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Streszczenie: Praca dotyczy wskazania problemów rozwoju zrównoważonego w kontekście 7 

zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym (gmina – mieszkańcy) oraz na poziomie 8 

regionalnym i krajowym (inwestor) wynikających z odmiennych celów związanych  9 

z realizacją i planowaniem działań na danym terenie. Inwestycje drogowe stwarzają 10 

możliwości rozwojowe dla gmin, przez których tereny przebiegają. Instrumenty polityki 11 

przestrzennej powinny gwarantować zachowanie ciągłości funkcji oraz kierunków rozwoju 12 

lokalnego. Jednakże realizacja inwestycji drogowych w oparciu o specustawę może wpływać 13 

także niekorzystnie na możliwości kształtowania rozwoju lokalnego.  14 
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Abstract: The paper presents problems of sustainable development in the context of spatial 18 

management at the local level (commune – inhabitants) and at the regional – national level 19 

(investor). Problems resulting from different objectives related to the implementation and 20 

planning of activities in a given area. Road investments create development opportunities for 21 

municipalities. Spatial policy instruments should guarantee the continuity of functions and 22 

directions of local development. However, the implementation of road investments based on 23 

the Special Act may also adversely affect the possibilities of shaping local development. 24 
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1. Wprowadzanie  1 

Inwestycje drogowe, szczególnie o charakterze regionalnym i ponadregionalnym stanowią 2 

jeden z najistotniejszych czynników mających wpływ na kształtowanie się możliwości 3 

rozwoju regionalnego i lokalnego oraz na jego poziom. Poziom rozwoju obszarów wiejskich, 4 

miast oraz metropolii uzależniony jest od połączeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami 5 

osadniczymi i stanowi istotną determinantę rozwoju całego kraju.  6 

Z jednej strony, rozwój lokalny i regionalny zależy od efektywności prowadzonych 7 

inwestycji drogowych (tempa realizacji inwestycji), z drugiej zaś od uwzględnienia w planach 8 

budowy dróg uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Słusznie 9 

wskazuje się w literaturze, że również w kontekście rozwoju lokalnego kluczowym 10 

wyzwaniem jest ochrona ładu przestrzennego (Szewczuk, Kogut-Jaworska, Zioło, 2015).  11 

Jego elementem jest również prawidłowy układ dróg (Rosik, Ciechański, 2013). 12 

Podstawowymi instrumentami polityki przestrzennej na poziomie lokalnym jest studium 13 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium), miejscowy plan 14 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz decyzja o warunkach zabudowy  15 

i zagospodarowania terenu (WZ). Z punktu widzenia Inwestora drogowego istotnym 16 

elementem (a także instrumentem zarządzania przestrzenią) jest decyzja o środowiskowych 17 

uwarunkowaniach (DSU) oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  18 

Nie stanowią one jednak instrumentów polityki przestrzennej, w większym stopniu natomiast 19 

polityki środowiskowej i realizacji inwestycji. O ile przepisy prawa nakładają na inwestora 20 

obowiązek uwzględniania w prowadzonych analizach na etapie przygotowania raportu 21 

oddziaływania na środowisko przepisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym  22 

na poziomie gminy, to z kolei na etapie ZRID przepisy znajdujące się w Studium czy MPZP 23 

nie są wiążące dla inwestora drogowego. Ze względu na specyfikę inwestycji drogowych  24 

o znaczeniu ponadlokalnym (drogi krajowe i wojewódzkie), jako inwestycji liniowych  25 

o długości kilkudziesięciu kilometrów, ich realizacja wiąże się z oddziaływaniem na tereny 26 

wszystkich gmin, przez które ona przechodzi. Dotychczasowe doświadczenia związane  27 

z przygotowaniem inwestycji drogowych wskazują, że jest to proces długotrwały  28 

(od planowania inwestycji do rozpoczęcia pierwszych prac budowalnych mija 5-10 lat) 29 

(Mickiewicz, 2011). W tym okresie na obszarach gmin, przez które przebiegać będzie droga 30 

może dochodzić do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, bądź kierunkach rozwoju. 31 

