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Szanowni Pa�stwo,  

Z satysfakcj� przedstawiam Pa�stwu Koncepcj� Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – dokument 
strategiczny otwieraj�cy nowy rozdzia� w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego naszego 
kraju, równocze�nie jeden z najwa�niejszych dla rozwoju Polski.  

Koncepcja wyró�nia si� od poprzednich tego typu dokumentów dwiema wa�nymi kwestiami – po pierwsze ��czy 
planowanie przestrzenne ze spo�eczno-gospodarczym, daj�c w tym wzgl�dzie konkretne odniesienia, a po drugie 
formu�uje postulaty w celu przywrócenia w Polsce �adu przestrzennego i usprawnienia systemu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 definiuje polityk� przestrzenn� naszego kraju 
w perspektywie najbli�szych dwudziestu lat. Dokument jest odpowiedzi� na bie��ce i przysz�e wyzwania – 
mi�dzy innymi gospodarcze, demograficzne, klimatyczne czy infrastrukturalne, które stoj� przed Polsk�.  

Koncepcja zak�ada rozwój bogactwa polskich regionów – miast i obszarów wiejskich – w oparciu 
o wykorzystanie wewn�trznych potencja�ów polskiej przestrzeni – ich dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
potencja�u gospodarczego, innowacyjnego oraz naukowego. Naszym zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie 
ka�dego z tych walorów polskiej przestrzeni. KPZK 2030 proponuje dzia�ania maj�ce na celu 
przemodelowanie systemu planowania przestrzennego, tak aby sprzyja� rozwojowi ka�dego regionu. Realizacja 
wizji zawartej w KPZK 2030 przyczyni si� do osi�gni�cia lepszej spójno�ci spo�ecznej, gospodarczej  
i terytorialnej kraju, zapewniaj�c równowag� procesów rozwojowych. Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 to sposób uporz�dkowania polskiej przestrzeni i w��czenia jej w procesy 
rozwojowe zachodz�ce w Europie, a tak�e przyczynek do prowadzenia polityki rozwoju w sposób 
uwzgl�dniaj�cy potrzeby i funkcje ró�nych terytoriów naszego kraju. 

Przyj�cie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest efektem ponad pi�cioletniej pracy 
na szczeblu rz�dowym i samorz�dowym oraz wielu �rodowisk: planistów, naukowców i partnerów spo�ecznych. 

Chcia�abym podzi�kowa� wszystkim osobom i instytucjom zaanga�owanym w proces przygotowywania tego 
dokumentu. Jestem przekonana, �e realizacja postawionych w nim celów usprawni publiczn� kontrol� nad 
zmianami zagospodarowania przestrzennego i zapocz�tkuje proces gruntownych przeobra�e� w zakresie 
zarz�dzania przestrzeni� w Polsce. 
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Wprowadzenie 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najwa�niejszym 
krajowym dokumentem strategicznym dotycz�cym zagospodarowania przestrzennego kraju. 
Zosta�a opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Zgodnie z wymogami ustawowymi okre�lono tak�e 
wynikaj�ce z KPZK 2030 ustalenia i zalecenia dla przygotowywania planów zagospodarowania 
przestrzennego województw (pzpw)1. 

W dokumencie przedstawiono wizj� zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie 
najbli�szych dwudziestu lat, okre�lono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju s�u��ce 
jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdra�ania 
publicznych polityk rozwojowych maj�cych istotny wp�yw terytorialny. Tym samym KPZK 
2030 ma wiele cech strategii ogólnorozwojowej, ��cz�c elementy zagospodarowania 
przestrzennego z czynnikami rozwoju spo�eczno-gospodarczego.  

Proponowane w KPZK 2030 nowe uj�cie problematyki zagospodarowania przestrzennego 
kraju polega na zmianie podej�cia do roli polityki przestrzennej pa�stwa w osi�ganiu 
nakre�lonych wizji rozwojowych. KPZK 2030 proponuje zerwanie z dotychczasow� 
dychotomi� planowania przestrzennego i spo�eczno-gospodarczego na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i lokalnym oraz w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, wprowadza 
wspó�zale�no�� celów polityki przestrzennej z celami polityki regionalnej, wi��e planowanie 
strategiczne z programowaniem dzia�a� w ramach programów rozwoju i programów 
operacyjnych wspó�finansowanych ze �rodków UE, okre�la dzia�ania pa�stwa w sferze 
legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywno�ci systemu planowania 
przestrzennego i dzia�a� rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie. 
KPZK 2030 w��cza tak�e w g�ówny nurt rozwa�a� na temat zagospodarowania 
przestrzennego kraju stref� morsk�, dotychczas nieobecn� w strategicznych dokumentach 
poziomu krajowego (Rysunek 1.), oraz rozszerza zakres interakcji transgranicznych w uk�adzie 
l�dowym i morskim.  

Zastosowane w KPZK 2030 zintegrowane podej�cie do zagadnie� rozwoju powoduje, �e 
przestrze� kraju widziana jest jako obszar ró�nicowania przebiegu i efektów procesów 
spo�eczno-gospodarczych, �rodowiskowych i kulturowych. Procesy te w du�ej mierze s� 
niezale�ne od istniej�cych struktur administracyjnych zarz�dzania procesami rozwojowymi. 
Wymaga to odej�cia w ramach polityki przestrzennej od tradycyjnie definiowanych obszarów 
interwencji: np. obszary wiejskie – miasto, na rzecz zindywidualizowanego podej�cia do 
ró�nych terytoriów wyznaczanych na podstawie cech spo�eczno-gospodarczych 
i przestrzennych w uj�ciu dynamicznym. Ze wzgl�du na potrzeb� prowadzenia efektywnej 
polityki przestrzennej, dokonano tak�e próby uporz�dkowania i usystematyzowania wielu 
poj��, które odnosz� si� do zagospodarowania przestrzennego kraju i polityki przestrzennej, 
takich jak zagospodarowanie przestrzenne, obszary funkcjonalne, w tym obszary wiejskie 
i miejskie, obszary koncentracji problemów o charakterze spo�eczno-gospodarczym i inne.  

                                                 
1 Art. 47 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.) 
KPZK „okre�la uwarunkowania, cele i kierunki zrównowa�onego rozwoju kraju oraz dzia�ania niezb�dne do jego osi�gni�cia. 
W szczególno�ci: 1) podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej z wyodr�bnieniem obszarów metropolitalnych; 2) wymagania z zakresu 
ochrony �rodowiska i zabytków z uwzgl�dnieniem obszarów podlegaj�cych ochronie; 3) rozmieszczenie infrastruktury spo�ecznej o znaczeniu 
mi�dzynarodowym i krajowym; 4) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów wodnych 
i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu mi�dzynarodowym i krajowym; 5) obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary 
zagro�e� wymagaj�ce szczegó�owych studiów i planów” oraz Art. 39 ust. 4. „W planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
uwzgl�dnia si� ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (…)”. 
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W sferze wdro�eniowej KPZK 2030 proponuje: 

• sukcesywne dokonanie w ci�gu kilku najbli�szych lat zasadniczego przeorganizowania 
systemu i wprowadzenie szeregu nowych rozwi�za� prawnych i instytucjonalnych 
pozwalaj�cych na budow� spójnego, hierarchicznego uk�adu planowania i zarz�dzania 
przestrzennego ukierunkowanego na realizacj� celów spo�eczno-gospodarczych 
wyznaczanych w odniesieniu do przestrzeni; 

• wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych i podmiotów odpowiedzialnych za ich 
realizacj�; 

• nadanie polityce przestrzennej bardziej europejskiego wymiaru; 
• zwi�kszenie roli koordynacyjnej polityki przestrzennej w stosunku do polityk 

sektorowych maj�cych najwi�kszy wp�yw na sytuacj� przestrzenn� kraju 
i poszczególnych terytoriów. 

W stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego województw KPZK 2030 nak�ada 
obowi�zek wdro�enia ustale� i zalece� okre�lonych w Tabeli 5. (Rozdzia� VI.) odnosz�cych si� 
do delimitacji obszarów funkcjonalnych i wdro�enia dzia�a� o charakterze planistycznym 
w formie opracowania strategii, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.  

Ze wzgl�du na strategiczn� rol� dokumentu KPZK 2030 nie formu�uje ustale� i zalece� 
odnosz�cych si� do przygotowania i wyznaczania programów zada� celu publicznego2 
o charakterze inwestycyjnym, pozostawiaj�c to, jak wspomniano powy�ej, dokumentom 
strategicznym i realizacyjnym pozostaj�cym domen� poszczególnych ministrów oraz jednostek 
samorz�du terytorialnego.  

W ci�gu trzech miesi�cy po przyj�ciu przez Rad� Ministrów KPZK 2030 Minister Rozwoju 
Regionalnego przedstawi szczegó�owy plan dzia�a�, które powinny by� podj�te przez Rad� 
Ministrów i inne podmioty publiczne, dla zapewnienia mo�liwo�ci pe�nej jej realizacji. 
Stworzenie warunków realizacji KPZK 2030 wymaga zaprojektowania i wprowadzenia zmian 
o charakterze prawnym i instytucjonalnym dla usprawnienia systemu planowania 
przestrzennego i dzia�a� rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie. 
Plan dzia�a� b�dzie zawiera� zadania w zakresie wprowadzenia podstaw prawnych, zasad 
i sposobów formu�owania i koordynacji publicznych polityk rozwojowych, maj�cych istotny 
wp�yw terytorialny. Ide� projektowanych zmian systemowych jest zbudowanie zintegrowanego, 
wieloszczeblowo skoordynowanego systemu planowania rozwoju, zerwanie z dualizmem 
planowania przestrzennego i spo�eczno-gospodarczego, zapewnienie przeniesienia celów 
rozwojowych okre�lonych na poziomie strategicznym docelowo na poziom realizacyjny oraz 
ochrona interesu publicznego. Plan dzia�a� przedstawi harmonogram prac wraz ze wskazaniem 
jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie wy�ej wymienionych zmian.  

Obok dzia�a� o charakterze prawnym i instytucjonalnym polityka przestrzenna zmierzaj�ca do 
osi�gni�cia celów nakre�lonych w KPZK 2030 b�dzie anga�owa�a �rodki finansowe (krajowe 
i zagraniczne) przeznaczone na dzia�ania o charakterze inwestycyjnym w ramach innych 
polityk, w tym w szczególno�ci tych maj�cych wymiar terytorialny. Przede wszystkim w ramach 
polityki regionalnej i powi�zanych z ni� dzia�a� na rzecz miast czy obszarów wiejskich oraz 
polityk o charakterze sektorowym, które maj� szczególne znaczenie dla zagospodarowania 
przestrzennego kraju, takich jak: polityka transportowa, morska, energetyczna, ekologiczna, 
klimatyczna itp. KPZK 2030 wskazuje kierunki dzia�a� o charakterze inwestycyjnym, nie 
przes�dzaj�c o strukturze wydatków i nie okre�laj�c nak�adów finansowych, co pozostaje 
domen� dokumentów strategicznych, takich jak �redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

                                                 
2 Zgodnie z art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.) 
ministrowie i centralne organy administracji rz�dowej, w zakresie swojej w�a�ciwo�ci rzeczowej, sporz�dzaj� programy zawieraj�ce zadania 
rz�dowe s�u��ce realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 
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oraz inne strategie zintegrowane, programy realizacyjne i wieloletnie plany finansowe. KPZK 
stanowi, wspólnie z D�ugookresow� Strategi� Rozwoju Kraju, ram� dla innych dokumentów 
strategicznych. Wskazuje przes�anki i po��dane kierunki inwestycji dla podejmowanych decyzji 
w ramach dziewi�ciu strategii zintegrowanych oraz innych dokumentów strategicznych 
i operacyjnych.  

Wa�nymi punktami odniesienia dla KPZK 2030 s� dwa dokumenty istotne dla polskiej polityki 
przestrzennego zagospodarowania, tj.: Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju (2001) oraz Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
(2005)3. Pierwszy stanowi unikatowy przyk�ad kompleksowego uj�cia tematu rozwoju 
przestrzennego Polski, drugi wskaza� wiele nowych wa�nych w�tków, takich jak: problem 
delimitacji obszarów metropolitalnych, potrzeba wykorzystania bada� ESPON, oraz okre�li� 
uwarunkowania wynikaj�ce z wej�cia Polski do Unii Europejskiej. 

KPZK 2030 – odpowiadaj�c na wyzwania identyfikowane w opracowaniach europejskich, 
m.in. w pracach VASAB4, ESPON5 i Grupy Wyszehradzkiej oraz Bu�garii i Rumunii6 – 
przedstawia Polsk� na tle europejskim jako przestrze� spójn� i konkurencyjn�. KPZK 2030 
mo�e s�u�y� jako konceptualny i merytoryczny wk�ad Polski w przestrzeni Europy, które 
znajduj� wyraz w dokumentach dotycz�cych wymiaru terytorialnego celów UE7 oraz spójno�ci 
terytorialnej, jak Agenda Terytorialna dla UE 2020 i Strategia Europa 2020. 

Wizja rozwoju  
Zaproponowana w KPZK 2030 wizja zak�ada istotn� zmian� akcentów, odchodz�c od 
koncepcji polskiego terytorium jako zwornika mi�dzy Wschodem i Zachodem na rzecz 
silniejszego akcentowania znaczenia uwarunkowa� przestrzennych dla wykorzystania 
endogenicznych potencja�ów i czynników rozwoju.  

KPZK 2030 odpowiada na wspó�czesne wyzwania, przed którymi stoi polska przestrze� za 
spraw� post�puj�cej integracji europejskiej. Wyzwania te zwi�zane s� z procesami globalnymi, 
w których Polska uczestniczy jako kraj UE o coraz bardziej otwartej gospodarce 
i spo�ecze�stwie. Maj� one charakter polityczny, gospodarczy (budowa konkurencyjno�ci, 
zapewnienie energii), �rodowiskowy (zachowanie bioró�norodno�ci), demograficzny 
(depopulacja, migracje, starzenie si� spo�ecze�stwa), spo�eczny (budowa kapita�u 

                                                 
3 KPPZK powsta�a w realiach prawnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 15, poz. 139 
z pón. zm.), a ze wzgl�du na czas jego opracowania nie uwzgl�dniono w nim ani zmian wynikaj�cych z reformy administracyjnej kraju 
dokonanej w 1999 r., ani perspektywy wej�cia do UE. W 2005 r. podj�to prób� jej uaktualnienia. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju (ZKPZK) opracowana pod kierunkiem prof. Grzegorza Gorzelaka i przyj�ta przez Rad� Ministrów 6 wrze�nia 2005 
r. w niewystarczaj�cym stopniu uwzgl�dnia�a zintegrowane podej�cie do polityki rozwoju. W padzierniku 2006 r. Rada Ministrów 
zdecydowa�a o wycofaniu ZKPZK z Sejmu, jednocze�nie podejmuj�c decyzj� o przyst�pieniu do opracowania nowego dokumentu. 
4 VASAB – Visions and Strategies around the Baltic Sea – jest programem wspó�pracy mi�dzynarodowej dotycz�cym zintegrowanego planowania 
przestrzennego w Regionie Morza Ba�tyckiego. Najwa�niejszym dokumentem programowym jest D�ugookresowa Perspektywa Rozwoju 
Przestrzennego Regionu Morza Ba�tyckiego (Long-term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region – LTP/BSR, Ryga 2009). 
W programie uczestnicz� wszystkie kraje ba�tyckie oraz Bia�oru�. 
5 ESPON – European Observation Network for Territorial Development and Cohesion – Europejska Sie� Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego 
i Spójno�ci Terytorialnej. Program badawczy KE o silnym znaczeniu opiniotwórczym, w programie uczestniczy 27 pa�stw UE oraz Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. 
6 W ramach wspó�pracy transgranicznej w zakresie planowania przestrzennego pa�stw Grupy Wyszehradzkiej powsta�a inicjatywa 
opracowania dokumentu dla pa�stw V4, na bazie dyskusji nad mo�liwo�ci� i potrzeb� przygotowania nowej edycji Europejskiej Perspektywy 
Rozwoju Przestrzennego na forum europejskim, rozszerzonej o terytorium nowych pa�stw cz�onkowskich. Brak poparcia dla tej inicjatywy ze 
strony „starych” pa�stw UE spowodowa� wysuni�cie przez Czechy i S�owacj� podobnej propozycji dotycz�cej opracowania dokumentu 
w zakresie planowania przestrzennego w ramach ju� zidentyfikowanego obszaru pa�stw Grupy Wyszehradzkiej. Na nieformalnym spotkaniu 
ministrów ds. rozwoju regionalnego w czerwcu 2008 r. w Pradze do tej inicjatywy do��czy�a tak�e Bu�garia i Rumunia. 
7 Jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie UE by�o przetransponowanie zawartych w Agendzie Terytorialnej 2020 priorytetów 
terytorialnych, stanowi�cych ramy dla osi�gania celów strategii Europa 2020 oraz wa�nych z punktu widzenia spójno�ci terytorialnej UE, na 
zapisy rozporz�dze�, programów operacyjnych, kontraktów realizowanych w ramach Polityki Spójno�ci po 2013 r. 1) Territorial Agenda EU – 
Agenda Terytorialna dla UE 2007 przyj�ta podczas nieformalnego spotkania Ministrów Pa�stw Cz�onkowskich Unii Europejskiej ds. 
Spójno�ci Terytorialnej i Rozwoju Miast w maju 2007 r. w Lipsku; 2) Territorial State and Perspectives of the European Union – stanowi podstaw� 
merytoryczn� Agendy, równie� poddany aktualizacji; 3) Europe 2020 – Startegy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj�cemu w��czeniu spo�ecznemu – podstawy Polityki Spójno�ci po 2013 r., komunikat KE 
opublikowany 3 marca 2010 r. 
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spo�ecznego), a tak�e kulturowy (zmiany wzorców zachowa�). Wyzwania te b�d� mia�y wp�yw 
na kszta�towanie si� kierunków i tempa przemian polskiej przestrzeni – tylko na niektóre z tych 
procesów b�dzie mo�na wp�ywa� za pomoc� krajowej polityki przestrzennej.  

KPZK 2030 formu�uje tez� o przyspieszeniu zmian w polskiej przestrzeni w ci�gu najbli�szych 
kilkunastu lat. Przyspieszenie rozwoju i modernizacji Polski spowoduje powa�ne konsekwencje 
dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Znaczne zwi�kszenie skali i przyspieszenie 
procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury (m.in. dzi�ki �rodkom UE), podniesienie 
konkurencyjno�ci polskiej gospodarki (poprzez zwi�kszenie zatrudnienia w sektorach 
o wi�kszej wydajno�ci i warto�ci dodanej) przy wykorzystaniu potencja�u intelektualnego 
i spo�ecznego oraz zmiana modelu �ycia i konsumpcji (zwi�kszenie dochodów, zmniejszenie 
jednostkowego zapotrzebowania na energi�, troska o �rodowisko) objawi si� w sferze 
przestrzennej bardzo szybkimi (w porównaniu z ostatnimi 20 latami) zmianami struktur 
przestrzennych i relacji mi�dzy nimi. Nast�pi dalsza koncentracja funkcji o�rodków krajowych 
i europejskich zlokalizowanych w podstawowej sieci o�rodków wzrostu oraz intensyfikacja 
powi�za� funkcjonalnych mi�dzy nimi. Przy za�o�eniu stabilizacji zaludnienia Polski mo�na 
przypuszcza�, �e b�dzie nast�powa� koncentracja ludno�ci w o�rodkach rozwijaj�cych si� 
i jednocze�nie b�dzie nast�powa� odp�yw ludno�ci z pewnych obszarów obejmuj�cych 
zarówno niektóre tereny wiejskie, jak i ma�e o�rodki miejskie. 

Procesy te b�d� wywo�ywa� presj� na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych i sanacyjnych 
w ró�nych skalach: krajowej, regionalnej i lokalnej (du�e miasta, obszary depopulacji). Procesy 
te, oprócz zagro�e� o charakterze spo�eczno-gospodarczym, nios� ze sob� tak�e korzy�ci, 
które mog� by� zwielokrotnione dzi�ki skutecznej polityce przestrzennej koordynuj�cej, 
w odniesieniu do terytorium, oddzia�ywanie innych polityk. Do takich korzy�ci mo�na zaliczy� 
m.in. poszukiwanie na poziomie regionalnym i lokalnym mo�liwo�ci nowego, odmiennego ni� 
dotychczas wykorzystania potencja�ów rozwojowych i w konsekwencji zmian� dotychczasowej 
trajektorii rozwoju (co da szanse na tworzenie lepszych miejsc pracy) oraz zmniejszenie 
antropopresji na znacznych obszarach Polski, co z kolei powinno pozytywnie wp�yn�� na 
�rodowisko przyrodnicze i jako�� �ycia. 

