyna w północnej 
części Stawigudy, która prawie w całości pokrywa 
się z wariantem II. Rezerwa przedmiotowego ob-
szaru wynosi 80 m w liniach rozgraniczających.  

Wariant II – NIEBIESKI 
Wariant II projektowany jest przede wszystkim 

na terenach wykorzystywanych do produkcji rol-
nej i w sporadycznych przypadkach na terenach 
leśnych. Nie przecina terenów z istniejącą zabudową 
mieszkaniowo-usługową. W punktach przecięcia się 
planowanego wariantu II z rzeką Łyną oraz z drogą 
prowadzącą z Bartąga do Rusi, tereny przezna-
czone są pod zabudowę mieszkalno-usługową. 

Il. 1. Przebieg wariantu II i IIIa (źródło: http://www.olsztyn.obwodnica.com)

Ill. 1. Course of the variant II and IIIa (source: http://www.olsztyn.obwodnica.com)
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Podobny przypadek występuje również w miejscu 
przecięcia się z drogą, która prowadzi z tomasz-
kowa do wsi Gronity oraz w rejonie planowanego 
węzła na drodze olsztyn – olsztynek. 

Wariant IIIa – CZERWONY
wariant iiia w początkowym odcinku swojej trasy 

przebiega przez tereny rolnicze i na wysokości wsi 
tomaszkowo od strony północnej sąsiaduje z tere-
nami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalno-
usługową. następnie przecina obszar przezna-
czony pod usługi, działalność produkcyjną, składy 
i magazyny oraz tereny leśne. za drogą, która łączy 
wieś Bartąg z drogą krajową nr 51, przedmiotowy 
wariant przebiega przez tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkalno-usługową. następnie przeci-
na tereny leśne Puszczy napiwodzko-ramuckiej 
i tereny ogródków działkowych.

4. Obszary prawnie chronione, a przebieg 
obwodnicy Południe

Planowana obwodnica przebiegać będzie 
w znacznej części przez tereny objęte prawną 
ochroną lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

w gminie stawiguda znajdują się dwa rezer-
waty przyrody Las warmiński oraz ostoja bobrów 
na rzece Pasłęce. analizowane warianty obwod-
nicy południe nie przebiegają przez wyżej wymie-
nione obszary chronione. w wariancie ii najbliższa 
odległość miedzy trasą a granicą rezerwatu przyro-
dy Las warmiński wynosi 2 km. Ponadto na terenie 
gminy strawiguda zlokalizowane są trzy obszary 
chronionego krajobrazu:
– obszar Chronionego krajobrazu Puszczy na- 

piwodzko-ramuckiej, 
– obszar Chronionego krajobrazu doliny Pasłęki, 
– obszar Chronionego krajobrazu doliny Środko-

wej Łyny.
oba warianty w swoim początkowym odcinku 

będą przecinały obszar Chronionego krajobrazu 
doliny Pasłęki. równocześnie wariant ii przebiega 
przez północną część obszaru Chronionego krajo-
brazu Puszczy napiwodzko-ramuckiej, pomiędzy 
wsiami Bartążek a stary olsztyn.

wariant iiia przecina obszar Chronionego kraj-
obrazu doliny Środkowej Łyny, w odległości 1km na 
południe od wsi Bartąg.

Przy projektowaniu przebiegu odcinka obwod-
nicy południe dodatkowe utrudnienie spowodowały 

obszary cenne przyrodniczo na stałe włączone od 
2004 roku do obszarów prawnie chronionych – ob-
szary natura 2000. 

analiza wariantów obwodnicy wykazuje, iż na 
terenach projektowanych zlokalizowane są trzy ob-
szary natura 2000:
– obszar specjalnej ochrony Ptaków Puszcza 

napiwodzko-ramucka, kod PLB280011,
– obszar specjalnej ochrony Ptaków rzeki Pa-

słęki, kod PLB280006, 
– specjalny obszar ochrony siedlisk dolina Pa-

słęka, kod PLB280002.

5. Skutki przestrzenne i środowiskowe 
lokalizacji obwodnicy

Lokalizacja obwodnicy zarówno w wariancie ii, 
jak i iiia w rejonie przejścia przez dolinę rzeki Łyna, 
spowoduje pojawienie się nowej dominanty kraj-
obrazowej w osi widokowej w kierunku doliny rzeki 
Łyny. Ponadto w przypadku obu wariantów lokaliza-
cji obwodnicy można wyróżnić następujące skutki 
przedstawione poniżej.
wariant ii – niEBiEski:
– przeprowadzenie trasy przez obszar natura 

2000.
wariant iiia – CzErwony:
– przebieg obwodnicy pomiędzy osiedlem zacisze 

(gmina stawiguda) i sąsiednimi osiedlami: Ge-
nerałów i jarot (w granicach miasta olsztyn),