Celem pracy jest wskazanie problemów rozwoju zrównoważonego w kontekście 32 

zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym (gmina – mieszkańcy) oraz na poziomie 33 

regionalnym i krajowym (inwestor) wynikających z odmiennych celów związanych  34 

z realizacją i planowaniem działań na danym terenie (Studium-MPZP-WZ a DSU i ZRID).  35 



Zarządzanie przestrzenią – problemy rozwoju zrównoważonego 269 

W pracy wykorzystano metodę analizy literatury oraz analiz przestrzennych przy 1 

wykorzystaniu technik kartograficznych. Dokonano porównania aktów prawnych oraz 2 

wydanych decyzji administracyjnych i oceniono ich zależności. 3 

2. Uwarunkowania rozwoju lokalnego i zarządzania przestrzenią  4 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowią instrumentu polityki 5 

przestrzennej – w zdecydowanie większym zakresie stanowią instrument zarządzania 6 

środowiskiem, w tym instrument zrównoważonego rozwoju. Tym niemniej ich rola  7 

w kontekście kształtowania przestrzeni wydaje się bardzo istotna. 8 

Zgodnie z art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 9 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej 10 

ustawą ooś), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 11 

jest co do zasady wójt/ burmistrz/ prezydent miasta, a w sprawach szczególnych – regionalny 12 

dyrektor ochrony środowiska, starosta oraz dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych. 13 

Decyzja wydawana jest na wniosek, dla gotowego projektu: przedsięwzięcia znacząco 14 

oddziałującego na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 15 

środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed 16 

uzyskaniem decyzji realizacyjnych, wśród których wyróżnić można między innymi 17 

pozwolenie na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, czy też decyzję  18 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzję o warunkach zabudowy  19 

i zagospodarowania terenu (Kaźmierska-Patrzyczna, 2010). W tym kontekście decyzja  20 

o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi: 21 

 element szerszej procedury związanej z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na 22 

środowisko, mającej na celu wypracowanie rozwiązań najbardziej korzystnych dla 23 

środowiska, 24 

 kluczowy warunek dalszej realizacji określonej inwestycji. 25 

W praktyce to właśnie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje od strony 26 

formalnej dopracowany kierunek określonego zagospodarowania przestrzennego danego 27 

terenu. Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, że decyzja o środowiskowych 28 

uwarunkowaniach może być również oceniana jako pewien etap całego procesu 29 

zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na jej powiązanie z koncepcją zrównoważonego 30 

rozwoju, również w tym zakresie oddziałuje na sferę prowadzonej polityki przestrzennej 31 

(Nowak, Mickiewicz, 2012). 32 

Jak zaznaczono powyżej, DSU stanowi ostatni element oceny oddziaływania na 33 

środowisko i poprzedzona jest sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko, który co 34 

do zasady, zwiera wszystkie elementy z art. 66 ustawy ooś. Właściwie przeprowadzone 35 
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analizy przyrodnicze, środowiskowe i przestrzenne w trakcie opracowywania raportu 1 

powinny gwarantować zachowanie ładu przestrzennego w wymiarze ekonomicznym, 2 

społecznym i ekologicznym i znaleźć swoje odzwierciedlenie w wydanej decyzji  3 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Poprawna działalność w tym zakresie umożliwia także 4 

podwyższenie oceny lokalnych uwarunkowań sozologicznych (Kistowski, 2012). 5 

W praktyce jednakże, powyższe implikuje fakt, iż w przypadku dużych (i długich) 6 

inwestycji liniowych oddziaływanie na istniejące struktury przestrzenne jest trudne do 7 

uchwycenia w skali lokalnej. Należy zaznaczyć, iż w przypadku inwestycji liniowych 8 

występuje sprzężenie zwrotne (które z uwagi na uwarunkowania wynikające z czaso-9 

chłonności i kosztochłonności przygotowania inwestycji drogowych) rozciągnięte jest niejako 10 

w czasie. 11 

3. Analiza przypadku  12 

W ramach prowadzonych badań nad zarządzaniem przestrzenią, autorzy dokonali analizy 13 

powiązań i wzajemnego oddziaływania dokumentów planistycznych gminy Jarocin Niżański 14 

oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 15 

budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Białystok na odc. Granica województwa 16 

lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami  17 

i urządzeniami budowlanymi – od km. 0+000 do km 8+8750 wg wariantu WS 9 oraz od 18 