W odpowiedzi na te procesy w dokumencie cel polityki zagospodarowania przestrzennego 
kraju okre�lono jako wykorzystanie potencja�u ca�ego polskiego terytorium dla osi�gania celów 
rozwojowych, zgodnie z za�o�eniem terytorialnego równowa�enia rozwoju. Wysi�ek 
skoncentrowany b�dzie na ��czeniu wspierania konkurencyjno�ci z wspieraniem spójno�ci. 
W wymiarze czasowym oznacza to z jednej strony wzmacnianie potencja�ów rozwojowych 
wszystkich regionów w wymiarze doranym (np. infrastruktura transportowa), z drugiej za� 
budowanie przewag konkurencyjnych na przysz�o��. Osi�ganie tego celu b�dzie polega� na 
tworzeniu warunków do dalszego rozwoju sieci najwi�kszych miast – motorów wzrostu 
i procesów rozwojowych w skali kraju, w tym zrównowa�onego rozwoju obszarów wiejskich, 
i wprowadzeniu mechanizmów zapewniaj�cych spójno�� i udzia� w procesach rozwojowych 
ca�ej przestrzeni Polski, poprzez sprzyjanie procesom dyfuzji rozwojowej w skali kraju oraz 
w skali regionalnej (wokó� miast wojewódzkich i powiatowych). Na obszarach wymagaj�cych 
wsparcia procesów rozwojowych, na których procesy dyfuzji b�d� za s�abe dla pe�nego 
wykorzystania potencja�ów terytorialnych, KPZK 2030 wprowadza mechanizmy wsparcia 
polityki regionalnej. Kluczowe w osi�ganiu za�o�onego celu polityki zagospodarowania 
przestrzennego kraju b�dzie dostosowanie dzia�a� i polityk do specyfiki regionów 
i poszczególnych obszarów (uwzgl�dnienie ich to�samo�ci, tradycji, w�asnych si�). Wymaga to 
odpowiednich instrumentów planowania, w tym planowania fizycznego i ekonomicznego, 
a tak�e �adu i spójno�ci w rozwoju potencja�ów wzrostu, dostosowanych do lokalnych 
i regionalnych uwarunkowa�. Obszary miejskie i obszary wiejskie s� wi�c postrzegane jako 
elementy dynamicznego uk�adu dope�niaj�ce si� nawzajem i stanowi�ce integraln� ca�o�� 
spo�eczno-gospodarcz� i przestrzenn�.  
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W odniesieniu do przestrzeni europejskiej KPZK 2030 postrzega Polsk� jako obszar le��cy 
geograficznie w �rodku kontynentu, ale z punktu widzenia gospodarczego zapóniony 
w stosunku do obszaru Europy Zachodniej. W kontek�cie przestrzennym cz�onkostwo w UE 
daje Polsce szanse na poprawienie jej konkurencyjnej pozycji poprzez zwi�kszanie stopnia 
powi�za� funkcjonalnych z g�ównymi centrami gospodarczymi i innowacyjnymi UE, ale 
jednocze�nie niesie zagro�enia zwi�zane z wymywaniem zasobów z poszczególnych obszarów, 
co w konsekwencji mo�e doprowadzi� do degeneracji i dezintegracji przestrzennej Polski. 

Pe�ne wykorzystanie dla rozwoju Polski mo�liwo�ci wynikaj�cych z ju� odbywaj�cego si�, 
z ró�n� intensywno�ci� w skali przestrzennej, procesu integracji funkcjonalnej z g�ównymi 
centrami UE wymaga intensyfikacji procesów integracyjnych i kreowania sieci powi�za� 
pomi�dzy g�ównymi miastami w Polsce. Z jednej strony stworzy to potrzebn� mas� krytyczn� 
(w zakresie funkcji gospodarczych, spo�ecznych i kulturowych) dla konkurowania z innymi 
krajami i regionami UE o ograniczone zasoby (czynniki rozwoju), a z drugiej zbuduje potencja� 
dla obopólnie korzystnej wspó�pracy. Dzi�ki w miar� równomiernemu rozmieszczeniu 
w przestrzeni g�ównych miast – w�z�ów sieci – oraz dowi�zaniu do sieci o�rodków o ni�szej 
randze osadniczej, zwi�kszanie si� integracji funkcjonalnej w ramach sieci b�dzie korzystnie 
wp�ywa�o na mo�liwo�ci rozwojowe mniejszych miast i otaczaj�cych je obszarów wiejskich. 
Sie� dobrze powi�zanych wspó�pracuj�cych miast jest wystarczaj�co silna dla generowania 
samoistnych bodców rozwojowych na otaczaj�c� przestrze�. Tworzy to warunki dla 
dynamizowania rozwoju kraju dzi�ki umo�liwieniu pe�niejszego wykorzystania potencja�u 
obszarów po�o�nych wokó� nich (poprzez rozprzestrzenianie si� procesów rozwojowych), co 
sprzyja spójno�ci terytorialnej i stanowi przeciwwag� dla obecnie szybko rosn�cej dominacji 
stolicy. Dla obszarów znajduj�cych si� poza bezpo�rednim wp�ywem o�rodków wzrostu, ze 
wzgl�du na ograniczon� mo�liwo�� wykorzystania przez nie potencja�ów rozwojowych, 
przewidziano specjalne dzia�ania aktywizuj�ce. Dzi�ki rozwojowi sieci polska przestrze� staje 
si� jedn� ze stref integracji globalnej wchodz�c� w interakcje gospodarcze i spo�eczne z innymi 
tego typu strefami. Dzi�ki modelowi sieci zmienia si� tak�e percepcja polskiej przestrzeni 
w Europie – postrzeganie jej nie tylko jako obszaru tranzytu na osi wschód-zachód i pó�noc- 
-po�udnie, ale tak�e jako dobrze zorganizowanego docelowego miejsca do prowadzenia 
dzia�alno�ci gospodarczej i do zamieszkania. Zgodnie z wizj� przedstawion� w Koncepcji 
rozwój odbywa si� nie w pasmach, ale na ca�ym obszarze kraju i koncentruje si� w w�z�ach 
sieci, którymi s� g�ówne miasta. 

Model sieci wp�ywa tak�e na postrzeganie roli sieci transportowych, ich przebiegu i etapowanie 
modernizacji oraz rozbudowy. Zabudowa odpowiedniej jako�ci infrastruktur� w ramach 
Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) powinna uwzgl�dnia� przede wszystkim 
wzmacnianie powi�za� wewn�trz kraju oraz w��czanie sieci miast polskich w uk�ad powi�za� 
transportowych, s�u��c najsilniejszym gospodarczo metropoliom i regionom UE.  

KPZK 2030 potwierdza wa�no�� tworzenia zwi�zków funkcjonalnych z obszarami 
po�o�onymi w pobli�u granic. Ze wzgl�du na przestrzenne kierunki intensyfikacji powi�za� 
spo�eczno-gospodarczych, jako transgraniczny obszar szans rozwojowych (obejmuj�cy szerszy 
ni� tylko kilkumetrowy obszar po�o�ony po obu stronach granicy), widziane s� zw�aszcza: 
obszar wschodnich Niemiec (w szczególno�ci Berlin i Saksonia), Czechy, Morawy oraz 
cz��ciowo obszar pó�nocno-zachodniej S�owacji. Jako obszary o mniejszych mo�liwo�ciach 
integracji funkcjonalnej widziane s� tereny krajów ba�tyckich i skandynawskich oraz wi�ksza 
cz��� S�owacji. Potencjalnie du�e znaczenie rozwojowe stwarza s�siadowanie terytorium Polski 
z krajami pozostaj�cymi poza UE: Rosj�, Bia�orusi� i Ukrain�, jednak nie mo�e by� ono 
w pe�ni wykorzystane bez dalszych procesów integracji gospodarczej i politycznej tych krajów 
z UE. W tym kontek�cie granica zewn�trzna UE, stanowi równie� pot��n� barier� rozwojow� 
dla obszarów do niej przylegaj�cych po stronie polskiej (obszary Polski Wschodniej).  
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Zaprezentowanie w KPZK 2030 podej�cie do kszta�towania polskiej przestrzeni oznacza 
odej�cie od wskazanej w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju8 idei 
rozwoju w pasmach i jednocze�nie opartej na tezie zwornikowego po�o�enia Polski w Europie 
na rzecz wizji rozwoju sieci powi�za� funkcjonalnych krajowych o�rodków wzrostu 
po��czonych z europejsk� (g�ównie zachodnioeuropejsk�) sieci� metropolii. Model oparty na 
idei pasm nie spe�nia ju� roli rozwojowej. Dzisiejsze wyzwania rozwojowe wymagaj� przede 
wszystkim odpowiedniej masy krytycznej kapita�u ludzkiego i spo�ecznego, dobrze 
zorganizowanej przestrzeni lokalnej (rynki pracy, brak kongestii, wysoki poziom �ycia) 
i sprzyjaj�cej rozwojowi tkanki instytucjonalnej (regulacje prawne, administracja). 

                                                 
8 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK) opracowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Ko�odziejskiego. 
Koncepcja tej polityki odnosi�a si� do horyzontu czasowego 25 lat, ale faktycznie przedstawi�a stan planowania w 1999 r. i nie uwzgl�dnia 
wielu uwarunkowa� zaistnia�ych póniej, jak uzyskanie przez Polsk� cz�onkostwa w Unii Europejskiej. KPZK zosta�a przyj�ta przez Rad� 
Ministrów 5 padziernika 1999 r. (M. P. z 2001 r. Nr 26, poz. 432). Uwypuklono w nim rol� rozwoju w pasmach, post�puj�cego z zachodu ku 
wschodowi i zwi�zanego z podporz�dkowaniem wymogom tranzytu przez Polsk� uk�adu g�ównych sieci komunikacyjnych. Towarzyszy�a 
temu teza o zwornikowym po�o�eniu Polski w przestrzeni europejskiej. Ponadto KPPZK ogranicza�a si� do obszaru l�dowego, relacje 
z s�siednimi krajami ujmowa�a w uk�adzie sektorowym dotycz�cym korytarzy ekologicznych, transportowych, energetycznych, a polsko-
niemieckie relacje transgraniczne by�y przedstawiane jako zagro�enie (zastosowano termin „krytyczne regiony przygraniczne”).  



Wprowadzenie 

 13

Rysunek 1. Polska – l�d i obszary morskie9 

 
�ród�o: Opracowanie MRR 

Struktura dokumentu 
W sferze konstrukcyjnej dokument ma nast�puj�cy uk�ad: rola polityki przestrzennej i relacje 
z innymi politykami, identyfikacja uwarunkowa�, na podstawie których sformu�owano wizj� 
przestrzennego zagospodarowania kraju, nast�pnie cel strategiczny polityki przestrzennego 

                                                 
9 Sporna strefa ekonomiczna pomi�dzy Polsk� a Dani� wynika z braku delimitacji wy��cznej strefy ekonomicznej na morzu. Zgodnie 
z ustaleniami Polski i Danii obszar sporny stanowi „szar� stref�”, w której mog� by� dokonywane po�owy prowadzone przez oba pa�stwa. 
Obie strony ustali�y wspólnie kwoty po�owowe. Poza rybo�ówstwem na tym obszarze nie jest prowadzona �adna dzia�alno�� gospodarcza. 
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zagospodarowania kraju i sze�� celów operacyjnych s�u��cych osi�gni�ciu wizji, a tak�e cz��� 
po�wi�cona identyfikacji typów obszarów funkcjonalnych. Ka�dy cel zawiera opis problemu 
oraz propozycj� dzia�a�, które b�d� rozwini�te w Planie s�u��cym realizacji KPZK 2030. 
Dokument zawiera tak�e rozdzia� dotycz�cy finansowania dzia�a� wynikaj�cych z koncepcji, 
w tym opis systemu oraz ród�a finansowania.  

Sze�� celów KPZK 2030 odpowiada najwa�niejszym wyzwaniom rozwojowym polskiej 
przestrzeni: niskiej konkurencyjno�ci g�ównych o�rodków miejskich i regionów Polski na tle 
europejskim, s�abej spójno�ci terytorialnej kraju i niskiemu poziomowi rozwoju infrastruktury 
(zw�aszcza transportowej i spo�ecznej) obszarów wiejskich, brakowi spójnego systemu ochrony 
�rodowiska przyrodniczego, niewystarczaj�cej odporno�ci struktury przestrzennej na 
wewn�trzne i zewn�trzne zagro�enia oraz bez�adowi przestrzennemu. Cele formu�owane 
w projekcie KPZK s� ze sob� powi�zane, a ich dope�nieniem jest typologia obszarów 
funkcjonalnych, to�samych z obszarami problemowymi w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, które wyodr�bniono dla uporz�dkowania systemu 
planowania. Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych s�u�y zatem wyodr�bnieniu obszarów 
funkcjonalnych o znaczeniu krajowym, w tym obszarów zagro�e� wymagaj�cych 
szczegó�owych studiów i planów. Natomiast obszary, które wymagaj� wsparcia publicznego 
zostan� wskazane w D�ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju, �redniookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju, strategiach zintegrowanych oraz innych dokumentach strategicznych 
i operacyjnych 

Ka�dy z sze�ciu celów KPZK 2030 (Rozdzia� V.) zawiera podstawow� diagnoz� w postaci 
„Opisu problemu” obrazuj�c� najwa�niejsze wyzwania przestrzenne w danym obszarze 
tematycznym. Jest ona zbie�na z analizami i danymi zawartymi w projekcie D�ugookresowej 
Strategii Rozwoju Kraju – Trzecia fala nowoczesno�ci10 oraz aktualizowanej �redniookresowej 
Strategii Rozwoju Kraju opartej o dane z Raportu Polska 2011. Gospodarka – Spo�ecze�stwo 
– Regiony. Opisy problemu bazuj� równie� na wnioskach z Podsumowania Raportu o stanie 
przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska przestrze�” przygotowanego przez ministra 
w�a�ciwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej11, zawieraj�ce 
wskazówki dla polityki przestrzennej12. 

Elementem diagnozy jest dynamiczny zestaw dwudziestu trzech szczegó�owych map 
diagnostycznych przedstawiaj�cych stan przestrzennego zagospodarowania kraju 
przygotowanych na potrzeby Koncepcji13. Porównanie map prezentuj�cych te same zjawiska 
w kolejnych okresach umo�liwi rzeteln� i precyzyjn� analiz� zmian oraz b�dzie stanowi� 
podstaw� do oceny trendów i prowadzenia monitoringu w oparciu o system przestrzennej 
informacji geograficznej (GIS) oraz do planowanych aktualizacji dokumentu.  

Integraln� cz��ci� dokumentu s� za��czniki zawieraj�ce: raport z prac nad przygotowaniem 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, opis procesu oceny oddzia�ywania KPZK 
2030 na �rodowisko oraz list� ekspertyz opracowanych na potrzeby koncepcji. 

                                                 
10 D�ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju wykorzystuje nast�puj�ce rysunki zawarte w projekcie KPZK 2030: Rys. 10. Kierunki integracji 
polskiej przestrzeni 2010 i 2015, Rys. 19 Kierunki dzia�a� polityki przestrzennej na rzecz poprawy spójno�ci wewn�trznej kraju, Rys. 23 
Przewidywany rozwój sieci drogowej na tle sieci lotnisk, porów morskich i Odrza�skiej Drogi Wodnej 2030, Zmodyfikowany Rys. 26. 
Przewidywany rozwój sieci kolejowej na tle sieci lotnisk, porów morskich i Odrza�skiej Drogi Wodnej 2030, Rys. 31. Zagro�enia powodziowe 
Polski, Rys. 34. Kierunki dzia�a� na rzecz zapewnienia bezpiecze�stwa energetycznego. 
11 Polska przestrze�. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa 2007, dokument przyj�ty 
przez Rad� Ministrów 15 maja 2007 r. 
12 Dotycz�ce sposobu kszta�towania struktury polskiej przestrzeni, by sprzyja� procesom rozprzestrzeniania si� czynników rozwoju; rozwoju 
miast i wzmacniania policentrycznej struktury kraju z równoczesnym rozwijaniem powi�za� funkcjonalnych z otaczaj�cymi je obszarami; 
zarz�dzania rozwojem obszarów metropolitalnych; ró�nicowania profili rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z warunkami miejscowymi 
i regionalnymi; ochrony i scalanie obszarów chronionych i zapobieganie konfliktom przestrzennym; uwypuklenia wagi obszarów morskich; 
zintegrowanego podej�cie do rozwoju, rozwoju transportu, w tym publicznego; wzmocnienie koordynacyjnych funkcji planowania rozwoju. 
13 Zestaw map diagnostycznych stanowi Rozdzia� VIII KPZK 2030. Mapy zosta�y wykonane na zlecenie MRR w Instytucje Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.  
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KPZK jako element zintegrowanego systemu programowania rozwoju w Polsce i Europie 
KPZK 2030 stanowi element nowego systemu zarz�dzania rozwojem kraju14 którego 
fundamenty zosta�y okre�lone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju15.  

W ramach dzia�a� Rz�du RP dobiegaj� ko�ca prace nad D�ugookresow� Strategi� Rozwoju 
Kraju (DSRK), której podstaw� opracowania stanowi Raport Polska 203016, oraz Strategi� 
Rozwoju Kraju 2020 (�SRK) wraz z dziewi�cioma strategiami zintegrowanymi17. 
W przysz�o�ci, zgodnie z zapisami Systemu zarz�dzania rozwojem kraju KPZK 2030 b�dzie 
elementem D�ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju, traktuj�cej równorz�dnie aspekt 
przestrzenny i spo�eczno-gospodarczy, a dla strategii zintegrowanych, w tym Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego, wytyczn� dla wymiaru terytorialnego. 