– hałas, jaki towarzyszy użytkowaniu drogi o dużej 
przepustowości,

– utrudniony dostęp dla mieszkańców osiedla ja-
roty do kąpielisk nad jeziorem Bartążek,

– przebieg obwodnicy przez ogrody działkowe 
„stary olsztyn”.
w związku z powyższym oba warianty (ii i iiia) 

obwodnicy będą kolidowały z oso Puszczy napi-
wodzko-ramuckiej. w przypadku wariantu iiia jest 
to wylesienie 5 ha lasu podmiejskiego. z kolei bu-
dowa obwodnicy w wariancie ii spowodowałaby 
wylesienie 12,7 ha lasu objętego siecią natura 2000. 
Pod uwagę brane były również projekty optymaliza-
cji sieci obszarów natura 2000 przez organizacje 
pozarządowe, które dotyczyły korekty północnej 
granicy oso Puszczy napiwodzko-ramuckiej, 
polegającej na przesunięciu obwodnicy o ok. 1,8 km 
w kierunku południowym wzdłuż drogi Bartążek 
– stary olsztyn, która przechodzi przez kompleks 
leśny. zaproponowana zmiana spowodowałaby, 
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że wariant iiia w ogóle nie przebiegałby przez ob-
szar natura 2000, a planowana trasa w warian-
cie ii graniczyłaby z oso Puszczy napiwodzko- 
-ramuckiej [2]. 

6. Wnioski

w celu wyboru najkorzystniejszego przebiegu 
południowego odcinka obwodnicy olsztyna przed-
stawiono cztery warianty. Po wstępnych konsulta-
cjach odrzucono dwa warianty z powodu dużych strat 
w środowisku naturalnym, które spowodowałaby ich 
realizacja. Pod uwagę wzięto proponowany wariant ii 
i iiia. jak dowiedziono w powyższych rozważaniach, 
z punktu widzenia interesu społecznego bardziej ko-
rzystny byłby wariant ii, który jednak przebiega przez 
Puszczę napiwodzko-ramucką, objętą ochroną 
natura 2000. Pozytywnym aspektem przepro-
wadzenia obejścia miasta w przedmiotowym warian- 
cie jest możliwość rozwoju i rozbudowy olsztyna 
w kierunku południowym. 

w przypadku wariantu iiia lokalizacja jest mniej 
pożądana społecznie, lecz korzystniejsza z punktu 
widzenia uwarunkowań środowiskowych, mimo 
iż krzyżuje się z rzeką Łyną w miejscu, w którym 
rzeka jest już objęta obszarem chronionego kraj-
obrazu. kolejnym argumentem przemawiającym 
za tym wariantem są również najmniejsze straty 
w użytkach leśnych oraz najkrótszy przebieg trasy. 
jednakże wariant iiia spowoduje bardzo niekorzyst-
ny efekt rozdzielenia dynamicznie rozbudowujących 
się osiedli południowego olsztyna i strefy podmiej-
skiej oraz ograniczy w znacznym stopniu rozwój 
terenów przeznaczonych pod zabudowę jedno- 

i wielorodzinną. w przyszłości proponowana loka-
lizacja mogłaby spowodować, że obwodnica będzie 
pełniła rolę jednej z większych ulic miasta.

w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kie- 
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
stawiguda, są wydzielone i zarezerwowane tere-
ny pod budowę obejścia miasta olsztyn, prawie 
w całości pokrywające się z trasą wariantu ii. trasa 
przedstawiona w wariancie czerwonym (iiia) nie 
jest ujęta w żadnych aktach prawa miejscowego. 
skutkuje to wieloma problemami. na przykład 
w miejscu, gdzie miałaby przeprowadzona obwod-
nica w wariacie czerwonym (okolice ulicy jarockiej), 
rozpoczęto budowę bloków wielorodzinnych. 

Prace nad wyborem wariantu przebiegu ob-
wodnicy olsztyna miały być zakończone w połowie 
2007 roku, jednak do dnia dzisiejszego nie mamy 
końcowego rozstrzygnięcia. dowodzi to, iż 
uwarunkowania środowiskowe są bardzo ważnym 
elementem przy podejmowaniu decyzji planisty-
cznych.

w przypadku, gdy nie wystąpiłyby ograniczenia 
związane z ochroną środowiska decydujący wpływ 
na przebieg obwodnicy miałyby uwarunkowania 
społeczne i ekonomiczne. jeśli weźmiemy pod 
uwagę tylko te dwa aspekty, bezsprzecznie najko-
rzystniejszym rozwiązaniem przeprowadzenia ob-
wodnicy byłby wybór wariantu ii. Przebieg przedmio-
towego wariantu pozwoliłby bowiem na możliwość 
ciągłej rozbudowy południowej części olsztyna. 
dzięki przyjęciu takiego rozwiązania powstające 
nowe osiedla nie zostałyby rozdzielone projektowaną 
obwodnicą. jednocześnie mieszkańcy mieliby łatwy 
dostęp do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
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