8+800 do 51+976 wg wariantu WS 5J”1. Analizy zostały przeprowadzone w aspekcie 19 

realizacji ogłoszonego w przetargu przez GDDKiA dla zadania „Zaprojektowanie i budowa 20 

drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko 21 

Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A" od węzła „Lasy 22 

Janowskie" (bez węzła) do węzła „Zdziary" (z węzłem) o długości około 9,3 km.”  23 

Jednym z warunków nałożonym w decyzji na Inwestora była realizacja górnych przejść 24 

dla zwierząt dużych: 01MS2 (most na rzece Bukowa) w km 0+035, 03PEŚG w km 1+500, 25 

05PEDG w km 2+400, 07PEŚG w km 3+760, 08PEDG w km 4+300 oraz 09MS (rzeka 26 

Gilówka) w km 4+740 oraz kilu innych obiektów dla małych zwierząt. 27 

Teren objęty analizą posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 28 

przestrzennego3 oraz nieliczne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  29 

                                                 

 
1 WOOŚ.4200.11.2013.AH-189 z dnia 30.04.2014r.  
2 MS – most nad rzeką, PEŚG/PEDG – przejście górne – obiekty przeznaczone do zapewnienia migracji 

długodystansowych. 
3 Uchwała nr XXXIII.229.2014 rady gminy Jarocin z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin. 
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 1 

Rysunek 1. Kierunki zagospodarowania terenu w Gminie Jarocin w obrębie przebiegu drogi S19. 2 
Źródło: Wyciąg z Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.229.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia  3 
26 czerwca 2014 r.  4 

O ile wyznaczona lokalizacja obiektów mostowych nie budzi żadnych wątpliwości 5 

(zwierzęta często wybierają doliny rzek jako ciągi migracyjne) to lokalizacja obiektów 6 

03PESG i 05PEDG rodzi poważne wątpliwości co do zasadności ich realizacji.  7 

Należy pamiętać, że przejścia spełniają dwie podstawowe funkcje ekologiczne (Kurek, 8 

2010): 9 

a. stwarzają warunki umożliwiające bytowanie gatunków i osobników, których siedliska 10 

(areały osobnicze) przecina droga – zwierzęta mają możliwość swobodnego 11 

korzystania z całego areału siedliskowego podzielonego przez drogę, 12 

b. umożliwiają migracje, wędrówki i dyspersję osobnikom przemieszczającym się na 13 

duże odległości – to kluczowa funkcja przejść dla zwierząt, ważna szczególnie dla 14 

ochrony rzadkich gatunków o wysokich wymaganiach przestrzennych (np. duże ssaki 15 

drapieżne). 16 

  17 
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Zgodnie z obowiązującą metodologią wyznaczania lokalizacji przejść dla zwierząt: 1 

 przejścia powinny być lokowane na przebiegu korytarzy ekologicznych 2 

(migracyjnych) oraz lokalnych szlaków migracyjnych gatunków kluczowych 3 

(najbardziej zagrożonych w wyniku realizacji inwestycji); 4 

 przejścia powinny być lokowane na terenach siedliskowych, w miejscach o naj-5 

wyższej penetracji zwierząt zwykle w centralnej części siedliska; 6 

 należy uwzględnić obecność i rozmieszczenia naturalnych struktur przestrzennych 7 

sprzyjających migracjom fauny – niektóre struktury biotyczne (np. ciągi gęstych 8 

zakrzaczeń, śródleśne obszary łąk o liniowym przebiegu, obszary podmokłe  9 

w dolinach etc.) oraz abiotyczne (np. jary i wąwozy, wały ziemne etc.) powodują 10 