Obecnie w Unii Europejskiej podejmowane s� próby w��czenia wymiaru terytorialnego do 
g�ównego nurtu programowania rozwoju. Znaczenie wymiaru terytorialnego, tak jak poj�cie 
spójno�ci terytorialnej, jest przedmiotem dyskusji od po�owy ubieg�ego wieku, w 1999 roku 
powsta�a Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego18 (ESDP), jednak dopiero Traktat 
Lizbo�ski19 nada� wymiarowi terytorialnemu miejsce równorz�dne z wymiarem gospodarczym 
i spo�ecznym. Ze wzgl�du na postrzeganie zagospodarowania przestrzennego jako wypadkowej 
procesów krajowych, europejskich i globalnych, KPZK 2030 mo�e by� g�osem Polski 
w dyskusji na temat europejskiej polityki spójno�ci, w tym spójno�ci terytorialnej, oraz sposobu 
uwzgl�dniania wymiaru terytorialnego przy realizacji celów europejskich (Strategii Europa 
202020 oraz Agendy Terytorialnej 2020). Terytorialne równowa�enie rozwoju, które skupia si� 
na budowie potencja�ów rozwojowych poszczególnych obszarów, przyczynia� si� b�dzie do 
realizacji priorytetów wyznaczonych w Strategii Europa 2020. Osi�ganie rozwoju 
inteligentnego (ang. smart growth), zrównowa�onego (ang. sustainable growth) oraz 
sprzyjaj�cego w��czeniu spo�ecznemu (ang. inclusive growth) musi opiera� si� na za�o�eniu, �e 
w korzy�ciach ze wzrostu gospodarczego w pe�ni uczestnicz� tak�e regiony najbardziej 
oddalone od centrów rozwoju, zwi�kszaj�c w ten sposób spójno�� terytorialn� kraju. KPZK 
wykorzystuje w tym kontek�cie dorobku prac nad aktualizacj� Territorial State and 
Perspectives21 i Agendy Terytorialnej22, Kart� Lipsk�23 i Deklaracj� z Toledo24, Zielon� Ksi�g� 
                                                 
14 Za�o�enia systemu zarz�dzania rozwojem Polski, dokument przyj�ty na posiedzeniu Rady Ministrów 27 kwietnia 2009 r. 
15 Nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dokonano w grudniu 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712). 
16 Raport Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009 r. 
17 Prace nad ograniczeniem liczby strategii rozwoju – z 42 dokumentów tego typu do 9 nowych, zintegrowanych strategii rozwoju – dotycz� 
nast�puj�cych dokumentów: Strategia innowacyjno�ci i efektywno�ci gospodarki; Strategia rozwoju kapita�u ludzkiego; Strategia rozwoju 
transportu; Bezpiecze�stwo energetyczne i �rodowisko; Sprawne pa�stwo; Strategia rozwoju kapita�u spo�ecznego; Strategia Bezpiecze�stwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Strategia zrównowa�onego rozwoju wsi i rolnictwa; Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-
2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyj�ta przez rz�d 13 lipca 2010 r. 
18 European Spatial Development Perspective (ESDP) – Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, dokument nieformalny, podkre�laj�cy 
potrzeb� podniesienia rangi wymiaru terytorialnego w polityce regionalnej UE, Poczdam 1999 r. 
19 Oficjalna nazwa Traktat z Lizbony zmieniaj�cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj�cy Wspólnot� Europejsk� (w wersji roboczej 
okre�lany jako Traktat reformuj�cy) podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, opublikowany w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej Seria 
C Nr 306 z 17 grudnia 2007 r. oraz w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009 Nr 203, poz. 1569). Wszed� w �ycie 1 grudnia 
2009 r. W artykule 2 ust. 3 Traktatu znalaz� si� zapis, i� „(Unia) wspiera spójno�� gospodarcz�, spo�eczn� i terytorialn� oraz solidarno�� 
mi�dzy pa�stwami cz�onkowskimi”. 
20 Europe 2020–Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj�cemu 
w��czeniu spo�ecznemu, komunikat KE opublikowany 3 marca 2010 r. 
21 Territorial State and Perspectives of the European Union – Towards a Stronger European Territorial Cohesion in the Light of Lisbon and Gothenburg Ambitions, 
2007, dokument referencyjny dla Agendy Terytorialnej przyj�ty podczas nieformalnego spotkania Ministrów Pa�stw Cz�onkowskich Unii 
Europejskiej ds. Spójno�ci Terytorialnej i Rozwoju Miast w maju 2007 r. w Lipsku., zaktualizowany podczas Prezydencji W�gierskiej wraz 
z Agend� Terytorialn� 2020.  
22 Territorial Agenda of European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europea of Diverse Regions Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 
2020. W kierunku sprzyjaj�cej spo�ecznemu w��czeniu, inteligentnej i zrównowa�onej Europy – zaktualizowany dokument – Agenda terytorialnej Unii 
Europejskiej 2007 - zosta� przyj�ty 19 maja 2011 r. w Gödöll� (W�gry), podczas nieformalnego spotkania ministrów do spraw spójno�ci 
terytorialnej. 
23 Leipzig Charter on Sustainable European Cities - Karta Lipska na rzecz zrównowa�onego rozwoju miast europejskich, przyj�ta przez Ministrów Pa�stw 
Cz�onkowskich UE w maju 2007 r. w Lipsku, zawiera szereg zalece�, które maj� przyczyni� si� do rozwoju miast europejskich. 
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w sprawie spójno�ci terytorialnej25, Stanowiskiem Rz�du RP do Zielonej Ksi�gi26 oraz 
Wspólnym Dokumentem Rozwoju Przestrzennego Grupy Wyszehradzkiej, Bu�garii 
i Rumunii27, a tak�e dorobek programu badawczego ESPON. 

Przebieg prac nad KPZK 2030 
Prace nad KPZK Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpocz��o w padzierniku 2006 roku, 
powo�uj�c Zespó� Roboczy28 do opracowania Tez i Za�o�e� do KPZK29. Ten dokument 
okre�li� podstawowe za�o�enia metodologiczne odnosz�ce si� do prac nad Koncepcj� oraz 
g�ówne tezy odnosz�ce si� do jej zawarto�ci: wizji, celów i uwarunkowa�. Po jego akceptacji 
przez Rad� Ministrów przyst�piono do w�a�ciwych prac nad Koncepcj�. 

Prace nad KPZK by�y oparte na równoleg�ym wspó�dzia�aniu trzech specjalnie do tego 
powo�anych zespo�ów, z których najwa�niejszym gremium jest Pa�stwowa Rada Gospodarki 
Przestrzennej (PRGP) pe�ni�ca funkcj� organu doradczego Premiera w pracach nad KPZK, 
dzia�aj�ca od 2007 roku. W sk�ad Rady wchodz� osoby o autorytecie naukowym w zakresie 
planowania przestrzennego, plani�ci oraz urbani�ci praktycy. Opinia Rady by�a kluczowa 
zarówno na poszczególnych etapach powstawania dokumentu, jak i dla jego ko�cowego 
kszta�tu oraz decyzji o ostatecznym przyj�ciu projektu przez Rad� Ministrów. 

W czerwcu 2007 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powo�a�o Zespó� Ekspertów 
Naukowych (ZEN) pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Korcellego, w którego sk�ad weszli: 
prof. dr hab. Marek Degórski, prof. dr hab. Tomasz Komornicki, prof. dr hab. Tadeusz 
Markowski, prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Grzegorz W�c�awowicz, prof. dr hab. 
Janusz Zaleski, prof. dr hab. Jacek Zaucha oraz dr Dominik Drzazga, sekretarz ZEN. Zespó� 
naukowy opracowa� eksperck� wersj� projektu KPZK. 

W lipcu 2007 roku Minister Rozwoju Regionalnego powo�a� Zespó� Realizacyjny30 (ZR), aby 
dyskutowa� na bie��co etapy prac nad projektem, u�atwi� dost�p do dokumentów 
sektorowych i samorz�dowych maj�cych wp�yw terytorialny oraz proponowa� tematy 
wymagaj�ce dodatkowych analiz. 

W trakcie prac nad Koncepcj� zgromadzono wiele opinii, w tym ponad czterdzie�ci 
ekspertyz31, zorganizowano konferencje oraz seminaria tematyczne dotycz�ce m.in.: 
�rodowiska przyrodniczego, gospodarki, transportu, infrastruktury energetycznej, rozwoju 
miast, obszarów transgranicznych i obszarów morskich, przy du�ym wsparciu Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. 
                                                                                                                                                     
24 Deklaracja z Toledo – Toledo Declaration – przyj�ta przez Ministrów Pa�stw Cz�onkowskich UE ds. Rozwoju Miast podczas nieformalnego 
spotkania 22 czerwca 2010 r. 
25 Zielona Ksi�ga – Green Paper on Territorial Cohesion – w sprawie spójno�ci terytorialnej, przekszta�cenie ró�norodno�ci terytorialnej w si��. 
COM (2008) 616, przyj�ta przez Komisj� Europejsk� w padzierniku 2008 r. 
26 W odpowiedzi na publikacj� Zielonej Ksi�gi 24 lutego 2009 r. Komitet Europejski Rady Ministrów przyj�� Stanowisko RP do Zielonej Ksi�gi 
w sprawie spójno�ci terytorialnej. Stanowisko podejmuje najwa�niejsze zagadnienia dotycz�ce spójno�ci terytorialnej oraz przysz�o�ci polityki 
spójno�ci. 
27 Wspólny Dokument Rozwoju Przestrzennego Grupy Wyszehradzkiej, Bu�garii i Rumunii (Common Spatial Development Document of the 
V4+2 Countries) zosta� przyj�ty na spotkaniu ministrów ds. polityki regionalnej pa�stw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 30 
marca 2010 r. Celem dokumentu jest koordynacja rozwoju przestrzennego, a w szczególno�ci rozwi�zanie problemu braku kontynuacji sieci 
drogowej i kolejowej, a tak�e likwidacja braku po��cze� osi rozwojowych pomi�dzy pa�stwami V4+2. Dokument ten obecnie s�u�y 
cz�onkom grupy V4 + 2 do aktualizacji krajowych dokumentów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
28 W sk�ad Zespo�u weszli przedstawiciele dziewi�ciu Ministerstw: Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Transportu, Spraw Wewn�trznych 
i Administracji, �rodowiska, Gospodarki Morskiej, Obrony Narodowej, Gospodarki oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
29 Tezy i Za�o�enia zaakceptowane przez rz�d 26 czerwca 2007 r. 
30 W sk�ad Zespo�u Realizacyjnego weszli przedstawiciele Ministerstw: Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury, Gospodarki, Obrony 
Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewn�trznych i Administracji, �rodowiska oraz Zwi�zku Województw RP. W marcu 2009 r. 
sk�ad Zespo�u zosta� poszerzony o przedstawicieli nast�puj�cych resortów: Sprawiedliwo�ci, Sportu i Turystyki, Zdrowia, Finansów, Spraw 
Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawiciela G�ównego Urz�du Statystycznego. 
31 Lista ekspertyz znajduje si� w ZA	
CZNIKU 3. Wi�kszo�� z nich ukaza�a si� jako publikacja Ekspertyzy do KPZK 2008-2033, Warszawa 
2008, tomy 1-4, trzy dodatkowe opracowania dotycz�ce krajobrazu, us�ug spo�ecznych i gospodarki wodnej nie ukaza�y si� drukiem, s� 
dost�pne jedynie w formie elektronicznej z pozosta�ymi tekstami ekspertyz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/ekspertyzy/strony/default.aspx  
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W grudniu 2008 roku Zespó� Ekspertów Naukowych zaprezentowa� Ekspercki Projekt 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (EP KPZK). EP KPZK zawiera� 
eksperck� ocen� sytuacji i trendów w zakresie rozwoju przestrzennego w Polsce, wskazywa� 
g�ówne elementy struktury przestrzennej kraju oraz wizj� jej rozwoju w perspektywie 
dwudziestopi�cioletniej. Ekspercki Projekt KPZK nie mia� statusu dokumentu rz�dowego, lecz 
jako kompleksowe opracowanie wywar� istotny wp�yw na przygotowanie przez MRR projektu 
Koncepcji. EP KPZK sta� si� podstaw� debaty publicznej nad wizj� rozwoju przestrzennego 
kraju przeprowadzonej przez MRR w szesnastu regionach w pierwszej po�owie 2009 roku32 
i zosta� skonfrontowany z postulatami regionów wobec przysz�ego dokumentu rz�dowego. 

W padzierniku 2009 roku MRR rozpocz��o prace nad przygotowaniem rz�dowego projektu 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, w których wykorzystano zapisy EP 
KPZK oraz uwzgl�dniono wnioski z debaty.  

W maju 2010 roku zosta�a opracowana pierwsza wersja projektu rz�dowego, konsultowana do 
wrze�nia 2010 roku w ramach Zespo�u Realizacyjnego, Pa�stwowej Rady Gospodarki 
Przestrzennej (stanowisko PRGP z czerwca 2010 roku), a przede wszystkim w ramach 
wielostronnych spotka� z resortami wchodz�cymi w sk�ad ZR (transport, �rodowisko, 
gospodarka, zdrowie i nauka). W porównaniu z EP rz�dowy projekt Koncepcji zosta� 
uzupe�niony o zagadnienia dotycz�ce infrastruktury spo�ecznej i gospodarki wodnej. Zmianie 
uleg�a struktura dokumentu – powsta�y nowe rozdzia�y na temat istoty polityki przestrzennej, 
podstawowych definicji i typologii obszarów funkcjonalnych oraz uwzgl�dniono zagadnienie 
dost�pu do us�ug publicznych s�u��cych zwi�kszeniu spójno�ci wewn�trznej kraju oraz 
zagadnienia dotycz�ce specyfiki obszarów wiejskich. Opracowana zosta�a diagnoza w postaci 
kartograficznej prezentacji stanu przestrzennego zagospodarowania kraju (mapy 
diagnostyczne) oraz przygotowano od nowa warstw� graficzn� dokumentu (rysunki wizji, 
celów). Równolegle, w ramach strategicznej oceny oddzia�ywania na �rodowisko, opracowana 
zosta�a w 2010 r. Prognoza oddzia�ywania na �rodowisko skutków realizacji KPZK 203033. 

Po uwzgl�dnieniu w projekcie zalece� wynikaj�cych z oceny w lutym 2011 roku rozpocz�to 
konsultacje spo�eczne KPZK. Projekt przedyskutowano podczas spotka� tematycznych 
i bran�owych, mi�dzynarodowych oraz w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
Polskiej Akademii Nauk, uruchomiono skrzynk� mailow� (konsultacje_kpzk@mrr.gov.pl). 
Do kwietnia wp�yn��o ponad trzy tysi�ce uwag od oko�o 180 partnerów, a same spotkania 
tematyczne zgromadzi�y prawie pó� tysi�ca osób. 

Ponownie przeanalizowano opis wizji metropolii sieciowej oraz propozycje dotycz�ce 
etapowania rozwoju sieci transportowej kraju. Projekt zosta� uzupe�niony o rozdzia� 
finansowy, kluczowy dla realizacji dzia�a� proponowanych w Koncepcji. Opracowano materia� 
syntezuj�cy, zawarte w projekcie dane zosta�y zaktualizowane. W tre�ci dokumentu 
wprowadzono tak�e zmiany o charakterze redakcyjnym oraz niewielkie autopoprawki. 

Uczestnicy konsultacji odnie�li si� pozytywnie do zasadno�ci i potrzeby powstania 
zintegrowanej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, ��cz�cej elementy 
planowania spo�eczno-gospodarczego i przestrzennego oraz do konieczno�ci kontynuowania 
prac nad Planem dzia�a� i rozwijaniu planowania w obszarach funkcjonalnych. Zgodzono si� 
tak�e z tez�, �e sfera planowania przestrzennego nie ma silnej pozycji koordynacyjnej wobec 
polityk sektorowych (w porównaniu do innych krajów europejskich), a sam system planowania 
przestrzennego w Polsce wymaga gruntownej reformy. 

Uwagi do systemu planowania przestrzennego sformu�owa�a równie� Pa�stwowa Rada 
Gospodarki Przestrzennej, która w toku prac nad Koncepcj�, oprócz pozytywnego wobec niej 

                                                 
32Raport z prac nad przygotowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju stanowi ZA	
CZNIK 1. 
33 Raport dotycz�cy procesu strategicznej oceny oddzia�ywania na �rodowisko stanowi ZA	
CZNIK 2. 
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stanowiska, przeanalizowa�a tak�e obecny, niespe�niaj�cy swych zada� system gospodarki 
przestrzennej i planowania przestrzennego. Rada wyrazi�a opini�, i� uchwalenie Koncepcji 
przyczyni si� do przyspieszenia procesu zreformowania i przebudowy systemu34. Podobne 
opinie na temat KPZK 2030 oraz stanu planowania przestrzennego w Polsce wyrazi� równie� 
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Koncepcja, jak 
równie� polski system planowania by�y tak�e przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Konwentu 
Marsza�ków RP oraz Unii Metropolii Polskich. Projekt Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 zosta� przyj�ty przez Komisj� Wspóln� Rz�du i Samorz�du 
Terytorialnego, Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do 
Spraw Informatyzacji i 	�czno�ci oraz Sta�y Komitet Rady Ministrów. Rada Ministrów przyj��a 
Uchwa�� w sprawie przyj�cia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 w dniu 
13 grudnia 2011 roku. 

 

                                                 
34 Stanowisko Pa�stwowej Rady Gospodarki Przestrzennej w sprawie systemu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego przyj�te 
na posiedzeniu Rady w dniu 30 maja 2011 r. 
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I. Zagospodarowanie przestrzenne kraju – podstawowe definicje KPZK 
2030 

W celu zaprezentowania zagadnie� obj�tych Koncepcj� Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 oraz dla zapewnienia jednoznacznego ich rozumienia, niezb�dne jest zdefiniowanie 
podstawowych poj�� odnosz�cych si� do zagospodarowania przestrzennego i polityki 
przestrzennej. Potrzeba ta wynika m.in. z niejednoznaczno�ci zapisów obowi�zuj�cych aktów 
prawnych w tej sferze. 

1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju 

W ramach KPZK 2030 zagospodarowanie przestrzenne kraju nale�y rozumie� jako sposób 
rozmieszczenia w przestrzeni Polski podstawowych elementów struktury przestrzennej oraz 
zachodz�ce pomi�dzy nimi relacje. Do podstawowych elementów struktury przestrzennej 
kraju, b�d�cych przedmiotem analiz i oddzia�ywania polityki publicznej, zalicza si� elementy 
systemu gospodarczego i spo�ecznego, infrastruktur� techniczn�, sie� osadnicz�, krajobraz 
(przyrodniczy i kulturowy) oraz powi�zania funkcjonalne. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu i uwarunkowa� zagospodarowania 
przestrzennego, Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju oraz analizy 
uwarunkowa� i trendów rozwojowych KPZK 2030 formu�uje wizj� przestrzennego 
zagospodarowania kraju w 2030 roku, po��dan� z punktu widzenia strategicznych celów 
rozwoju kraju35. Koncepcja okre�la sposób osi�gania tej wizji w czasie – polityk� 
przestrzennego zagospodarowania, instrumenty jej realizacji (planowanie przestrzenne, 
koordynacja polityk maj�cych najwi�ksze oddzia�ywanie przestrzenne) oraz inne instrumenty: 
prawne, instytucjonalne, inwestycyjne. 

Ze wzgl�du na odleg�y – dwudziestoletni – horyzont czasowy przedstawiona wizja jest 
formu�owana intuicyjnie ze �wiadomo�ci� sporego marginesu niepewno�ci. W zwi�zku 
z powy�szym powinna by� ona traktowana jako ramowy opis po��danego stanu 
zagospodarowania przestrzennego kraju, umo�liwiaj�cy w najpe�niejszy sposób realizacj� celów 
strategicznych rozwoju kraju. 

2. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju 

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju wskazuje sposób realizacji wizji 
przestrzennego zagospodarowania i celów rozwojowych kraju w odniesieniu do terytorium, 
oddzia�uj�c na g�ówne elementy zagospodarowania przestrzennego kraju i zapewniaj�c 
koordynacj� instrumentów o charakterze sektorowym. B�d�c integraln� cz��ci� polityki 
rozwoju, polityka przestrzenna ��czy i koordynuje dzia�ania podejmowane na poziomie 
krajowym z dzia�aniami realizowanymi na innych poziomach zarz�dzania, w tym na poziomie 
regionalnym i lokalnym. 

Polityka przestrzennego zagospodarowania stanowi instrument realizacji d�ugookresowej 
strategii rozwoju kraju i jest realizowana na podstawie i poprzez: 

• Koncepcj� Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
• strategiczne dokumenty dotycz�ce rozwoju spo�eczno-gospodarczego i przestrzennego 

o d�ugo- lub �redniookresowym horyzoncie realizacji (D�ugookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 2030, �redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020),  

• dziewi�� zintegrowanych strategii rozwoju, 

                                                 
35 Poziomem odniesienia wizji przestrzennego zagospodarowania kraju (Rozdzia� III.) jest Raport Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe, 
opublikowany w czerwcu 2009 r. przez Kancelari� Prezesa Rady Ministrów. 
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• dokumenty planistyczne odnosz�ce si� do: 
o poziomu regionalnego (strategia rozwoju województwa i w powi�zaniu z ni� 

plan zagospodarowania przestrzennego województwa,  
o poziomu lokalnego (studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),  
o poziomu funkcjonalnego (strategii i powi�zanych z nimi planów 

zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, takich jak np. obszary 
funkcjonalne miejskie, wiejskie, górskie, obszary funkcjonalne na morzu), 

• dzia�ania inwestycyjne wynikaj�ce z programów rozwoju i programów operacyjnych,  
• uregulowania prawne, 
• odpowiednie rozwi�zania instytucjonalne, w tym zintegrowany system monitoringu 

przestrzennego.  

Prowadzenie polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zapewnia: 

• koordynacj� przestrzennej dzia�alno�ci podmiotów publicznych, polegaj�c� na ��czeniu 
ró�nych zamierze�, tak aby w okre�lonym czasie osi�gn�� wyznaczone cele, 

• tworzenie platformy porozumienia mi�dzy ró�nymi podmiotami w zakresie 
wyznaczania celów i dzia�a� podejmowanych w poszczególnych sektorach 
i dziedzinach, 

• wykorzystanie potencja�u kraju, jego poszczególnych regionów oraz obszarów 
funkcjonalnych. 

Podmiotem programuj�cym polityk� przestrzennego zagospodarowania kraju jest Rz�d (przy 
zapewnieniu odpowiednich ram dla konsultacji i partnerstwa w procesie programowania), 
natomiast wspó�realizowana jest ona przez wszystkie podmioty publiczne w ramach ich 
kompetencji. 

3. Instrumenty realizacji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju jest realizowana za pomoc� ró�nego typu 
instrumentów. Do najwa�niejszych nale��: 

• planowanie przestrzenne, którego ustalenia, na bazie zapisów prawnych, obowi�zuj� 
w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego na poziomie kraju, regionu 
i lokalnym lub w odniesieniu do wyodr�bnionych przestrzennie specyficznych 
kompleksów terytorialnych (obszary funkcjonalne), 

• regulacje prawne, 
• instytucje i rozwi�zania organizacyjne determinuj�ce sprawno�� i efektywno�� zarówno 

systemu planowania przestrzennego, jak i zwi�zanych z nim instytucji zajmuj�cych si� 
zagadnieniami rozwojowymi (planowaniem i realizacj�),  

• dzia�ania o charakterze inwestycyjnym okre�lane w ramach strategii i programów 
o horyzoncie �redniookresowym i operacyjnym b�d�ce domen� ró�nych polityk 
publicznych. 

3.1. Planowanie przestrzenne 

Planowanie przestrzenne jako narz�dzie zarz�dzania s�u�y formu�owaniu celów i zada� polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju i okre�la sposób jej realizacji. G�ównym zadaniem 
planowania przestrzennego jest wskazywanie mo�liwo�ci optymalnego wykorzystania 
przestrzennie zró�nicowanych cech danego obszaru dla osi�gni�cia celów rozwojowych, 
ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie dzia�a� rozwojowych, 
pozwalaj�ce na uzyskanie efektu synergii tych dzia�a� i jednoczesne zachowanie tych cech 
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terytorium, które wymagaj� ochrony i gwarantuj� tworzenie podstaw trwa�ego 
i zrównowa�onego rozwoju. 

Planowanie przestrzenne w Polsce reguluje szereg dokumentów prawnych, z których 
najwa�niejszym jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku. Reguluje ona rodzaj, zakres przedmiotowy oraz tryb uchwalania poszczególnych 
dokumentów planistycznych na ró�nych szczeblach administracji publicznej. 

Na potrzeby KPZK 2030 dokonano nast�puj�cego rozró�nienia w systemie planowania36: 

• planowanie krajowe – kompetencje w zakresie przygotowania dokumentów 
planistycznych przys�uguj�: 

o ministrowi do spraw rozwoju regionalnego (koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju), 

o innym ministrom w�a�ciwym odpowiedzialnym za dzia�ania w okre�lonych 
funkcjonalnie elementach zagospodarowania Polski oraz maj�cych kompetencje 
w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów planistycznych, w tym 
ministrowi w�a�ciwemu ds. gospodarki i ministrowi w�a�ciwemu do spraw 
skarbu pa�stwa w zakresie zarz�dzania i ochrony strategicznych z�ó� kopalin, 

• planowanie funkcjonalne – jako oddzielna przekrojowa kategoria planistyczna ze 
wzgl�du na konieczno�� zapewnienia planowania na obszarach o specyficznych 
cechach, niezwi�zanych z ograniczeniami administracyjnymi niezale�nie od istnienia 
planu krajowego, planów wojewódzkich czy lokalnych (plany obszarów 
funkcjonalnych), 

• planowanie regionalne – kompetencje w zakresie przygotowania dokumentów 
planistycznych na poziomie województwa przys�uguj� samorz�dom województw 
(plany przestrzennego zagospodarowania województw), 

• planowanie lokalne – studia i plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
które wynikaj� ze studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, okre�laj�c kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów; kompetencje w tym zakresie nale�� do odpowiednich 
jednostek samorz�du terytorialnego. 

3.2. Instrumenty prawne 

Instrumenty prawne to wszystkie inne ni� plany zagospodarowania przestrzennego akty prawa, 
takie jak: ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju, zbiór ustaw odnosz�cych si� do zarz�dzania 
�rodowiskiem przyrodniczym (z których wi�kszo�� ma istotne znaczenie dla zarz�dzania 
przestrzeni�) czy strategie, programy i plany zatwierdzane przez Rad� Ministrów wywieraj�ce 
wp�yw na stan przestrzennego zagospodarowania kraju. Stanowi� one podstaw� procedury 
planistycznej, gdy� wspomagaj� prawid�ow� realizacj� celów polityki przestrzennej i s�u�� 
prowadzeniu racjonalnych dzia�a� w sferze zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym 
warunkiem prawid�owego funkcjonowania instrumentów prawnych w systemie planowania jest 
ich skoordynowanie z polityk� zagospodarowania przestrzennego. 

Instrumentem uzupe�niaj�cym planowanie przestrzenne jest system ocen oddzia�ywania na 
�rodowisko obowi�zuj�cy wobec wszystkich dokumentów planistycznych. Jego podstaw� jest 
ustawa z 3 padziernika 2008 roku o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 
udziale spo�ecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia�ywania na �rodowisko37. 

W kontek�cie oddzia�ywania polityki przestrzennego zagospodarowania na zachowanie 
zasobów �rodowiska i jako�� �ycia istotne znaczenie maj� normy prawne reguluj�ce podstawy 

                                                 
36 Obowi�zuj�ca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie reguluje precyzyjnie tej kwestii. 
37 Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pón. zm. 
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wyznaczania sieci ekologicznych, planowania ochrony na obszarach chronionych, prowadzenia 
gospodarki wodnej, ograniczania emisji, kszta�towania klimatu akustycznego miast itd. oraz 
instrumenty oceny stopnia obci��enia �rodowiska, zmniejszania konfliktowo�ci rozwoju 
i prowadzenia kompensacji przyrodniczych. 

3.3. Instrumenty instytucjonalne 

System instytucjonalny wspomaga, a w rzeczywisto�ci warunkuje w�a�ciw� i efektywn� 
realizacj� zamierze� w zakresie polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Do 
podstawowych elementów tego systemu nale��: 

• system koordynacji realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju 
obejmuj�cy wszystkie podmioty publiczne w��czone w proces planowania i realizacji 
polityki; koordynacja w ramach polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
obejmuje koordynacj�: 

o na poziomie krajowym – prezes Rady Ministrów i minister w�a�ciwy ds. polityki 
regionalnej oraz ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
oraz minister w�a�ciwy do spraw gospodarki morskiej w zakresie 
zagospodarowania obszarów morskich, 

o na poziomie regionalnym – samorz�d województwa, 
o na poziomie lokalnym, a tak�e w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych – 

w�a�ciwy minister, samorz�d terytorialny b�d zwi�zki samorz�du o charakterze 
celowym, 

• wieloszczeblowy system instytucjonalny realizacji polityki zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj�cy: biura planowania przestrzennego oraz instytucje 
odpowiedzialne za realizacj� polityki spo�eczno-gospodarczej. System jest obecnie 
rozproszony i nie spe�nia swoich podstawowych zada� w zakresie efektywnej realizacji 
za�o�e� polityki zagospodarowania przestrzennego, 

• system monitoringu zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji polityki 
przestrzennej, dostarczaj�cy informacje konieczne do podejmowania decyzji 
o charakterze zarz�dczym na wszystkich szczeblach systemu polityki przestrzennej, 

• kadry zdolne do prowadzenia planowania i zarz�dzania rozwojem, 
• wieloszczeblowe partnerstwo w zakresie prowadzenia zada�, 
• polityka informacyjna w zakresie danych przestrzennych i �rodowiskowych. 

3.4. Instrumenty o charakterze inwestycyjnym 

W�a�ciwie ukierunkowanie dzia�a� inwestycyjnych mo�e wspomaga� osi�ganie celów polityki 
przestrzennej. Dotychczas brakowa�o bezpo�redniego zwi�zku pomi�dzy zapisami 
dokumentów strategicznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego kraju a zapisami 
spo�eczno-gospodarczych �redniookresowych strategii i dokumentów operacyjnych, które 
stanowi� podstaw� do wydatkowania �rodków publicznych na realizacje zamierze� 
rozwojowych. Bior�c pod uwag� postulowany zwi�kszony nacisk na koordynacj� dzia�a� 
ukierunkowanych przestrzennie (lub maj�cych wyrane oddzia�ywanie przestrzenne) w ramach 
jednolitej, zintegrowanej polityki rozwoju oraz ze wzgl�du na wielko�� puli �rodków 
finansowych przeznaczonych na realizacj� projektów modernizacyjnych i rozwojowych 
w najbli�szych kilkunastu latach (tak�e z udzia�em �rodków UE), znaczn� cz��� 
przewidywanych wydatków w ramach polityk publicznych, a tak�e �rodków wydatkowanych 
przez samorz�dy terytorialne i poprzez ró�ne „sektorowe” mechanizmy alokacyjne nale�y 
uwa�a� za instrumenty s�u��ce realizacji wizji okre�lonej w KPZK 2030.  

�rodki te okre�lane s� w Wieloletnim Planie Finansowym Pa�stwa, ustawie bud�etowej, 
wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorz�du terytorialnego i bud�etach 
jednostek sektora finansów publicznych oraz w ramach programów rozwojowych i programów 
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wieloletnich – krajowych i wspó�finansowanych ze �rodków europejskich. Zarz�dzanie 
programami i poszczególnymi instrumentami inwestycyjnymi powierzane jest zazwyczaj 
ró�nym dysponentom �rodków. Istotne jest, aby system zarz�dzania i koordynacji polityki 
przestrzennej zapewnia� dysponentom wspó�dzia�anie i umo�liwia� branie pod uwag� efektów 
oddzia�ywania instrumentów terytorialnych wykorzystywanych w ramach ró�nych programów. 
Dla realizacji po��danej wizji zagospodarowania przestrzennego KPZK 2030 okre�la, 
w ramach opisów celów kierunki inwestycji, a tak�e, jak w wypadku sieci infrastruktury 
technicznej, podstawowe inwestycje w podziale na wyodr�bnione etapy realizacji. Post�p 
realizacji kluczowych projektów wynikaj�cych z KPZK 2030, a finansowanych w ramach 
sektorowych i regionalnych programów rozwoju, b�dzie przedmiotem sta�ego monitoringu 
polityki przestrzennej. 
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II. Uwarunkowania polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
w perspektywie najbli�szych dwudziestu lat 

Uwarunkowania polityki przestrzennego zagospodarowania kraju tworzy zbiór czynników 
i procesów zale�nych w niewielkim stopniu od dzia�a� rz�du i innych podmiotów publicznych. 
Powinny one jednak zosta� uwzgl�dniane w formu�owaniu i prowadzeniu polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, gdy� mog� wywiera� du�y wp�yw na sposób jej 
prowadzenia, wyznaczanie celów i mo�liwo�ci ich osi�gania. Uwarunkowania wynikaj� 
z czynników historycznych, z rozwoju sytuacji politycznej, demograficznej, gospodarczej, ze 
stanu �rodowiska i zmian w zakresie wykorzystywanych technologii. S� te� konsekwencj� 
przemian spo�eczno-gospodarczych i ekologicznych – zarówno wspó�czesnych, jak 
i mo�liwych w przysz�o�ci. Istotny kompleks uwarunkowa� tworzy sytuacja prawno- 
-instytucjonalna Polski zwi�zana z cz�onkostwem w UE. Innym istotnym uwarunkowaniem 
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest sprawno�� krajowego systemu prawnego 
i instytucjonalnego zarz�dzania procesami rozwojowymi, w tym planowania przestrzennego. 

Ka�de z uwarunkowa� ma cechy wielowymiarowe i jest wspó�zale�ne z innymi, zatem 
podzia�ów na poszczególne kategorie nie mo�na traktowa� rygorystycznie.  

2.1. Uwarunkowania polityczne 

Proces rozszerzania Unii Europejskiej 

Po w��czeniu do Unii Europejskiej w latach 2004-2007 dwunastu nowych krajów oraz 
spodziewanym w najbli�szych latach rozszerzeniu o Chorwacj� i Islandi� nale�y oczekiwa� 
spowolnienia procesu integracji w najbli�szych dziesi�cioleciach. B�dzie to rzutowa�o na 
kierunki rozwoju mi�dzynarodowych szlaków transportowych oraz kierunki intensyfikacji 
procesów integracji funkcjonalnej na terenie Europy i w jej bliskim otoczeniu. Do 2030 roku 
wschodnia granica Polski pozostanie prawdopodobnie cz��ci� zewn�trznej granicy Unii 
Europejskiej, a rozwój sytuacji spo�ecznej, gospodarczej i przestrzennej na obszarach 
przylegaj�cych do niej b�dzie warunkowany mi�dzy innymi zmianami o charakterze 
politycznym zachodz�cymi na Bia�orusi, Ukrainie i w Rosji (Rysunek 2.).  

Rozwój wspó�pracy gospodarczej i polityka zagraniczna UE wobec Europy 
Wschodniej, Europy Po�udniowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu 

Istotne uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski s� zwi�zane ze stanem przysz�ych 
relacji politycznych pomi�dzy Uni� Europejsk� a Rosj�. W pewnym zakresie tak�e z sytuacj� 
w innych krajach Europy Wschodniej (w szczególno�ci na Ukrainie i Bia�orusi), Europy 
Po�udniowo-Wschodniej (kraje by�ej Jugos�awii i Albania), Turcji oraz na Bliskim Wschodzie 
i w rejonie Zatoki Perskiej. Potrzeby inwestycyjne i rozwojowe tych krajów b�d� 
prawdopodobnie powodowa�y zacie�nianie relacji gospodarczych z UE, co wp�ynie na rozwój 
po��cze� transportowych oraz na rozwój procesów integracyjnych w innych dziedzinach. 
Polska jako kraj po�o�ony w pewnym oddaleniu od centrum gospodarczego UE, 
a jednocze�nie w geograficznym centrum kontynentu, mo�e skorzysta� na tych procesach pod 
warunkiem prowadzenia odpowiedniej polityki spo�eczno-gospodarczej i zagospodarowania 
przestrzennego. Rozwój wspó�pracy gospodarczej oraz liberalizacja polityki wizowej mi�dzy 
Uni� Europejsk� a krajami Europy Wschodniej b�d� sprzyja�y wzrostowi popytu na przewozy 
przez polsk� granic� wschodni�, a tym samym rozwojowi infrastruktury tranzytowej na terenie 
Polski, w szczególno�ci jej wschodniej cz��ci. Beneficjentem tych procesów mo�e by� ca�a 
Polska Wschodnia oraz wszystkie najwi�ksze o�rodki miejskie umiej�ce wykorzysta� 
zacie�nianie wi�zów gospodarczych mi�dzy UE a innymi krajami po�o�onymi na wchód 
i po�udniowy wschód od Polski. 
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Rysunek 2. Polska w procesie integracji europejskiej 2010 

 

�ród�o: Opracowanie MRR. 

Niewystarczaj�cy poziom bezpiecze�stwa energetycznego 

Potrzeba zapewnienia ci�g�o�ci dostaw ropy naftowej lub gazu b�dzie skutkowa�o bardziej 
spójn� ni� obecnie europejsk� polityk� energetyczn�. W warunkach polskich musi ono tak�e 
wp�yn�� na zbilansowanie i ochron� w�asnych zasobów (równie� tych, których eksploatacja 
jest obecnie nieop�acalna lub kwestionowana ze wzgl�dów ekologicznych) oraz dywersyfikacj� 
zaopatrzenia w surowce dla produkcji energii elektrycznej (w tym rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej, energetyki j�drowej i opartej na odnawialnych ród�ach energii), dywersyfikacj� 
kierunków i bezpiecze�stwo dostaw surowców energetycznych, w szczególno�ci gazu 
ziemnego, a tak�e rozwój i modernizacj� infrastruktury energetycznej. 
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2.2. Uwarunkowania wynikaj�ce z historycznie ukszta�towanej struktury przestrzennej 
sieci osadniczej  

Struktura przestrzenna i funkcjonalna systemu osadniczego 

System osadniczy Polski charakteryzuje si� regularnym pod wzgl�dem wielko�ci rozk�adem 
miast, wykszta�con�, kilkustopniow� struktur� hierarchiczn�, niewielk� na tle innych krajów 
europejskich przewag� najwi�kszego – sto�ecznego miasta nad innymi o�rodkami regionalnymi. 
Rozmieszczenie miast, zw�aszcza ma�ych i �redniej wielko�ci, jest równomierne w przestrzeni 
(Mapa diagnostyczna 1. Rozdzia� VIII.). S� to cechy systemu policentrycznego, sprzyjaj�cego 
realizacji celów rozwoju zrównowa�onego – konkurencyjno�ci gospodarki, spójno�ci 
spo�ecznej i terytorialnej oraz ekorozwoju. 

Istniej�ca struktura osadnictwa miejskiego jest zatem korzystn� cech� ogólnego uk�adu 
przestrzennego zagospodarowania kraju, u�atwia wype�nianie funkcji sektora publicznego, 
ogranicza skal� procesów przestrzennej polaryzacji �ycia gospodarczego i spo�ecznego. 
Niewystarczaj�ca jest jednak sprawno�� funkcjonowania systemu osadniczego mierzona 
poziomem przestrzennej dost�pno�ci miast usytuowanych na ró�nych szczeblach uk�adu 
hierarchicznego (zw�aszcza wzajemnej dost�pno�ci du�ych miast oraz o�rodków 
subregionalnych wzgl�dem g�ównych o�rodków regionów), wyposa�eniem w infrastruktur� 
techniczn� i spo�eczn�, mi�dzynarodow� konkurencyjno�ci� w zakresie pe�nionych funkcji 
wy�szego rz�du.  

G�ówne sk�adniki systemu osadniczego 

S� to grupy miast lub konurbacji zagregowanych wed�ug poziomu hierarchicznego oraz 
kategorii wielko�ci. Pierwsz� stanowi� o�rodki o podstawowym znaczeniu dla systemu 
osadniczego kraju i jego gospodarki: Warszawa, Kraków, Gda�sk-Gdynia, Wroc�aw, Pozna�, 
Katowice – Aglomeracja Górno�l�ska, 	ód, Szczecin, Bydgoszcz z Toruniem i Lublin. Miasta 
te (bez Bydgoszczy, Torunia i Lublina) s� wymieniane w opracowaniach przygotowywanych 
dla celów polityki przestrzennej w skali Unii Europejskiej jako tzw. MEGA, w�ród 72 
najwi�kszych o�rodków miejskich UE. Pod wzgl�dem poziomu infrastruktury i pe�nionych 
funkcji nie zajmuj� one jednak konkurencyjnej pozycji w stosunku do miast podobnej 
wielko�ci w krajach zachodniej i pó�nocnej Europy. Aglomeracja Górno�l�ska jest obszarem 
wyst�powania szeregu zjawisk wymagaj�cych umiej�tnego gospodarowania przestrzennego. 
W przypadku 	odzi niezako�czona transformacja struktury przemys�owej, a Szczecina, 
Bydgoszczy i Lublina – niepe�ny profil funkcjonalny przy ograniczonym potencjalne 
ludno�ciowym i rynkowym – stanowi� wyzwania rozwoju. 

Kolejne grupy miast to pozosta�e o�rodki wojewódzkie pe�ni�ce oprócz funkcji regionalnych 
szereg funkcji o znaczeniu krajowym: Bia�ystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, 
Rzeszów, Zielona Góra; o�rodki regionalne (nie b�d�cych stolicami województw i licz�cych 
przewa�nie od 100 do 300 tys. mieszka�ców): Cz�stochowa, Radom, Bielsko-Bia�a, Rybnik, 
P�ock, Elbl�g, Wa�brzych, W�oc�awek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, 
Grudzi�dz, S�upsk oraz o�rodki subregionalne, w�ród których wyró�niaj� si� podgrupy 
stanowi�ce dawne miasta wojewódzkie oraz o�rodki przemys�owe. Miasta tych zbiorów ró�ni� 
si� wzajemnie znacznie pod wzgl�dem stanu gospodarki i infrastruktury. Ich pozycja 
w systemie osadniczym jest jednak stabilna.  