ukierunkowanie przemieszczania się zwierząt; 11 

 należy uwzględnić układu sieci hydrograficznej – doliny oraz strefy brzegowe cieków 12 

a także brzegi zbiorników wodnych są często wykorzystywane i penetrowane przez 13 

zwierzęta, ukierunkowując ich przemieszczanie się; 14 

 obecności barier i oddziaływań antropogenicznych – obecność dodatkowych 15 

(niezwiązanych z drogą) negatywnych oddziaływań powoduje wzmożenie bariery 16 

psychofizycznej i spadek intensywności penetracji obszaru lokalizacji przejścia,  17 

np. negatywne oddziaływanie sąsiedztwa zabudowy mieszkalnej,  18 

 aktualnego i planowanego sposób zagospodarowania przestrzeni w obszarach 19 

sąsiadujących z przejściem – przede wszystkim aktualny stan oraz prognozowany 20 

rozwój zabudowy kubaturowej terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysło-21 

wych; należy uwzględnić zapisy regionalnych oraz gminnych dokumentów i opraco-22 

wań planistycznych – plany zagospodarowania przestrzennego, studia kierunków 23 

zagospodarowania przestrzennego.  24 

Jednocześnie R. Kurek zwraca szczególną uwagę, aby nie popełniać podstawowych  25 

i kluczowych błędów przy ustalaniu lokalizacji i parametrów przejść, a w szczególności: 26 

 lokalizacja przejść poza przebiegiem korytarzy ekologicznych i poza siedliskami 27 

gatunków;  28 

 lokalizację przejść w obrębie obszarów zabudowanych;  29 

 lokalizację przejść w obszarach podlegających silnej penetracji przez ludzi;  30 

 wyznaczanie lokalizacji przejść na podstawie zbyt małej liczby danych przyrod-31 

niczych – np. jedynie w oparciu o aktualny stan populacji gatunków (z pominięciem 32 

dynamiki populacji i potencjalnych zmian zasięgu i liczebności gatunku) lub przebieg 33 

lokalnych szlaków migracyjnych wybranych gatunków (z pominięciem przebiegu 34 

korytarzy ekologicznych o znaczeniu biocenotycznym). 35 

 przejść dla zwierząt dużych i średnich nie należy lokalizować w zasięgu skrzyżowań 36 

bezkolizyjnych, oświetlonych odcinków dróg (w tym pasów wyłączeń i włączeń), 37 

parkingów, MOP, OUA/OUD i SPO/PPO oraz w sąsiedztwie ww. obiektów  38 

w odległości: < 200 m – dla obszarów leśnych o zwartym drzewostanie, < 500 m –  39 

dla obszarów bezleśnych.  40 
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Z przeprowadzonej przez gminę analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 1 

wynika, że punktu widzenia Gminy Jarocin oraz możliwości rozwoju lokalnego 2 

najistotniejszymi fragmentami drogi na terenie gminy Jarocin będą planowany węzeł Zdziary 3 

oraz okolice skrzyżowania drogi S19 z istniejącą drogą DK 19 w miejscowości Domostawa 4 

(Analiza zmian…, 2017). To te tereny z racji dostępności do węzła drogowego i do 5 

planowanej drogi ekspresowej łączącej Lublin z Rzeszowem będącej fragmentem docelowego 6 

europejskiego szlaku tranzytowego Via Carpatia powinny być predysponowane do rozwoju 7 

zabudowy usługowej i przemysłowej. Wyznaczając takie tereny i zapewniając ich uzbrojenie 8 

po realizacji drogi ekspresowej gmina mogłaby mieć konkurencyjną ofertę inwestycyjną (…). 9 

Obszary predysponowane do opracowania planu miejscowego przy trasie S19 przedstawia 10 

rysunek 2. 11 

 12 

Rysunek 2. Obszar, dla którego postulowana jest zmiana studium oraz opracowanie mpzp 13 
uwzględniającej zabudowę usługową i przemysłową. Źródło: Analizę zmian w zagospodarowaniu 14 
przestrzennym gminy Jarocin za okres 2014-2016. Uchwała nr XXIV.169.2017 z dnia 21 czerwca 15 
2017r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 16 
Gminy Jarocin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 17 