Pozosta�e o�rodki powiatowe pe�ni� wa�n� rol� w zakresie funkcji sektora publicznego na 
poziomie lokalnym. Stymuluj� rozwój us�ug i wytwórczo�ci w tych o�rodkach, stabilizuj� 
spo�eczno�ci lokalne. Utrzymywanie funkcji zwi�zanych z rang� administracyjn�, a przez to 
okre�lonej pozycji w krajowym systemie osadniczym ogranicza zasi�g i tempo procesów 
przestrzennej koncentracji ludno�ci oraz dzia�alno�ci gospodarczej w skali kraju. Na obszarach 
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depopulacyjnych znaczenie tych o�rodków jest szczególnie du�e, zapewniaj� one bowiem 
trwa�o�� i ci�g�o�� osadnictwa w przestrzeni.  

W�ród o�rodków lokalnych najliczniejsz� kategori� stanowi grupa ma�ych miast – obejmuje 
ona 497 jednostek (poni�ej 10 tys. mieszka�ców), w tym 311 licz�cych poni�ej 5 tys. 
mieszka�ców (stan z 2009 r.). Jest to silnie zró�nicowany zbiór. Podstawowa linia podzia�u 
przebiega mi�dzy miejscowo�ciami o wyspecjalizowanych funkcjach a lokalnymi o�rodkami 
us�ugowymi po�o�onymi na obszarach wiejskich. Te pierwsze to miejscowo�ci o funkcjach 
uzdrowiskowych i wypoczynkowych usytuowane na obszarach górskich, pojeziernych, 
nadbrze�nych, miejscowo�ci pe�ni�ce funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne, znajduj�ce si� 
w zasi�gu bezpo�redniego oddzia�ywania du�ych miast, jak równie� wyspecjalizowane o�rodki 
przemys�owe po�o�one w ró�nych cz��ciach kraju. Sytuacja spo�eczno-gospodarcza tych miast 
jest w wi�kszo�ci korzystniejsza ani�eli ma�ych miast pe�ni�cych funkcje o�rodków obs�ugi 
obszarów wiejskich. W przypadku tych lokalnych o�rodków, w nast�pstwie przemian 
zachodz�cych w rolnictwie, transporcie, telekomunikacji, a tak�e w koncentracji ludno�ci 
powi�zania ekonomiczne z otoczeniem wiejskim zmniejszaj� si�. Ich rol� jako rynków us�ug, 
zaopatrzenia i zbytu oraz lokalnych rynków pracy przejmuj� miasta �redniej wielko�ci.  

Osadnictwo wiejskie i procesy suburbanizacji  

Pod wzgl�dem g�sto�ci osadnictwa wiejskiego, wielko�ci jednostek i ich morfologii – uk�adów 
przestrzennych – wyst�puj� widoczne, historycznie ukszta�towane, ró�nice mi�dzyregionalne. 
W skali kraju przewa�aj� wsie licz�ce od 100 do 500 mieszka�ców. Wi�ksze wsie wyst�puj� 
g�ównie w Polsce po�udniowej oraz w Wielkopolsce, na Kujawach i na Kaszubach. Odp�yw 
ludno�ci obejmuje wszystkie typy miejscowo�ci wiejskich, przy czym najintensywniej wyst�puje 
w ma�ych wsiach, licz�cych poni�ej 100 mieszka�ców, zw�aszcza w oddalonych od o�rodków 
wzrostu regionach wschodniej Polski. 

W strefach wokó� du�ych i �redniej wielko�ci miast wzrasta intensywno�� osadnictwa, 
a struktura gospodarki ulega zró�nicowaniu w efekcie rozwoju funkcji pozarolniczych –
produkcyjnych i us�ugowych oraz mieszkaniowych, w zwi�zku ze zwi�kszaniem si� skali 
dojazdów do pracy. Na tych obszarach najszybszym przemianom modernizacyjnym ulegaj� 
tak�e budownictwo mieszkalne i infrastruktura techniczna.  

Kierunki przekszta�ce� systemu osadniczego  

Do 2030 roku b�dzie zapewne post�powa� proces koncentracji ludno�ci i dzia�alno�ci 
gospodarczej na obszarach funkcjonalnych du�ych miast, a tak�e w �redniej wielko�ci miastach 
i na otaczaj�cych je obszarach wiejskich. Proces ten jest zwi�zany z globalizacj� gospodarki, 
wyst�puje w wi�kszo�ci krajów. W Polsce czynnikiem przestrzennej koncentracji ludno�ci s� 
tak�e migracje mi�dzynarodowe, gdy� g�ównymi obszarami ród�owymi tych migracji s� 
regiony oddalone od centrów rozwoju, obszary wiejskie i ma�e miasta. Z kolei w sytuacji, 
w której wzro�nie nap�yw migracyjny z zagranicy, b�dzie si� on kierowa� w znacznym stopniu 
do du�ych miast i ich stref podmiejskich.  

Przy za�o�eniu, zgodnym z aktualnymi prognozami demograficznymi, i� ogólna liczba ludno�ci 
Polski do roku 2030 zmniejszy si� w stosunku do stanu obecnego o 5-8% (tzn. 2-3 miliony), 
mo�na oczekiwa� nast�puj�cego scenariusza zmian struktury osadnictwa. Wzrasta� b�dzie 
ujmowana w granicach obszarów funkcjonalnych liczba mieszka�ców miast (z wyj�tkiem 
Aglomeracji Górno�l�skiej i ew. 	odzi) stanowi�cych o�rodki krajowe i ponadregionalne oraz 
równie� wi�kszo�ci o�rodków regionalnych. Wzrost ten, wbrew niektórym opiniom, obejmie 
du�e miasta wschodnich regionów Polski w wyniku nap�ywu migrantów z otaczaj�cych te 
o�rodki regionów. Sie� miast �redniej wielko�ci pozostanie stabilna. Zbiór ma�ych miast b�dzie 
ulega� procesowi dalszego ró�nicowania, a zagregowana liczba ich mieszka�ców zmniejszy si� 
w skali przekraczaj�cej warto�� krajow�. Nie nale�y jednak w tym okresie oczekiwa� wypadania 
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poszczególnych miast z systemu osadniczego. Obszary wiejskie, poza strefami otaczaj�cymi 
miasta du�e i �redniej wielko�ci, mog� straci� w sumie ok. jednej pi�tej ludno�ci wskutek 
odp�ywu migracyjnego i ujemnego salda ruchu naturalnego. Pod wzgl�dem rozmieszczenia 
ludno�ci pog��bi� si� zaznaczaj�ce si� od dawna zró�nicowania mi�dzyregionalne 
i wewn�trzregionalne.  

Powi�zania funkcjonalne mi�dzy regionami a du�ymi miastami 

O znaczeniu w gospodarce mi�dzynarodowej decyduje w du�ej mierze potencja� ludno�ciowy 
i gospodarczy najwi�kszych miast, wa�n� rol� pe�ni� tak�e zale�no�ci mi�dzy nimi i mi�dzy 
regionami. W Polsce wewn�trzne powi�zania funkcjonalne nie s� wykszta�cone w stopniu 
optymalnym. Mimo policentrycznej sieci osadniczej najlepiej rozwini�te s� powi�zania 
do�rodkowe, wynikaj�ce z roli stolicy. Widoczne jest to na p�aszczynie spo�ecznej 
i gospodarczej m.in. migracji rejestrowanych i powi�za� w�a�cicielskich spó�ek (Mapa 
diagnostyczna 3., Rozdzia� VIII.). Jedn� z najwa�niejszych przyczyn utrudniaj�cych 
powstawanie silnych powi�za� jest niedostateczna infrastruktura transportowa. 
Powi�zania funkcjonalne mi�dzy miastami a ich zapleczem 

W dobie globalizacji zachodzi proces os�abiania powi�za� funkcjonalnych mi�dzy miastami 
wojewódzkimi a ich zapleczem na rzecz wzmocnienia zwi�zków z innymi g�ównymi miastami. 
Równocze�nie obserwuje si� zwi�kszanie bezpo�redniego oddzia�ywania miasta na tereny 
przyleg�e, definiowane jako miejski obszar funkcjonalny. Zasi�g tego obszaru wyznaczany jest 
przez rozprzestrzenianie si� miasta (urban sprawl), zarówno form zabudowy, jak i miejskiego 
stylu �ycia, oraz rosn�cy zakres dojazdów do pracy do centrów miast (Mapa diagnostyczna 4., 
Rozdzia� VIII.). Oznacza to, �e tak�e w Polsce, jaki i w Europie nast�puje odej�cie od 
tradycyjnego podzia�u struktur osadniczych z wyran� granic� mi�dzy miastem i wsi�. Obszary 
wiejskie, zw�aszcza w s�siedztwie du�ych o�rodków miejskich, w coraz wi�kszym stopniu 
zaczynaj� pe�ni� funkcje pozarolnicze – us�ugowe i produkcyjne.  

Funkcje gospodarcze najwi�kszych miast 

Du�e miasta i ich obszary funkcjonalne naj�atwiej dostosowa�y si� do zmian systemowych, 
tworz�c warunki rozwoju otwartej gospodarki rynkowej. Ale i w tym przypadku post�p nie by� 
równomierny. Funkcje metropolitalne (transportowa, nauki wy�szej, kontrolno-decyzyjna, 
administracyjna, turystyczna, przemys�owa) wymagaj� wzmocnienia w du�ych miastach Polski. 
W du�ych miastach (za wyj�tkiem Warszawy) brakuje pe�nej palety funkcji metropolitalnych. 
G�ównie w Warszawie i cz��ciowo na �l�sku oraz w Poznaniu (w du�o mniejszym zakresie 
w Trójmie�cie i Krakowie) obecne s� znacz�ce funkcje decyzyjne. W przypadku funkcji 
kontrolnych zarz�dzania gospodarczego mo�na wyró�ni� dwa poziomy hierarchiczne: 
Warszawa i „reszta” kraju (w tym pozosta�e du�e miasta). Rosn�ca koncentracja o�rodków 
zarz�dzania przedsi�biorstwami w Warszawie mo�e stanowi� zak�ócenie policentrycznej 
struktury osadniczej kraju. Niezgodno�� lokalizacji funkcji decyzyjno-kontrolnych w stosunku 
do rozmieszczenia si� wytwórczych i zasobów ludno�ciowych wskazuje na nierównowag� 
systemow�. 
W du�ych miastach Polski (oprócz Warszawy) brakuje instytucji kulturowych o zasi�gu 
krajowym i europejskim. Jedynie Kraków uda�o si� wypromowa� jako mi�dzynarodowy 
produkt turystyczny zdolny konkurowa� z Prag� czy z Budapesztem. Miastami, w których 
lokuj� si� instytucje mi�dzynarodowe oprócz Warszawy s�: Trójmiasto (instytucje ba�tyckie) 
i Szczecin (NATO). W du�ych miastach Polski dominuje (66% i wi�cej) zatrudnienie 
w ga��ziach o niskim i �rednim zaawansowaniu technologicznym, a gospodarka oparta na 
wiedzy koncentruje si� w Warszawie, Krakowie oraz cz��ciowo we Wroc�awiu i Aglomeracji 
Górno�l�skiej. To wszystko wskazuje na niepe�ne osadzenie wielkich miast Polski w funkcjach 
metropolitalnych, na zró�nicowanie tych funkcji mi�dzy miastami i na korzy�ci, jakie 
wynikn��yby ze scalenia tych miast w spójny organizm funkcjonalny. 
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G�ówne funkcje obszarów wiejskich 

Obszary wiejskie pe�ni� ró�ne funkcje, które w sposób skuteczny i efektywny przyczyniaj� si� 
do zrównowa�onego rozwoju kraju. W szczególno�ci pe�ni� istotne znaczenie zarówno 
w sferze produkcji (rolniczej i pozarolniczej), oddzia�ywania na �rodowisko oraz konsumpcji. 
Na obszarach tych prowadzone s� ró�ne rodzaje aktywno�ci gospodarczej, z których 
najbardziej powszechne jest rolnictwo, s� one miejscem �ycia i pracy blisko 40% ludno�ci kraju 
oraz miejscem wypoczynku. Funkcje te s� zbie�ne z ocen� i oczekiwaniami spo�ecznymi 
wobec roli jak� pe�ni� maj� obszary wiejskie38. Obserwuje si� wci�� du�e dysproporcje 
w jako�ci �ycia (dost�p do infrastruktury i us�ug publicznych oraz jej jako��, dost�pno�� 
transportowa i energetyczna) na wsi i w mie�cie oraz wewn�trzne zró�nicowanie w tym 
zakresie na wsi. Ocena rozwoju obszarów wiejskich wskazuje na konieczno�� podniesienia ich 
innowacyjno�ci oraz poziomu cywilizacyjnego. W szczególno�ci nale�y wzmocni� rozwój 
kapita�u ludzkiego, infrastruktury technicznej i spo�ecznej oraz wszelkich form dzia�alno�ci 
gospodarczej prowadzonej na tych obszarach. Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich zale�y 
równie� od stanu zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych) i zrównowa�onego 
ich wykorzystania, co pozwoli na zapewnienie bezpiecze�stwa �ywno�ciowego. Proces ten 
wymaga zmian w sektorze rolno-spo�ywczym (w tym m.in. inwestycji i zmian strukturalnych) 
oraz rozwoju pozarolniczych miejsc pracy. 

2.3. Uwarunkowania demograficzne 

Zmniejszenie si� zasobów pracy 

Zmiany zwi�zane z regresem demograficznym ujawni� si� w pe�ni po roku 2020, a ich 
oddzia�ywanie na rozwój przestrzenny i zagospodarowanie przestrzenne b�dzie mia�o 
zró�nicowany charakter. Z jednej strony stabilizacyjny – w wypadku zmniejszenia 
oddzia�ywania na system przyrodniczy, z drugiej za� wymuszaj�cy procesy koncentracji 
przestrzennej w odniesieniu do struktury przestrzennej gospodarki i systemu osadniczego. 
Zgodnie z prognoz� zmian zaludnienia oraz struktury demograficznej do roku 2030 (Mapa 
diagnostyczna 5., Rozdzia� VIII.) du�y i �redni wzrost liczby ludno�ci przewidywany jest 
w powiatach otaczaj�cych wi�kszo�� miast wojewódzkich, podczas gdy najwi�kszy spadek 
przewidywany jest w niektórych obszarach (Sudety, Wysoczyzna Bielska i Bia�ostocka, Warmia 
i Mazury przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim, Roztocze Po�udniowe). Zmniejszenie si� 
zasobów pracy spowoduje konieczno�� dzia�a� aktywizuj�cych zasoby nie w pe�ni dotychczas 
wykorzystywane, co doprowadzi do wzrostu odsetka osób aktywnych zawodowo. Sposobami 
zwi�kszenia zatrudnienia b�dzie podwy�szanie wieku emerytalnego, usuni�cie z systemu 
emerytalno-rentowego przywilejów i zasad umo�liwiaj�cych wczesn� dezaktywacj�, stworzenie 
zach�t dla kontynuowania kariery zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji i uczenia si� przez 
ca�e �ycie39. 

Nowe kierunki migracji 

Wraz z rozwojem ekonomicznym Polski zmniejsza� si� b�dzie emigracja do krajów UE. 
Zwi�kszaj�ca si� atrakcyjno�� polskiego rynku pracy dla cudzoziemców przyczyni si� do 
stopniowego wzrostu imigracji do Polski z krajów spoza UE. Mo�na za�o�y�, �e 
w perspektywie najbli�szych kilkunastu lat Polska stanie si� krajem imigracyjnym. Imigracja 
b�dzie mie� pewne znaczenie jako czynnik �agodz�cy niedobory si�y roboczej oraz w du�o 
mniejszym stopniu wp�ywaj�cy na procesy demograficzne. Obecnie w�ród emigrantów 
dominuj� mieszka�cy wsi oraz miast poni�ej 100 tys. mieszka�ców, imigranci natomiast 
osiedlaj� si� na terenie du�ych aglomeracji. Trend ten w d�u�szej perspektywie przyczyni si� 

                                                 
38 Najwa�niejsza rola jak� pe�ni� obszary wiejskie wed�ug wyników zlecanego przez MRiRW cyklicznego badania opinii publicznej Polska wie� 
i rolnictwo 2011 (O�rodek badania opinii publicznej TNS OBOP SA,), jest produkcja �ywno�ci i ochrona �rodowiska.  
39 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009 r. 
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do jeszcze wi�kszej koncentracji sieci osadniczej – to znaczy skupiania si� ludno�ci w du�ych 
miastach i otaczaj�cych je strefach podmiejskich. Odpowiednia polityka integracyjna 
(kulturowa i gospodarcza) i zagospodarowania przestrzennego mo�e przeciwdzia�a� 
kumulowaniu si� negatywnych procesów spo�ecznych i gospodarczych w pewnych ich 
dzielnicach. 

Wzrost mobilno�ci przestrzennej prowadz�cy do koncentracji ludno�ci na obszarach 
zurbanizowanych oraz depopulacji w skali subregionalnej i lokalnej 

Potencjalne zmniejszenie zasobów pracy b�dzie oznacza�o utrudnienia mo�liwo�ci rozwoju 
o�rodków i regionów wyspecjalizowanych w pracoch�onnych ga��ziach gospodarki. Z drugiej 
strony zmiany demograficzne w po��czeniu z aktywizowaniem zasobów pracy b�d� skutkowa� 
zwi�kszon� mobilno�ci� przestrzenn� ludno�ci, spowodowan� rosn�cym popytem na prac� 
(Mapa diagnostyczna 6., Rozdzia� VIII.). Rozwi�zanie kwestii zarz�dzania w miastach oraz 
rozwój transportu zbiorowego wp�yn� pozytywnie na rozwój najsilniejszych gospodarczo 
o�rodków i ich obszarów funkcjonalnych – g�ównych obszarów koncentracji ludno�ci. 
Obserwowane wspó�cze�nie procesy depopulacji w skali subregionalnej i lokalnej ulegn� 
przyspieszeniu. Najwi�ksza koncentracja ludno�ci nast�pi w obszarach funkcjonalnych 
g�ównych o�rodków miejskich. Na tych obszarach wzro�nie dost�pno�� zasobów si�y roboczej.  

2.4. Uwarunkowania gospodarcze 

Wzrost znaczenia innowacyjno�ci 

W przysz�o�ci nale�y si� spodziewa� kontynuacji dotychczasowych kierunków rozwoju 
gospodarki �wiatowej, w tym wzrostu globalnych wspó�zale�no�ci procesów gospodarczych. 
Nawet relatywnie silny szok makroekonomiczny, jakim by� kryzys, który ujawni� si� w 2008 
roku, nie doprowadzi� do zmiany tych tendencji. Zak�adaj�c taki jak obecnie lub niewiele 
wi�kszy poziom ochrony rynku wewn�trznego mo�na oczekiwa� dalszej relokacji tradycyjnych 
dzia�ów produkcji – o niskim stopniu zaawansowania technicznego i pracoch�onnych – do 
krajów o wzgl�dnie taniej sile roboczej i niskich standardach ochrony �rodowiska. W krajach 
o relatywnie wysokiej jako�ci �ycia, du�ej mobilno�ci zawodowej i turystycznej mieszka�ców 
wzrasta� b�dzie znaczenie gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, o wysokiej 
efektywno�ci energetycznej i niskiej uci��liwo�ci dla �rodowiska przyrodniczego (green growth). 
W uk�adzie przestrzennym oznacza� to mo�e dalsz� koncentracj� potencja�u rozwojowego na 
obszarze tzw. j�dra Europy z jednoczesnym przesuwaniem si� �rodka ci��ko�ci w kierunku 
Europy Pó�nocnej i �rodkowej. Stworzy to nowe mo�liwo�ci rozwoju gospodarczego 
i przestrzennego dla Polski, zw�aszcza dla jej obszarów aglomeracyjnych po�o�onych na 
pó�nocy, zachodzie i po�udniowym zachodzie. 