  18 
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Instrumenty polityki przestrzennej odgrywają w tym kontekście znaczącą rolę. Szczególne 1 

będą konsekwencje uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 

(Nowak, 2017). Co do zasady bowiem plan miejscowy powinien być brany pod uwagę przy 3 

okazji oceny oddziaływania na środowisko, ale generalnie zostało to wyłączone wobec 4 

inwestycji regulowanych poprzez specustawy. Na marginesie można tu nadmienić, że jest to 5 

jedna z konsekwencji różnych miar przywiązywanych w regulacjach ustawowych do polityki 6 

przestrzennej, w wymiarze systemowym pogłębiająca chaos przestrzenny. Poczynione jednak 7 

ustalenia i diagnozy w ramach przedmiotowego postępowania mogą stanowić podstawę  8 

dla zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 9 

przestrzennego. Raz w trakcie swojej kadencji rada gminy musi dokonać kompleksowej 10 

oceny uwarunkowań przestrzennych i na tej podstawie podjąć uchwałę. Uchwała ta odnosi się 11 

między innymi do aktualności studium i może więc zawierać konkretne postulaty jego zmian. 12 

Uchwała ta nie będzie wywoływać skutków powszechnie wiążących, ani nawet w żaden 13 

sposób nie może być traktowana jako równoważna studium. Zgodnie jednak z wytycznymi 14 

poprawnej polityki przestrzennej, powinna w nieodległej perspektywie czasowej skutkować 15 

zmianą studium. A niniejsza zmiana podlega zaopiniowaniu przez regionalnego dyrektora 16 

ochrony środowiska w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Trzeba 17 

podkreślić, że działania niniejsze są realizowane okrężną drogą i nie ma jednoznacznej 18 

gwarancji, że na pewno, w każdej gminie w analogicznym przypadku zostaną podjęte. 19 

Obrazuje to wskazany już wcześniej problem - znaczącą dwoistość instrumentów polityki 20 

przestrzennej oraz instrumentów zarządzania środowiskiem (Sulczewska, 2009). Można 21 

dodać, że od strony formalnej jest to sprzeczne z podkreślaną w doktrynie zasadą ciągłości 22 

planowania przestrzennego (Jakimowicz, 2012). 23 
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 1 

Rysunek 3. Kolorem czerwonym zaznaczono lokalizację obiektów (przejść dla zwierząt). Źródło: 2 
opracowanie własne. 3 

Nie budzi wątpliwości, iż wskazana w DSU lokalizacja obiektu 05PEDG (pomimo 4 

usytuowania na obszarze leśnym) nie brała pod uwagę istniejącego zagospodarowania 5 

przestrzennego oraz koniecznych prac związanych z przebudową drogi dk19  6 

(m.in. podniesienie korpusu drogowego). Należy jednak zaznaczyć, iż zarówno Studium  7 

z 2001 r., jak i jego obowiązująca wersja wskazywały w części związanej z uwarunkowa-8 

niami przestrzennymi, że obszar leśny na linii miejscowości Studzieniec-Domostawa/Katy-9 

Momoty Górne jest jednym z trzech (oprócz rzeki Bukowa i kompleksu kompleksy lasów 10 

borowych na linii Mostki – Golce – Szyperki Mule – Huta Deręgowska) korytarzy 11 

ekologicznych. Realizacja drogi ekspresowej powoduje, jednakże zmiany w strukturach 12 

przestrzennych, gdyż wiąże się m.in. z wygrodzeniem drogi na całej długości, co powoduje, 13 

że obszar leśny, który wcześniej był wykorzystywany jako szlak migracji zwierząt ulega 14 

zredukowaniu (skanalizowaniu) tylko do obiektów, które to umożliwiają. Efektem tego jest 15 

zmiana ścieżek migracji zwierząt. 16 
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Zasadnym rodzi się więc pytanie, czy zaproponowane działania minimalizujące efekt 1 

barierowy będą wystarczające dla zapewnienia przepuszczalności drogi dla zwierząt, a więc 2 

czy umożliwią migrację, wędrówki i dyspersje osobnikom na duże odległości oraz czy areał 3 

siedliskowy po obu stronach drogi może być przez nie swobodnie wykorzystywany.  4 

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy dokonać całościowej oceny oddziaływania 5 

drogi ekspresowej na przecinany korytarz ekologiczny: kompleks Lasów Janowskich, 6 

stanowiących część korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym: Korytarz 7 

Południowo-Centralny (KPdC). Na przebiegu drogi S19 przez obszary leśne (zarówno  8 

w części województwa Lubelskiego, jak i Podkarpackiego) na długości ok 18km zaplano-9 

wano realizację 12 obiektów (dla zwierząt dużych) umożliwiających zarówno migracje 10 

długodystansowe, jak i korzystanie z areałów siedliskowych po obu stronach drogi (obiekty te 11 

znajdują się zarówno po północnej, jak i południowej stronie omawianego odcinka drogi). 12 

 13 

Rysunek 4. Niebieskimi strzałkami zaznaczono główne miejsca i kierunki przemieszczania się 14 
zwierząt w obrębie S19 na przecięciu korytarza ekologicznego Lasy Janowski. Źródło: opracowanie 15 
własne. 16 
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 1 

Rysunek 5. Kolorem żółtym zaznaczono obecne zagospodarowanie terenu (zabudowa mieszkaniowa, 2 
przemysłowa i usługowa), a kolorem fioletowym planowane przez gminę tereny mające pełnić funkcje 3 
terenów usługowych i przemysłowych związanych w związku z wybudowaną drogą S19. Źródło: 4 
opracowanie własne. 5 

Posługując się wskazaną wcześniej metodologią wyznaczania lokalizacji przejść dla 6 

zwierząt, należy wskazać, iż lokalizacja obiektu 03PESG (rys. 5) jest niewłaściwa (bliskość 7 

miejsca obsługi podróżnych, oświetlenie drogi wynikające z warunków technicznych, 8 

bliskość wiaduktu drogowej, obszar o silnej presji antropogenicznej (poniżej 500m od 9 

zabudowy)). Nie budzi wątpliwości, iż taka lokalizacja obiektu sprawi, że będzie on 10 

niefunkcjonalny pod względem ekologicznym, tzn. że jego wykorzystywanie przez kluczowe 11 

gatunki zwierząt będzie znikome. Co istotne, nie ma możliwości przesunięcia obiektu ani na 12 

północ (MOP, następnie rzeka Bukowa i most), ani na południe (wiadukt, miejscowości 13 

Domostawa i Katy). 14 

Z punktu widzenia zarządzania przestrzenią na poziomie gminy ważne jest sprawdzenie, 15 

jak potencjalna realizacja obiektu 03PESG wpłynęłaby na możliwości realizacji lokalnej 16 

polityki przestrzennej przez Gminę oraz planowania rozwoju lokalnego. 17 
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Z jednej strony realizacja, nakreślonej w uchwale Gminy, koncepcji objęcia terenów  1 

(rys. 2) przy miejscowości Domostawa i Katy studium, a następnie miejscowymi planami 2 

zagospodarowania przestrzennego i realizacji inwestycji o charakterze przemysłowym  3 

i usługowym sprawi, że potencjalny szlak migracji zostanie całkowicie przerwany,  4 

a zrealizowany obiekt nie będzie pełnił swojej funkcji. Z drugiej zaś, wybudowanie przejścia 5 

może uniemożliwić Gminie realizację zamierzeń rozwojowych. Zasadnym jest zwrócenie 6 

uwagi na fakt, że zamierzenia Gminy nie zostały jak dotąd ujęte w Studium, a co za tym idzie 7 

zmiana Studium (będąca pierwszym krokiem do uchwalenia MPZP) musi uzyskać pozytywną 8 

opinię ze strony regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.  9 

Z punktu widzenia zarządzania środowiskiem istotne jest zapewnienie ciągłości korytarzy 10 

ekologicznych oraz powiązań obszarów siedliskowych i spójności obszarów Natura 2000. 11 