Restrukturyzacja tradycyjnych ga��zi przemys�u 
Post�puj�ca integracja gospodarki polskiej z gospodark� �wiatow� b�dzie wywo�ywa�a zmiany 
struktury gospodarki Polski, w tym jej struktury przestrzennej (Mapy diagnostyczne: 7. i 8., 
Rozdzia� VIII.). Nast�pi relatywne zmniejszenie si� znaczenia gospodarczego tych regionów 
i obszarów, w których zlokalizowane s� sektory tradycyjne (wydobycie w�gla kamiennego, 
rolnictwo, przemys�y materia�o- i pracoch�onne), je�li nie b�d� one umia�y zwi�kszy� swojej 
produktywno�ci lub nie uzupe�ni� tradycyjnych sektorów b�d ca�kowicie nie zast�pi� ich 
innymi, o wy�szej warto�ci dodanej. Delokalizacja przedsi�biorstw w ga��ziach o relatywnie 
niskim stopniu z�o�ono�ci procesu wytwarzania mo�e dotkn�� zw�aszcza mniejsze miasta 
i miasta jednego przemys�u oraz s�abiej rozwini�te regiony Polski. Z kolei rozwój powi�za� 
sieciowych i przedsi�biorstw dzia�aj�cych w sektorze us�ug oraz produkcji dóbr 
technologicznie zaawansowanych b�dzie sprzyja� du�ym miastom oraz otaczaj�cym je 
obszarom funkcjonalnym. 
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Wzrost zapotrzebowania na wiedz� i technologie informacyjne 
Ten czynnik spowoduje wzrost znaczenia polityki wspomagaj�cej rozwój struktur 
przestrzennych sprzyjaj�cych absorpcji wiedzy i rozprzestrzeniania innowacji, a zarazem 
u�atwiaj�cych powi�zania funkcjonalne. Do�wiadczenia obecnego kryzysu ukazuj� równie� 
znaczenie polityki przestrzennej w zakresie zmniejszania wra�liwo�ci struktur krajowych na 
negatywne szoki zewn�trzne poprzez skupianie krajowych potencja�ów rozwojowych i ich 
sieciowanie oraz tworzenie klastrów. B�dzie to mo�liwe pod warunkiem rozbudowy 
i wzmocnienia roli systemów infrastruktury edukacyjnej, naukowej i systematycznego 
wdra�ania technologii przetwarzania informacji ulegaj�cych ci�g�emu i gwa�townemu 
post�powi technologicznemu, co w konsekwencji u�atwi zbudowanie sprawnego systemu 
dost�pu do e-wiedzy i innych nowoczesnych us�ug opartych na technologiach informacyjnych 
(Mapa diagnostyczna 9., Rozdzia� VIII.). 

Zwi�kszenie zapotrzebowania na us�ugi transportowe i upowszechnienie dost�pu 
do tych us�ug  

Koncentracja ludno�ci w obszarach zurbanizowanych oraz dalsza koncentracja dzia�alno�ci 
gospodarczej opartej na tworzeniu i rozwoju wspó�zale�no�ci gospodarczych w skali globalnej, 
przy jednoczesnym zwi�kszeniu si�y nabywczej mieszka�ców oraz rosn�cej mobilno�ci 
przestrzennej zasobów pracy, wp�ynie na zwi�kszenie popytu na us�ugi transportowe (Mapa 
diagnostyczna 10., Rozdzia� VIII.). B�dzie to sprzyja�o rozwojowi miast i wywo�a zmiany 
struktury systemu transportowego, przyczyniaj�c si� do dalszego wzrostu znaczenia kolejowych 
przewozów pasa�erskich na poziomie europejskim i mi�dzyregionalnym oraz przewozów 
mi�dzyaglomeracyjnych, przewozów miejskich z uwzgl�dnieniem ekologicznych systemów 
transportu zbiorowego oraz na poziomie funkcjonalnym – z wykorzystaniem kolei 
aglomeracyjnych (Mapy diagnostyczne: 11. i 12., Rozdzia� VIII.). 

Natomiast w przewozach towarowych zasadniczego znaczenia nabierze lokalizacja centrów 
i terminali intermodalnych, tak�e morskich oraz portów �ródl�dowych, obs�uguj�cych w tym 
wypadku aglomeracje miejskie, obszary portów morskich. Oznacza to konieczno�� rezerwacji 
okre�lonych terenów na powy�sze potrzeby we wszelkich lokalnych dokumentach 
planistycznych. 

Obci��enia bud�etowe 
Ze wzgl�du na ostatni kryzys gospodarczy i zad�u�enie poszczególnych krajów istotnym 
czynnikiem warunkuj�cym skal� inwestycji publicznych, zw�aszcza infrastrukturalnych, 
w krajach europejskich i w Polsce w perspektywie nast�pnych kilkunastu lat b�dzie wielko�� 
obci��e� bud�etów publicznych (pa�stw, samorz�dów terytorialnych i innych podmiotów) 
wydatkami sta�ymi (zw�aszcza w sferze socjalnej) oraz realizacj� programów zmniejszania 
deficytów bud�etowych. Mo�e to wp�yn�� na poziom �rodków przeznaczonych na inwestycje 
publiczne, w tym równie� na wielko�� oraz zakres pomocy strukturalnej Unii Europejskiej 
trafiaj�cej do Polski w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zdolno�� pozyskania dodatkowego 
kapita�u na rozwój bez obci��ania limitów d�ugu publicznego korzystnie wp�ynie na wzrost 
znaczenia projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 
w tym tzw. projektów wspó�finansowanych ze �rodków UE. Czynniki te b�d� mia�y tak�e 
podstawowe znaczenie dla mo�liwo�ci realizacji inwestycji transportowych w krajach 
s�siedzkich pozostaj�cych poza UE. 

2.5. Uwarunkowanie technologiczne 
Rozwój energooszcz�dnych technologii 
Wzrastaj�ce w d�ugiej perspektywie ceny energii (m.in. na skutek kurczenia si� zasobów) przy 
jednoczesnym szybkim rozwoju gospodarek krajów azjatyckich, niestabilno�� ekonomiczna 
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w krajach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (Mapa diagnostyczna 13., Rozdzia� VIII.) 
oraz polityka UE w tym zakresie b�d� wymusza�y stosowanie energooszcz�dnych technologii, 
ograniczaj�c mo�liwo�ci rozwoju energoch�onnych ga��zi produkcji. Korzy�ci odnios� obszary 
mog�ce produkowa� energi� ze róde� odnawialnych oraz o niskiej emisji gazów 
cieplarnianych. Zmiany struktury gospodarki na wiedzoch�onn� i generuj�c� wysok� warto�� 
dodan� b�d� oznacza�y zmniejszenie bariery energetycznej rozwoju przestrzennego (Mapa 
diagnostyczna 14., Rozdzia� VIII.). Nowe technologie wp�ywaj�ce na obni�enie kosztów 
jednostkowych ich zastosowania pozwol� poszerza� spektrum róde� energii o takie, jak 
energia s�oneczna oraz w�glowodory ze z�ó� niekonwencjonalnych. 

Rozwój energetyki zaawansowanej technologicznie 

Rosn�ce ceny no�ników energii b�d� wymusza�y rozwój energetyki zaawansowanej 
technologicznie i opartej na zasobach ta�szych w eksploatacji. B�d� te� dzia�a� wzmacniaj�co 
na pozycj� efektywnych energetycznie rodzajów transportu. Je�eli wzrost cen no�ników energii 
pozostanie umiarkowany, zmiany b�d� mia�y charakter ewolucyjny i dostosowawczy. 
Jednocze�nie rozwój technologiczny w po��czeniu z polityk� energetyczno-klimatyczn� mo�e 
znacz�co wp�yn�� na zmian� kosztów eksploatacji i przetwarzania poszczególnych surowców 
energetycznych oraz kosztów pozyskiwania energii ze róde� odnawialnych. W warunkach 
polskich szczególnie istotny jest rozwój technologii zwi�zanych z czystym lub niskoemisyjnym 
spalaniem paliw (w�giel kamienny i brunatny, biomasa, gaz). 
Zmiany technologiczne w transporcie  

Wzrost cen ropy naftowej oraz aktywna polityka klimatyczna wymusz� najprawdopodobniej 
przyspieszenie zmian technologicznych w transporcie drogowym, co mo�e oznacza� rozwój 
infrastruktury dostosowanej do nowoczesnych pojazdów z nap�dem elektrycznym i do 
zmienionych potrzeb logistycznych. W tym kontek�cie oraz w zwi�zku z przewidywan� dalsz� 
koncentracj� dzia�alno�ci gospodarczej na obszarach zurbanizowanych pojawi si� wi�ksze 
zapotrzebowanie na rozwój szynowego transportu zbiorowego w relacjach mi�dzy- 
i wewn�trzaglomeracyjnych. Jednocze�nie b�dzie post�powa�a decentralizacja ruchu lotniczego. 
Przewidywane zast�pienie tradycyjnych paliw �eglugowych paliwami o ni�szej zawarto�ci siarki 
oraz paliwami gazowymi w transporcie morskim i �ródl�dowym mo�e zwi�kszy� – w kontek�cie 
d��enia do minimalizacji emisyjno�ci gospodarki40 – popyt na wodne us�ugi transportowe. 

Dalszy rozwój technologii teleinformatycznych b�dzie do pewnego stopnia warunkowa� zmiany 
w popycie na przewozy pasa�erskie, przy czym w niektórych segmentach mo�e doj�� do ich 
ograniczenia. 

2.6. Uwarunkowania wynikaj�ce z dziedzictwa kulturowego 

Zasoby obiektów zabytkowych i krajobrazów Polski s� �wiadectwem wielu kultur i epok. Ich 
rozmieszczenie pokazane na Mapie diagnostycznej 18. (Rozdzia� VIII.) wskazuje jedynie 
nasycenie ewidencjonowanymi zabytkami nieruchomymi sygnalizuj�c niski, niezgodny 
z posiadanym potencja�em rozwojowym, poziom wykorzystania funkcji symbolicznych 
i promocyjnych tych zasobów. 

Dziedzictwo kulturowe – tak materialne, jak i odnosz�ce si� do sfery warto�ci niematerialnych 
– jest cz��ci� wspó�czesnej przestrzeni. Obejmuje nie tylko pojedyncze obiekty kubaturowe lub 
ich zespo�y, ale tak�e – ca�o�� jednostki przestrzennej – obiekt wraz z otaczaj�c� go 
przestrzeni�. Ta ca�o�� powinna podlega� badaniom i ochronie, nawet je�eli na powierzchni 
ziemi – jak w wypadku wielu stanowisk archeologicznych – nie ma �ladów pozwalaj�cych na 
eksponowanie jej w scenariuszach rozwoju funkcji symbolicznych. Odziedziczone obiekty 

                                                 
40 White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area Towards to Competitive and Resource Efficient Transport System COM (2011) 144 final, 
European Commission 28.3.2011. 
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musz� pe�ni� funkcje u�ytkowe wspó�cze�nie nadane, zgodne z ich potencja�em i wymogami 
ochrony. W przeciwnym wypadku niszczej�, gin�, trac� warto��, nieodwracalnie zubo�aj�c 
potencja� rozwojowy i obraz dziedzictwa narodowego.  

W perspektywie najbli�szych dwudziestu lat rola dziedzictwa kulturowego w procesach 
rozwoju przestrzennego b�dzie ros�a – zwi�kszanie si� zamo�no�ci spo�ecze�stwa oraz 
przekszta�cenia o charakterze kulturowym b�d� powodowa�y wzrost znaczenia rozwojowego 
zarówno materialnych jak i niematerialnych sk�adników dziedzictwa kulturowego. Ich 
lokalizacja i umiej�tno�� wykorzystania w procesach rozwoju b�dzie wp�ywa�a pozytywnie na 
tok koncentracji gospodarczej, ludno�ciowej i rang� kultury i turystyki. 

2.7. Uwarunkowania przyrodnicze  
Polityka przestrzennego zagospodarowania, d���c do umo�liwienia rozwoju kraju w drodze 
najmniejszych konfliktów ekologicznych, musi uwzgl�dnia� odporno�� przyrody zwi�zan� 
z ró�nymi funkcjami pe�nionymi przez ekosystemy obszarów poddanych procesowi 
planowania. Uwzgl�dnia zatem potrzeby ochrony, rozpoznania i rozwoju istniej�cych zasobów 
naturalnych, w tym przyrodniczych i krajobrazowych oraz z�ó� kopalin, restytucj� zasobów 
utraconych i uwarunkowania zwi�zane z dziedzictwem kulturowym jako zespó� cech 
wp�ywaj�cych na obecn� i przysz�� konkurencyjno�� regionów, zdolno�� do d�ugotrwa�ego 
generowania miejsc pracy zwi�zanych z wysok� jako�ci� �rodowiska przyrodniczego i jako�� 
�ycia w przestrzeni zurbanizowanej. Dla rozwoju przestrzennego kraju podstawowe znaczenie 
maj� zasoby wodne, ró�norodno�� biologiczna i krajobrazowa, zasoby gleb, lokalizacja z�ó� 
kopalin, gleb oraz odnawialnych róde� energii.  

Zasoby wodne 

Ca�kowity bilans wodny Polski jest zale�ny od wielko�ci opadów nad terytorium Polski, ich 
rozk�adu w czasie oraz mo�liwo�ci retencji – naturalnej i sztucznej. Zasoby wód na terytorium 
kraju nie s� rozmieszczone równomiernie – najubo�szy jest pas �rodkowej Polski. 

O mo�liwo�ciach i ograniczeniach rozwoju decyduje dost�pno�� zasobów wody o jako�ci 
odpowiedniej dla planowanego sposobu u�ycia. Zasób wodny Polski okre�la masa wód 
odp�ywaj�cych rzekami do Ba�tyku – oko�o 62 mln m3, pochodz�cych niemal w po�owie 
z drena�u wód podziemnych41. Oko�o 38% terytorium kraju stanowi obszar dotkni�ty susz� 
i nadmiernym wykorzystaniem zasobów wodnych (Mapa diagnostyczna 15., Rozdzia� VIII.). 

Dla zbilansowania przysz�ego zapotrzebowania na wod� dobrej jako�ci nale�y uwzgl�dni� 
sta�e, znaczne potrzeby struktur przyrodniczych, wzrastaj�ce zapotrzebowanie na wod� 
gospodarki komunalnej, wzrost potrzeb wodnych zwi�zany ze zmianami funkcjonowania 
obszarów wiejskich oraz zmieniaj�ce si� potrzeby produkcji rolnej. Oznacza to konieczno�� 
zwi�kszenia retencji i ukierunkowywanie przysz�ych dzia�a� na oszcz�dne zu�ywanie wody 
oraz zmniejszenie zbyt szybkiego tempa, w jakim wody rzeczne odp�ywaj� do morza. Istotne 
znaczenie dla jako�ci wód maj� nierozwi�zane problemy sanitacji na obszarach 
zurbanizowanych42 na terenach wiejskich, zanieczyszczenia obszarowe pochodz�ce z rolnictwa 
oraz �cieki przemys�owe i zasolone wody kopalniane pochodz�ce z wyrobisk górniczych.  

Ró�norodno�	 biologiczna i krajobrazowa 

Przestrze� Polski ma wy�sze walory przyrodnicze i wi�ksz� ró�norodno�� biologiczn�, ni� 
przestrze� wi�kszo�ci krajów Europy (Mapy diagnostyczne 16. i 17., Rozdzia� VIII.). 
Nak�adaj�cy si� wp�yw d�ugotrwa�ego rozwoju osadnictwa, eksploatacji zasobów naturalnych 
i utrzymywania si� ekstensywnego rolnictwa tradycyjnego powoduje, �e w polskiej przestrzeni 

                                                 
41 Ocena projektu dokumentu rz�dowego KPZK 2030 w zakresie zagadnie� w�a�ciwych gospodarce wodnej, w tym równie� wodno-�ciekowej oraz infrastrukturze 
przeciwpowodziowej, M. Maciejewski, J. Wi�niewski, J. Zaleski. 
42 Zako�czenie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania �cieków nale�y przewidywa� oko�o 2015 r. 
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s�siaduj� ze sob� obszary o charakterze prawie pierwotnym (Puszcza Bia�owieska), krajobrazy 
naturalne (du�e kompleksy le�ne, obszary bagienne, krajobraz nadmorski i górski, itd.), 
krajobrazy kulturowe (obszary rolnicze i miejskie) i lokalnie wyst�puj�ca przestrze� 
zdegradowana (tereny pozyskiwania surowców metod� odkrywkow�, tereny poprzemys�owe, 
sk�adowiska odpadów). Wysoki poziom walorów przyrodniczych cechuje tak�e 
wewn�trzmiejskie enklawy przyrodnicze i bezpo�rednie otoczenie wielu miast, w tym obszary 
funkcjonalne o�rodków wojewódzkich i regionalnych. Wi�ksza od przeci�tnej g�sto�� granic, 
�wiadcz�ca o wysokim rozdrobnieniu w�asno�ci gruntów (obserwowana na Podgórzu 
Karpackim, na terenie by�ego zaboru rosyjskiego oraz na Kaszubach) tworzy charakterystyczny 
krajobraz tradycyjnego rolnictwa (Mapa diagnostyczna 18., Rozdzia� VIII.). 

Pozosta�e zasoby naturalne 

Polska jest powa�nym producentem surowców mineralnych, mimo �e w ostatnich 
dziesi�cioleciach wykorzystanie kopalin ulega�o ograniczaniu43 ze wzgl�du na 
wyeksploatowanie najbardziej dost�pnych z�ó�, rosn�ce koszty eksploatacji oraz kolizje 
z innymi elementami zagospodarowania przestrzennego. Jednocze�nie wzros�o znaczenie 
braku akceptacji spo�ecznej dla powoduj�cych negatywne skutki dla �rodowiska metod 
wydobycia kruszyw budowlanych i pozosta�ych kopalin. (Obszary wyst�powania 
podstawowych dla gospodarki polskiej z�ó� kopalin pokazuje Mapa diagnostyczna 19., 
Rozdzia� VIII.). 

Istniej�ce zasoby glebowe s� wykorzystywane przede wszystkim w rolnictwie. Zanieczyszczenia 
metalami ci��kimi wyst�puj� punktowo, problem nadmiernej zawarto�ci tych metali w glebach 
dotyczy jedynie 3% powierzchni u�ytków rolnych. Istotnym uwarunkowaniem produkcji rolnej 
s� rozleg�e obszary wyst�powania erozji wodnej i wietrznej oraz susz. (Mapa diagnostyczna 21., 
Rozdzia� VIII.). 

W kontek�cie zmian klimatu istotne jest pozyskiwanie energii z zasobów odnawialnych. 
Podstawowymi ród�ami energii odnawialnej (Odnawialne Zasoby Energii, OZE) w Polsce s� 
wiatr i biomasa. Pozosta�e ród�a, w tym wody powierzchniowe stanowi� margines. Strefy 
o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju poszczególnych typów OZE w niewielkim 
stopniu si� pokrywaj� (Mapa diagnostyczna 20., Rozdzia� VIII.), co stwarza dogodne warunki 
do rozwijania rozproszonej produkcji energii ze róde� odnawialnych na potrzeby lokalne lub 
regionalne. Barierami dla rozwoju energii wiatrowej s�: brak rozbudowanej infrastruktury na 
poziomie sieci przesy�owej, nag�e zmiany si�y wiatru, konieczno�� uwzgl�dniania korytarzy 
powietrznych migracji ptaków i ochrony walorów widokowych krajobrazu. Istotne dla Polski 
zasoby niskotemperaturowe energii geotermalnej mog� znale� zastosowanie przede wszystkim 
w ciep�ownictwie i turystyce. Zasoby wód termalnych mog� by� strategiczn� podstaw� rozwoju 
gospodarek lokalnych na obszarach s�abych ekonomicznie, podobnie jak rozpoznane 
i eksploatowane zasoby wód leczniczych i borowin (torfy) s� podstaw� gospodarki uzdrowisk. 
Polska mo�e si� sta� powa�nym producentem energii z biomasy ze wzgl�du na powszechn� 
dost�pno�� jej róde� dla potrzeb wiejskiego osadnictwa rozproszonego, zabudowy zwartej 
i ma�ych miast. 

Zmienno�	 klimatyczna 

Przewidywane zmiany klimatu b�d� do 2030 roku oddzia�ywa�y na przestrzenne 
zagospodarowanie Polski w umiarkowanym zakresie. Mog� mie� wp�yw na sie� osadnicz�, 
rolnictwo i niektóre inne dzia�y gospodarki na takich obszarach, jak wybrze�e morskie, �u�awy, 
doliny rzeczne i obszary górskie. Wi�ksze znaczenie b�dzie mia�o oddzia�ywanie po�rednie 
zmian klimatu, g�ównie poprzez wprowadzane normy i uregulowania prawne, szczególnie 

                                                 
43 Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i �wiata, Kraków 2011 r (red. T. Smakowski, R. Ney , K. Galos) Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energi� PAN na zlecenie Ministra �rodowiska. 
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o funkcji prewencyjnej oraz odnosz�ce si� do organizacji gospodarki komunalnej. Zwi�ksz� si� 
nak�ady na rozbudow� obiektów gospodarki wodnej i likwidowanie skutków zjawisk 
ekstremalnych (Mapa diagnostyczna 22., Rozdzia� VIII.). Pojawienie si� szczególnych zagro�e� 
zwi�zanych z prognozowanym dla Polski wzrostem temperatur o oko�o 1,5°C b�dzie negatywnie 
oddzia�ywa�o na rozwój gospodarczy i ludno�ciowy na obszarach ich wyst�powania. Bariery 
rozwojowe mog� odczuwa� regiony o gospodarce charakteryzuj�cej si� du�� emisj� CO2 oraz 
zwi�kszonym zapotrzebowaniem na pobór wody na potrzeby gospodarki komunalnej 
i rolnictwa. Porównanie podatno�ci na zmiany klimatyczne polskich województw z poziomem 
obszarów NUTS 2 pozosta�ych pa�stw UE przedstawiono na Rysunku 3.  

Wzro�nie rola zarz�dzania zasobami wodnymi po obu stronach granic pa�stwowych dziel�cych 
obszary dorzeczy w zapobieganiu potencjalnym konfliktom transgranicznym o zasoby wodne, 
ich jako�� i sterowanie przep�ywem w warunkach zmian cz�stotliwo�ci zagro�enia 
powodziowego lub stanów ni�ówkowych. 

2.8. Uwarunkowania zwi�zane z realizacj� celów rozwojowych UE 

Cele UE do roku 2020. D��enie do podwy�szania konkurencyjno�ci w skali globalnej 

Unia Europejska nakre�li�a priorytety rozwojowe do roku 2020 (rozwój inteligentny, 
zrównowa�ony i sprzyjaj�cy w��czeniu spo�ecznemu)44.  

Rysunek 3. Indeks podatno�ci na zmiany klimatyczne na poziomie NUTS 2 

 
�ród�o: Ocena przysz�ych wyzwa� regionów UE. Wyzwania klimatyczne dla Europejskich Regionów 

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, KE, marzec 2009 r., SEC(2008) 2868 final. 

W wi�kszym stopniu ni� to by�o w przesz�o�ci, wyzwania UE s� formu�owane w odniesieniu 
do wyzwa� globalnych (wahania koniunktury, globalizacja, klimat, demografia, energia), 
a w mniejszym do wewn�trznych (budowa wspólnego rynku, nierówno�ci rozwojowe). 

Ze wzgl�du na kryzys zaufania i ostatnie problemy gospodarcze niektórych krajów UE 
tworzony jest nowy system zarz�dzania strategicznego, w którym wykorzystywanie �rodków 
europejskich oraz prowadzenie krajowych polityk publicznych b�dzie powi�zane z ocen� 
skuteczno�ci zastosowanych mechanizmów w osi�ganiu wyznaczonych priorytetów i celów 
                                                 
44 Zgodnie z Komunikatem Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego, zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj�cego w��czeniu 
spo�ecznemu, Bruksela, marzec 2010 r. 
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Strategii Europa 2020, tak�e w zakresie stabilno�ci systemów finansowych. Ocena b�dzie 
dokonywana corocznie na poziomie europejskim. Wykorzystywanie �rodków w ramach 
ró�nych polityk, w tym w ramach polityki spójno�ci, b�dzie warunkowane osi�ganiem celów 
i przeprowadzaniem reform strukturalnych uzgodnionych wcze�niej z Komisj� Europejsk�.  

Waga wymiaru terytorialnego w ramach polityk UE  

Zwi�kszenie wp�ywu procesów o charakterze globalnym oraz roli celów ogólnoeuropejskich 
w procesach nie przes�dza o znaczeniu wymiaru terytorialnego w realizacji tych celów. Z jednej 
strony wyst�puje zwi�kszona presja na poszukiwanie instrumentów o charakterze sektorowym, 
z drugiej strony nabieraj� mocy zapisy Traktatu z Lizbony dotycz�ce celu osi�gania spójno�ci 
terytorialnej, podej�cia place-based policy45 w procesach rozwojowych. Wyra�ona w Agendzie 
Terytorialnej z 2007 roku przez ministrów UE odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne 
wola dzia�a� na rzecz spójno�ci terytorialnej i rozwijania zarz�dzania terytorialnego nabra�a 
innego wyrazu w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego, zmuszaj�c do szukania 
narz�dzi koncentracji zasobów i poprawy zarz�dzania gospodarczego. Nowa polityka spójno�ci 
promuje spójno�� terytorialn�, wskazuj�c na specjaln� rol� miast, geografii funkcjonalnej, 
obszarów o specyficznych problemach geograficznych i demograficznych oraz strategii 
makroregionalnych jako elementów nowych programów. Polityka spójno�ci dostrzega rol� 
sieci wspó�pracy na poziomie lokalnym pomi�dzy partnerami z obszarów miejskich i wiejskich, 
jako narz�dzia skutecznej realizacji Strategii Europa 2020. Z punktu widzenia Polski 
uwzgl�dnianie terytorialnie ukierunkowanych polityk unijnych oraz zintegrowanego podej�cia 
w rozwi�zywaniu problemów jest warunkiem skutecznej realizacji celów wewn�trznych UE 
(takich jak budowa wspólnego rynku i spójno�� spo�eczna, gospodarcza, terytorialna) oraz 
zachowania partycypacyjnego charakteru samej Unii. Oznacza to konieczno�� zwi�kszenia 
aktywno�ci Polski na poziomie europejskim, w uk�adach makroregionalnych (Europa Ba�tycka, 
�rodkowa, Wschodnia, Dunajska) i krajowym w przygotowaniu, realizacji i promocji w�asnej 
wizji rozwoju Europy oraz najbli�szego otoczenia kraju (Rysunek 12. i 13.). Aktywno�� ta 
b�dzie dotyczy�a udzia�u w przygotowaniu (postulowanego przez Polsk�) wspólnego 
dokumentu zagospodarowania przestrzennego dotycz�cego ca�ej UE, udzia�u w pracach nad 
poszczególnymi strategiami makroregionalnymi i formu�owaniu w�asnych propozycji 
dotycz�cych kszta�tu ró�nych polityk UE maj�cych najwi�kszy wp�yw terytorialny (np. polityka 
spójno�ci, transportowa, energetyczna, rolna, morska). 
Przekszta�cenia polityki spójno�ci (po roku 2013) 

Kszta�t polityki spójno�ci UE b�d�cej przez ostatnie kilkadziesi�t lat instrumentem osi�gania 
spójno�ci w Europie b�dzie ulega� zmianom zarówno w zakresie wewn�trznych procedur 
(w kierunku zwi�kszenia jej skuteczno�ci, efektywno�ci oraz zapewnienia wi�kszego udzia�u 
w realizacji celów ogólnych UE i zapewnienia wi�kszej komplementarno�ci z innymi 
politykami UE oraz dzia�aniami krajowymi), jak i ram tematycznych oraz geograficznych. Dla 
Polski b�dzie to oznacza� konieczno�� bardziej efektywnych i lepiej ukierunkowanych 
interwencji w kilku kluczowych regionach i obszarach tematycznych. Polska pozostanie 
najwi�kszym beneficjentem polityki spójno�ci do roku 2020, ale póniej wp�yw tej polityki na 
przebieg procesów rozwojowych, w tym na zakres zagospodarowania przestrzennego, b�dzie 
mala�. Stopniowo b�dzie wi�c ros�a rola instrumentów krajowych – wykorzystuj�cych 
metodologi� polityki spójno�ci oraz zwi�kszon� zdolno�� instytucji pa�stwa do prowadzenia 
dzia�a� rozwojowych, ale finansowanych ze róde� krajowych i realizuj�cych przede wszystkim 
w�asne cele rozwojowe.  

                                                 
45 Elementami nowego paradygmatu polityki regionalnej UE s�: terytorialne oddzia�ywanie polityk, nacisk na wykorzystanie potencja�u 
wszystkich regionów, wspó�praca ró�nych szczebli w ramach zarz�dzania wielopoziomowego, podej�cie funkcjonalne do definiowania 
jednostek przestrzennych (obszaru interwencji). Kluczowym dokumentem jest raport Fabrizio Barca An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, 
2009 r. 
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Rozwój sieci TEN-T 

Jedn� z kluczowych polityk UE mog�cych mie� istotny wp�yw na zagospodarowanie 
przestrzenne Polski jest Europejska Polityka Transportowa, a szczególnie jej kluczowy element 
wyznaczaj�cy Transeuropejsk� Sie� Transportow� (Transeuropean Transport Network TEN-T). 
Przebieg sieci TEN-T tworzonej z punktu wiedzenia interesów transportowych ca�ej Unii 
Europejskiej oraz realizacja odpowiedniej jako�ci inwestycji s� kluczowe dla poprawy 
mo�liwo�ci rozwojowych UE, powi�kszenia dost�pno�ci terytorialnej oraz podwy�szenia 
konkurencyjno�ci miast. W�a�ciwie zaprojektowany i odpowiedni dobór priorytetów 
inwestycyjnych wynegocjowanych z UE mo�e sprzyja� wzrostowi powi�za� funkcjonalnych 
w relacjach krajowych i mi�dzynarodowych. Dzi�ki rozszerzonej o nowe elementy 
infrastruktury transportowej sieci TEN-T, która swoim zasi�giem obejmie wszystkie 
najwa�niejsze po��czenia komunikacyjne kraju, b�dzie mo�liwa realizacja inwestycji 
transportowych maj�cych znaczenie zarówno regionalne jak i mi�dzynarodowe. Planowany 
przez KE podzia� sieci TEN-T na sie� bazow� obejmuj�c� w�z�y o najwa�niejszym znaczeniu 
strategicznym i ekonomicznym dla ca�ej UE, a tak�e na sie� kompleksow� zapewniaj�c� dost�p 
do wszystkich regionów UE, ma umo�liwi� osi�gni�cie spójno�ci wewn�trznej kraju oraz 
zapewnienie efektywnego transportu mi�dzynarodowego.  
2.9. Krajowe uwarunkowania prawno-instytucjonalne 

Przepisy prawne oraz efektywno�� dzia�ania instytucji pa�stwa w sferze realizacji polityki 
przestrzennej pa�stwa s� uwarunkowaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
i jednocze�nie przedmiotem jej oddzia�ywania. Do uwarunkowa� nale�y zaliczy� te dzia�ania w 
sferze prawnej i organizacyjnej, które zosta�y podj�te przed rozpocz�ciem realizacji KPZK 
2030, b�d te� takie, na które koncepcja b�dzie mia�a nieznaczny bezpo�redni wp�yw. W tym 
kontek�cie do uwarunkowa� nale�y zaliczy� przede wszystkim rozpocz�te kilka lat temu prace 
nad uporz�dkowaniem systemu zarz�dzania rozwojem w Polsce, którego jednym z elementów 
jest KPZK 2030, oraz wynikaj�c� z nich decyzj� Rz�du o �ci�lejszym powi�zaniu planowania 
systemu spo�eczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym. Konieczno�� 
wprowadzenia zmian przepisów prawnych odnosz�cych si� bezpo�rednio do zasad i sposobów 
dzia�ania polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (na ró�nych poziomach jej 
implementacji) oraz poprawienie efektywno�ci dzia�ania instytucji publicznych zajmuj�cych si� 
polityk� przestrzenn� i kierunkowan� terytorialnie nale�y widzie�, podobnie jak w Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2020, jako integralny element strategii zwi�zanej z KPZK 
2030 (wi�cej na ten temat: Cel 6., Rozdzia� V.). 
D��enie do uporz�dkowania systemu poprzez wdra�anie zintegrowanego modelu 
zarz�dzania rozwojem w Polsce 

KPZK 2030 b�dzie realizowana w nowym systemie strategicznego zarz�dzania rozwojem 
w Polsce. Opracowana w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego koncepcja systemu 
zintegrowanego zawarta w Za�o�eniach systemu zarz�dzania rozwojem Polski46 zak�ada 
budow� hierarchicznego systemu dokumentów strategicznych, w którym nadrz�dnym 
dokumentem b�dzie DSRK, definiuj�ca d�ugookresowe wyzwania i strategiczne zadania 
pa�stwa. Drugim szczeblem b�dzie �SRK 2020 tworz�ca ramy dla dziewi�ciu zintegrowanych 
strategii �redniookresowych. Strategie te zapewni� komplementarno�� polityk sektorowych. 
Narz�dziami realizacji strategii rozwojowych b�d� programy operacyjne i krajowe, w których 
wdra�anie zostan� zaanga�owane wszystkie szczeble administracji publicznej. 

                                                 
46 Za�o�enia systemu zarz�dzania rozwojem Polski, dokument przyj�ty przez Rad� Ministrów 27 kwietnia 2009 r. 
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Powi�zanie systemu planowania spo�eczno-gospodarczego z planowaniem przestrzen-
nym dla realizacji celów rozwojowych 

Efektem zmian na ka�dym poziomie systemu b�dzie przezwyci��enie obecnego dualizmu 
strategicznego programowania rozwoju przestrzennego i spo�eczno-gospodarczego. Zostanie 
to osi�gni�te dzi�ki w��czeniu elementów polityki zagospodarowania przestrzennego do 
podstawowych dokumentów strategicznych. W ramach usprawnienia systemu dokumenty 
zintegrowane i kompleksowe b�d� ujmowa�y tak�e wymiar przestrzenny procesów i celów 
rozwojowych.  
Na poziomie regionów wzmocnienie spójno�ci planowania spo�eczno gospodarczego 
z planowaniem przestrzennym nast�pi poprzez wymóg zapewnienia spójno�ci merytorycznej 
strategii rozwoju i programów operacyjnych z planami zagospodarowania przestrzennego 
województw (pzpw). Jednym z wa�niejszych elementów systemowych maj�cych wp�yw na 
realizacj� polityki regionalnej b�dzie po��czenie dzia�a� regionalnych biur planowania 
przestrzennego odpowiadaj�cych za przygotowanie pzpw z inicjatywami instytucji 
zarz�dzaj�cych programami regionalnymi. 
Niespójny, nietrwa�y i rozbudowany system prawny w zakresie planowania przestrzen-
nego 
Polski system prawny sfery planowania przestrzennego jest wed�ug powszechnej opinii 
niedoskona�y. Niespójno�� systemu regulowanego przez kilkadziesi�t ustaw oraz wielo�� 
dokumentów wymagaj�cych zgodno�ci wp�ywaj� na� parali�uj�co. Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa – Prawo budowlane, o gospodarce 
nieruchomo�ciami oraz wiele innych ustaw ochronnych lub szczególnych maj� powa�ne 
mankamenty. Ustawa z 2003 roku ju� w rok póniej poddawana by�a próbie nowelizacji 
(odrzuconej przez gminy). Poprawianie lub korygowanie istniej�cych przepisów w obecnym 
otoczeniu prawnym, nie stwarza szansy usprawnienia polskiego systemu planowania 
przestrzennego. Brak obligatoryjno�ci opracowywania planów miejscowych, a szczególnie 
planów obszarów przeznaczonych do intensywnego zagospodarowania spójnych z planami 
zagospodarowania przestrzennego województw (Mapa diagnostyczna 23., Rozdzia� VIII.) jest 
jedn� z zasadniczych przyczyn niewydolno�ci systemu planowania na szczeblu lokalnym. 
Cz�sto powoduje nieodwracalne, szkodliwe dzia�ania w przestrzeni, odczuwalne równie� przy 
planowaniu na wy�szym szczeblu. Nawet je�li stan prawny ulegnie szybkim zmianom, obecna 
sytuacja b�dzie znacz�co wp�ywa� na kszta�towanie przestrzeni w nast�pnych dziesi�cioleciach. 
Brak systemu realizacji celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
Do tej pory nie zbudowano systemu wdra�ania polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju, ustalonej w obowi�zuj�cych dokumentach, po��czonej ze sfer� decyzji realnych, 
podejmowanych przez resorty i wszystkie zainteresowane strony. Brak jest zwi�zku mi�dzy 
podejmowaniem decyzji przez administracj� rz�dow� a odpowiedzialno�ci� finansow� za skutki 
wydawanych decyzji. Planowanie przestrzenne nie jest zintegrowane z planowaniem 
inwestycyjnym, co przejawia si� brakiem bilansowania i oferty terenów uzbrojonych 
z potrzebami rynku. System nie okre�la dok�adnie funkcji dokumentów planistycznych i relacji 
mi�dzy nimi, w tym wytycznych polityki przestrzennej pa�stwa, które powinny by� 
uwzgl�dniane w planach i programach na ka�dym poziomie, szczególnie lokalnym, gdy� 
decyzje podejmowane na tym poziomie przes�dzaj� w najwi�kszym stopniu o realnych 
procesach przestrzennych, zw�aszcza urbanizacyjnych. 
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III. Wizja przestrzennego zagospodarowania Polski 2030 

3.1. Wizja rozwoju spo�eczno-gospodarczego Polski 2030 

Wizja przestrzennego zagospodarowania Polski w 2030 roku jest formu�owana w odniesieniu 
do strategicznych wyzwa� stoj�cych przed gospodark� Polsk� uj�tych w Raporcie Polska 2030 
– Wyzwania rozwojowe47 oraz antycypowanych celów polityki rozwoju wynikaj�cych z tego 
KPZK 2030. 

Polska w roku 2030 to kraj o ugruntowanych warunkach trwa�ego i zrównowa�onego rozwoju, 
dobrze zagospodarowany, sprawnie zarz�dzany i bezpieczny. Stan ten jest rezultatem procesów 
gospodarczych, spo�ecznych, przestrzennych i cywilizacyjnych. Odzwierciedla tak�e reakcje 
polityki rozwoju na d�ugookresowe wyzwania na bie��ce uwarunkowania rozwoju 
o charakterze koniunkturalnym. Polska w 2030 roku daje szans� rozwoju poszczególnym 
obywatelom, strze�e ich interesów, jest wiarygodnym i aktywnym partnerem w stosunkach 
mi�dzynarodowych. 

W 2030 roku poziom dochodów Polaków osi�ga �redni pu�ap europejski, a PKB na 
mieszka�ca jest zbli�ony do �redniej UE. Wy�sze od przeci�tnej s� poziomy wskaników 
w zakresie kapita�u ludzkiego, a na porównywalnym poziomie kszta�tuje si� �redni standard 
poziomu �ycia, w tym dost�p do us�ug publicznych. 

Podstaw� dobrobytu Polski jest racjonalnie prowadzona polityka gospodarcza oparta na 
zasadach rynkowych, uwzgl�dniaj�ca filary dzia�ania ekonomii spo�ecznej. Konkurencyjna 
gospodarka, zarz�dzana przez wyspecjalizowane kadry mened�erskie, wykorzystuj�ca 
wykwalifikowane zasoby pracy jest w wysokim stopniu oparta na wiedzy – gospodarce 
nowoczesnych przemys�ów i kompleksowo rozwini�tej infrastruktury. Polska gospodarka jest 
konkurencyjna równie� dzi�ki bezpiecze�stwu energetyczno-klimatycznemu, tworz�c 
ustabilizowane warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rozwoju spo�ecze�stwa. 
Pa�stwo, oferuj�c szanse rozwoju spo�ecznego, inicjuje i wspomaga procesy aktywizacji 
kapita�u ludzkiego oraz integracji spo�ecznej, umo�liwiaj�c efektywne wykorzystanie potencja�u 
obywateli. S�u�� temu mi�dzy innymi zmodernizowana, zarz�dzana wieloszczeblowo struktura 
instytucjonalna pa�stwa oraz rozwi�zania systemowe przyjazne obywatelowi. Sprawnie 
dzia�aj�ce instytucje pa�stwa tworz� ramy promuj�ce efektywn� realizacj� praw i aspiracji 
jednostki, sprzyjaj� tworzeniu si� kapita�u spo�ecznego. 