Powyższy stan faktyczny w pełni obrazuje również część problemów związanych z systemem 12 

gospodarki przestrzennej, w tym zarówno wzajemną niespójność poszczególnych 13 

instrumentów polityki przestrzennej, jak również ich niespójność z instrumentami zarządzania 14 

środowiskiem (Ney, 2012). Rozwiązania niniejszego problemu mogą być zarówno powiązane 15 

z jego wymiarem indywidualnym (bardziej prawdopodobne do wdrożenia), jak również 16 

obejmować całościową zmianę systemu gospodarki przestrzennej. Ta ostatnia jest mało 17 

prawdopodobna, jednakże warto podkreślić, że musiałaby zostać przeprowadzona w oparciu  18 

o koncepcję zintegrowanego planowania rozwoju. Oznacza to przede wszystkim połączenie 19 

lokalnych (i ponadlokalnych) dokumentów rozwojowych i uczynienie z nich podstawy dla 20 

rozwiązań planistycznych. Te ostatnie z kolei powinny opierać się na wcześniej 21 

przeprowadzonej inwentaryzacji terenu, wraz z określeniem jego przeznaczenia oraz 22 

założeniu możliwości dokonywania zmian jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach 23 

(potwierdzonych treścią dokumentów rozwojowych). Wariant zmian ograniczonych 24 

oznaczałby modyfikację (przynajmniej częściową) procedury oceny oddziaływania na 25 

środowisko, polegającą na zwiększeniu jej roli i szerszym włączeniu do instrumentów 26 

polityki przestrzennej. Polegać to może zarówno na bardziej jednoznacznie brzmiącym 27 

obowiązku uwzględniania uwarunkowań środowiskowych w studium (w ściśle określonym 28 

terminie po ich zdiagnozowaniu i zatwierdzeniu przez organ ochrony środowiska) oraz 29 

określeniu szerszych konsekwencji planistycznych dla decyzji o środowiskowych 30 

uwarunkowaniach przynajmniej dla ważniejszych (i większych) z perspektywy uwarunkowań 31 

regionalnych i lokalnych inwestycji. 32 

 33 

 34 
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4. Podsumowanie  1 

Działania podejmowane na rzecz łagodzenia skutków oddziaływania dróg nie powinny 2 

kosztować więcej niż jest to konieczne, powinny być efektywne, co z kolei oznacza,  3 

że korzyści powinny przewyższać koszty. W omawianym przypadku zachodzi duże 4 

prawdopodobieństwo, że zarówno koszty ekonomiczne, przestrzenne, jak i społeczne będą 5 

znacznie przewyższały wątpliwe korzyści ekologiczne wynikające z realizacji obiektów 6 

03PESG i 05PEDG. 7 

Wydaje się jednak, że ustawodawca przewidując tego typu możliwe problemy wprowadził 8 

instrument ponownej oceny oddziaływania na środowisko, które jest przeprowadzana na 9 

etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Takie podejście nie wymaga przeprowadzenia procedury 10 

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (co do zasady procedura zmiany decyzji 11 

administracyjnej jest tożsama z procedurą uzyskiwania decyzji), a więc nie wpływa 12 

negatywnie na termin realizacji inwestycji.  13 

Przedstawione problemy, w ujęciu szerokim, obrazują brak spójności instrumentów 14 

zarządzania rozwojem. Nie zawsze są one bezpośrednio szybko zauważalne, jednakże brak 15 

długofalowej reakcji może powodować pogłębianie się barier, zarówno z perspektywy 16 

polityki przestrzennej, jak też ochrony środowiska. Dlatego też przy okazji opracowywania 17 

paradygmatów rozwoju regionalnego i lokalnego wymóg spójności polityki przestrzennej  18 

i zarządzania środowiskiem powinien być znacznie silniej niż obecnie podkreślany. 19 
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