Cech� Polski w 2030 roku jest spójno�� spo�eczno-gospodarcza i terytorialna. Silne regiony, 
których rozwój oparty jest na endogenicznym potencjale i przewagach konkurencyjnych, kreuj� 
ogólnokrajowe impulsy rozwojowe, przyczyniaj�c si� do osi�gania celów ogólnych polityki 
regionalnej i przestrzennej. 

3.2. Zagospodarowanie przestrzenne Polski 2030 

Mi�dzy wymiarem przestrzennym kraju a wizj� spo�eczno-gospodarcz� istniej� wzajemne 
relacje i sprz��enia zwrotne. Wizja rozwoju Polski w horyzoncie 2030 roku okre�la strategiczne 
ramy dla sposobu, w jaki powinna zosta� zagospodarowana przestrze�, aby stanowi� istotny 
czynnik wspomagaj�cy osi�ganie celów polityki rozwoju. Zak�adana w najbli�szych latach 
znaczna intensyfikacja procesów modernizacyjnych i rozwojowych w Polsce wp�ynie 
bezpo�rednio na przyspieszenie i wzmocnienie obserwowanych w ostatnich kilku latach 
(po wej�ciu Polski do UE) kierunków zmian polskiej przestrzeni. Proces ten b�dzie zachodzi� 
jednocze�nie ze zmianami w przestrzeni europejskiej warunkowanymi globalnymi procesami 

                                                 
47 Dokument zawiera charakterystyk� nast�puj�cych wyzwa�: wzrost i konkurencyjno��, demografia, zasoby pracy, infrastruktura, 
bezpiecze�stwo energetyczno-klimatyczne, gospodarka oparta na wiedzy, spójno�� spo�eczna, solidarno�� i spójno�� regionalna, sprawne 
pa�stwo, kapita� spo�eczny. Patrz przypis 16. 
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rozwojowymi oraz pog��bianiem integracji gospodarczej i politycznej wewn�trz UE, a tak�e 
z krajami s�siednimi. 

W zwi�zku z powy�szym zak�ada si�, �e zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym kraju 
ulegn� znacznemu zdynamizowaniu, co spowoduje, �e obraz przestrzenny Polski w roku 2030 
b�dzie jako�ciowo ró�ny od sytuacji w roku 2010. 

Ramy nakre�lone przez antycypowan� wizj� rozwoju spo�eczno-gospodarczego Polski, analiza 
bie��cych kierunków i trendów rozwoju oraz wyniki przeprowadzonych analiz stanu 
i uwarunkowa� zagospodarowania przestrzennego pozwoli�y sformu�owa� wizj� 
przestrzennego zagospodarowania Polski 2030. Wizja ta opiera si� na pi�ciu po��danych 
cechach polskiej przestrzeni: konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci, spójno�ci wewn�trznej, 
bogactwie i ró�norodno�ci biologicznej, bezpiecze�stwie oraz �adzie przestrzennym 
(Rysunek 4.). 

Rysunek 4. G�ówne cechy polskiej przestrzeni 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Polska przestrze� jest konkurencyjna i innowacyjna dzi�ki wykorzystaniu 
potencja�u policentrycznej sieci metropolii  

Ukszta�towany historycznie policentryczny charakter struktury osadniczej zostaje utrzymany, 
wzmocniony i sprzyja rozwojowi spo�ecznemu, gospodarczemu oraz spójno�ci terytorialnej 
ca�ego kraju. Wskutek post�puj�cej urbanizacji w granicach administracyjnych miast oraz 
w strefach po�o�onych wokó� du�ych o�rodków mieszka 75-80%48 ludno�ci Polski. 
Koncentracja ludno�ci b�dzie nast�powa� zarówno w du�ych o�rodkach miejskich kraju, jak 
i w ich obszarach funkcjonalnych, a najwy�sze tempo przyrostu wyst�pi na obszarach 
metropolitalnych. Do du�ych o�rodków miejskich nap�ynie ludno�� z obszarów wiejskich, 
osiedlaj�c si� w ich obszarach funkcjonalnych – metropolitalnych i regionalnych, rzadziej 
w centrach. Najbardziej zyskaj� na tym miasta Polski Wschodniej (Bia�ystok, Lublin, Rzeszów), 
                                                 
48 Faktyczny poziom urbanizacji w Polsce jest wy�szy od rejestrowanego wed�ug kryterium administracyjnego. Po pierwsze z powodu nieuj�cia 
silnie zurbanizowanych terenów podmiejskich najwi�kszych o�rodków miejskich. Po drugie z powodu pomini�cia znacznej liczby osób 
niezameldowanych (np. w Warszawie jest to oko�o 10% populacji). Gdyby w delimitacji obszarów typowo miejskich przyjmowa� rozwi�zania 
stosowane w krajach zachodnich, stop� urbanizacji w Polsce nale�a�oby w 2010 r. szacowa� mniej wi�cej na 70%, czyli 8 punktów 
procentowych wi�cej od udzia�u liczby ludno�ci zamieszka�ej (zameldowanej) w granicach administracyjnych miast. Istotne jest, �e tak 
wyznaczony udzia� ludno�ci miejskiej po 1990 r. stale ro�nie, a nie spada, jak wynika�oby z oficjalnych danych statystycznych. 
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w których procesy urbanizacyjne b�d� najbardziej intensywne. To konsekwencja odp�ywu 
ludno�ci i depopulacji niektórych obszarów wiejskich na tym obszarze. 

Koncentracji ludno�ci towarzyszy� b�dzie dalsza koncentracja potencja�u rozwojowego, w tym 
gospodarczego. Rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i wa�nym elementem systemu 
europejskiego jest, ukszta�towana na bazie du�ych o�rodków miejskich, sie� wspó�pracy miast 
(Rysunek 5.). Stanowi ona wspó�zale�ny, otwarty uk�ad sieciowy obszarów funkcjonalnych 
najwa�niejszych polskich miast, które s� zintegrowane w przestrzeni krajowej 
i mi�dzynarodowej za pomoc� wielokierunkowych silnych powi�za� funkcjonalnych w zakresie 
funkcji gospodarczych, spo�ecznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz sektora badawczo- 
-rozwojowego. Wszystkie o�rodki miejskie stanowi�ce w�z�y sieci s� po��czone efektywn� (na 
poziomie co najmniej �rednim w skali UE) sieci� transportow� i teleinformatyczn�. 

W sk�ad podstawowych w�z�ów sieci powi�za� funkcjonalnych miast w roku 2030 wchodz�: 

• stolica i najwi�ksze polskie miasta Warszawa oraz: Aglomeracja Górno�l�ska (Katowice 
wraz z miastami wchodz�cymi w sk�ad Górno�l�skiego Zwi�zku Metropolitalnego), 
	ód, Kraków, Trójmiasto (Gda�sk – Sopot – Gdynia z g�ównym o�rodkiem miejskim 
w Gda�sku; dalej: Trójmiasto), Wroc�aw, Pozna�, Szczecin, kszta�tuj�cy si� duopol 
Bydgoszcz – Toru� oraz Lublin; 

• miasta wojewódzkie o znaczeniu krajowym, w których nast�puje systematyczna 
koncentracja funkcji metropolitalnych o znaczeniu mi�dzynarodowym i krajowym: 
Bia�ystok i Rzeszów49, Opole, Olsztyn, Kielce, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. 

Podstawow� sie� osadnicz� tworz� tak�e po��czone z g�ównymi w�z�ami o�rodki regionalne, 
stanowi�ce wa�ny element równowa�enia rozwoju kraju: Cz�stochowa, Radom, Bielsko-Bia�a, 
Rybnik, P�ock, Elbl�g, Wa�brzych, W�oc�awek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, 
Legnica, Grudzi�dz, S�upsk. 

Do sieci metropolii dowi�zane s� o�rodki subregionalne i lokalne. Funkcjonalne po��czenie 
tych o�rodków z najwi�kszymi miastami wzmacnia potencja� sieci metropolii, jednoczesne 
powi�zanie funkcjonalne z obszarami s�abszymi ekonomicznie i spo�ecznie, po�o�onymi 
w wi�kszej odleg�o�ci od g�ównych o�rodków �ycia spo�eczno-gospodarczego kraju (Polsce 
Wschodniej i Pó�nocno-Wschodniej, Polsce Zachodniej, Pomorzu �rodkowemu), daje tym 
s�abszym obszarom impuls rozwojowy. 

W 2030 roku Warszawa nale�y do funkcjonalnie najwa�niejszych miast Europy, jest dobrze 
powi�zana z innymi metropoliami europejskimi. Stanowi finansowe i gospodarcze centrum 
Europy �rodkowej, w którym zlokalizowane s� siedziby instytucji oraz firm 
mi�dzynarodowych. W skali europejskiej stolica jest wa�nym o�rodkiem politycznym 
i administracyjnym, edukacyjnym oraz kulturalnym, pozostaj�c jednocze�nie centrum 
przemys�owym i zaawansowanej techniki. Równocze�nie, dzi�ki rozwojowi policentrycznej 
sieci metropolii, nast�puje decentralizacja funkcji decyzyjno-kontrolnych, administracyjnych, 
finansowych oraz mediów o zasi�gu ogólnokrajowym, w których zakresie Warszawa wcze�niej 
wyranie dominowa�a nad pozosta�ymi miastami. Wzros�a ranga innych o�rodków 
metropolitalnych oraz miast wojewódzkich, które szczególnie w Polsce Wschodniej sta�y si� 
ko�em zamachowym rozwoju regionów, wzmacniaj�c spójno�� terytorialn� kraju i podnosz�c 
konkurencyjno�� Polski. W obr�bie sieci procesy integracji i wspó�zale�no�ci funkcji miast i ich 
obszarów funkcjonalnych powoduj� wytwarzanie silnych uk�adów dwubiegunowych 
i wielowierzcho�kowych: Warszawa – 	ód, Kraków – Cz�stochowa – Aglomeracja 
Górno�l�ska – Bielsko-Bia�a – Rybnik (uk�ad powi�zany z konurbacj� Ostrawy w Czechach), 

                                                 
49 Rzeszów i Bia�ystok to, obok Lublina, najwi�ksze o�rodki Polski Wschodniej, szybko rozwijaj�ce si� centra dyfuzji, maj�ce wiele funkcji 
metropolitalnych o znaczeniu ponadkrajowym. Przewiduje si�, �e w najbli�szych latach liczba ludno�ci tych miast b�dzie dynamicznie 
wzrasta�. S� wa�nymi w�z�ami transportowymi w kierunku wschodnim i pó�nocno-wschodnim. 
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Gda�sk – Sopot – Gdynia oraz Bydgoszcz – Toru� (Rysunek 5.). Dzi�ki intensyfikacji 
wspó�pracy i zapewnieniu synergii powi�za� uk�ady tych miast odgrywaj� istotn� rol� 
w procesach gospodarczych nie tylko Polski, ale tak�e Europy. 

W nast�pstwie post�puj�cego procesu metropolizacji gospodarki w g�ównych w�z�ach systemu 
osadniczego oraz na ich obszarach funkcjonalnych skupiaj� si� inwestycje oraz nowoczesna 
dzia�alno�� gospodarcza, wspierana potencja�em o�rodków uniwersyteckich i badawczych. 
Przyczynia si� to do kumulacji na tych obszarach najbardziej konkurencyjnych zasobów 
kapita�u ludzkiego (migracje wewn�trzne i zewn�trzne, szczególnie do najwi�kszych o�rodków 
miejskich), czego konsekwencj� jest poprawa jako�ciowa i ilo�ciowa zasobów kapita�u 
ludzkiego oraz wzrost poziomu konkurencyjno�ci miast w skali europejskiej. Funkcjonowanie 
i rozwój policentrycznej sieci metropolii wzmacniaj� rol� poszczególnych jej o�rodków 
w sieciach mi�dzynarodowych, bazuj�c na ich specyficznych walorach i funkcjach 
symbolicznych. G�ówne w�z�y metropolii wykorzystuj� relacje synergiczne, co prowadzi do 
wzmocnienia konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci polskiej przestrzeni w skali europejskiej 
i globalnej. Silne powi�zania policentrycznej sieci metropolii w skali mi�dzynarodowej 
pozwalaj� na przeniesienie impulsów rozwojowych wynikaj�cych z tych powi�za� z o�rodków 
metropolitalnych na otaczaj�ce regiony. Si�a powi�za� funkcjonalnych mi�dzy w�z�ami sieci 
w roku 2030 nie zale�y wy��cznie od rangi administracyjnej i spo�eczno-gospodarczej 
o�rodków, powi�za� transportowych mi�dzy nimi czy te� od warunków geograficznych. 
W warunkach decentralizacji (faworyzuj�cej z jednej strony regiony i ich stolice, a z drugiej 
obszary metropolitalne) i zmian profilu gospodarczego Polski (przej�cie w kierunku wysoko 
wydajnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach w przemy�le, który jest przyjazny dla 
�rodowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym zwi�kszeniu roli us�ug rynkowych) du�e 
znaczenie maj� takie czynniki, jak jako�� zasobów ludzkich oraz potencja�u naukowo- 
-badawczego i edukacyjnego oraz system zarz�dzania w uk�adach terytorialnych. 

Najwi�ksze miasta s� motorem rozwoju kraju, a równocze�nie dobrym miejscem do �ycia, co 
jest wspomagane aktywn� wielowymiarow� polityk� miejsk�. Dzi�ki zastosowaniu standardów 
urbanistycznych przestrze� miejska jest zagospodarowana w sposób racjonalny – 
charakteryzuje si� �adem przestrzennym. Centra miast to nie tylko dobra lokalizacja dla siedzib 
firm i instytucji, ale równie� miejsce, w którym ch�tnie osiedlaj� si� ich mieszka�cy, mi�dzy 
innymi ze wzgl�du na wysokiej jako�ci przestrzenie publiczne. Energoch�onny transport 
samochodowy wewn�trz miast jest skutecznie wypierany przez zintegrowane systemy 
transportu publicznego, bazuj�ce w du�ej mierze na kolejach aglomeracyjnych, obejmuj�cych 
obszary metropolitalne, co przeciwdzia�a zanieczyszczeniu �rodowiska oraz niekontrolowanej 
suburbanizacji. Suburbanizacja jest ponadto ograniczana przez sprawny system planowania 
przestrzennego. Jednocze�nie funkcjonalne obszary najwi�kszych o�rodków miejskich s� 
atrakcyjnym miejscem do �ycia – ich mieszka�cy maj� zagwarantowany z jednej strony dost�p 
do terenów zielonych czy przestrzeni rekreacyjnej, a z drugiej do us�ug publicznych, które 
zapewniaj� najwi�ksze miasta. Powi�zania funkcjonalne mi�dzy najwi�kszymi miastami 
umo�liwiaj� wykszta�cenie si� wspólnego rynku inwestycyjnego, opartego na codziennych 
bezpo�rednich kontaktach gospodarczych, intensywn� wspó�prac� o�rodków uniwersyteckich 
i badawczych oraz znaczne rozszerzenie zasi�gu rynku dóbr kultury. Najwi�ksze miasta sieci 
metropolii w roku 2030 s� po��czone efektywnymi, wielomodalnymi, spójnymi 
i zintegrowanymi systemami infrastruktury transportowej. Najwi�ksze miasta s� po��czone 
sieci� nowoczesnych linii kolejowych, a niektóre z nich tak�e systemem kolei o wysokim 
standardzie, rozbudowanym i zmodernizowanym systemem dróg w tym standardzie obecnych 
autostrad lub tras ekspresowych (Rysunek 7. i 8.). Metropolia sieciowa jest ponadto po��czona 
z sieci� europejsk� w kierunku berli�skim, drezde�skim, praskim i wiede�skim oraz z regionem 
Øresundu, a autostradami morskimi z pozosta�ymi miastami Skandynawii i ba�tyckimi 
(Kaliningrad, K�ajpeda, Sankt Petersburg, Ryga). Ruch drogowy, kolejowy, lotniczy i �egluga s� 
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efektywne dzi�ki zintegrowaniu ró�nych rodzajów transportu – zastosowaniu systemów 
multimodalnych w transporcie towarów czy te� rozpowszechnieniu systemu parkuj i jed (park 
and ride) w przewozach pasa�erskich. Efektywno�� systemu drogowego opiera si� na wysokiej 
jako�ci po��czeniach szybkiego ruchu, ��cz�cych wszystkie najwi�ksze miasta, miasta 
wojewódzkie i wi�kszo�� o�rodków subregionalnych, uwzgl�dniaj�cych ich pe�ne obwodnice. 
Udzia� transportu kolejowego w rynku przewozów towarowych i pasa�erskich stopniowo si� 
zwi�ksza. W przewozach pasa�erskich dominuj� przewozy mi�dzyaglomeracyjne oraz 
aglomeracyjne, zintegrowane funkcjonalnie i taryfowo z systemami transportu miejskiego. 
W 2030 roku funkcjonuje nowoczesna sie� kolejowa ��cz�ca g�ówne miasta kraju (Rysunek 8.). 
W przewozach towarowych, oprócz przewozów mi�dzykontynentalnych, wa�ne s� przede 
wszystkim przewozy intermodalne, zapewniaj�ce bezpieczny, sprawny i efektywny transport 
�adunków pomi�dzy obszarami metropolitalnymi, przej�ciami granicznymi, portami morskimi 
oraz pozosta�ymi kluczowymi o�rodkami gospodarczymi. Obszary metropolitalne 
najwi�kszych miast s� obs�ugiwane przez porty lotnicze o znaczeniu mi�dzynarodowym, co 
umo�liwia rozwój i intensyfikacj� powi�za� z miastami Europy i �wiata. Obszar metropolitalny 
Warszawy jest obs�ugiwany przez co najmniej dwa, wzajemnie komplementarne porty lotnicze. 
Jednocze�nie w przypadku pozytywnej decyzji o budowie Centralnego Portu Lotniczego (CPL) 
przejmie on funkcj� portu w�z�owego , zintegrowanego z nowoczesnym systemem po��cze� 
kolejowych i drogowych. Sie� podstawow� uzupe�niaj� lotniska w Bydgoszczy, 	odzi, 
Szczecinie, Rzeszowie i Zielonej Górze oraz nowe cywilne porty lotnicze w Lublinie 
i Modlinie, a tak�e w zale�no�ci od analizy ekonomicznej op�acalno�ci projektów oraz przysz�ej 
sytuacji rynkowej porty w Bia�ymstoku, Olsztynie, Kielcach, Koszalinie, Opolu, Nowym Targu 
i Jeleniej Górze. 
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Rysunek 6. G�ówne elementy sieci transportowej 2011  
oraz obszary o najgorszej dost�pno�ci czasowej  

 
�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 7. Wizja kszta�towania podstawowych elementów sieci drogowej 2030*: 
autostrady i drogi ekspresowe, lotniska, porty morskie, Odrza�ska Droga Wodna  

 
�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 8. Wizja kszta�towania podstawowych elementów sieci kolejowej 2030*: koleje du�ych 
pr�dko�ci, kolej konwencjonalna, lotniska, porty morskie, Odrza�ska Droga Wodna 

 
�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 9. �ródl�dowe drogi wodne w Polsce 2011  

 
�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy RZGW Kraków. 
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Policentryczna sie� metropolii jest systemem otwartym, powi�zanym z o�rodkami 
metropolitalnymi i ich zespo�ami, po�o�onymi w s�siednich krajach – na granicy pó�nocnej 
(Sztokholm, Kopenhaga), na granicy zachodniej (Berlin), na granicy po�udniowo-zachodniej 
(Drezno, Lipsk, Praga, Brno), na granicy po�udniowej (Wiede�, Bratys�awa, Budapeszt, 
Ostrawa) oraz na granicy pó�nocno-wschodniej (kraje ba�tyckie). Ponadto na granicy 
wschodniej i pó�nocnej (Kaliningrad) nast�puje znaczny wzrost kontaktów gospodarczych, co 
sprzyja generowaniu impulsów rozwojowych w po�udniowo-wschodnich i pó�nocno- 
-wschodnich regionach Polski. 

3.2.2. Polska przestrze� jest zintegrowana i spójna zarówno zewn�trznie, jak 
i  wewn�trznie, dzi�ki czemu wszyscy mieszka�cy uczestnicz� w procesach 
rozwojowych 

Polska przestrze� w roku 2030 jest przestrzeni� zintegrowan� i spójn�: 

• dzi�ki komplementarno�ci funkcji i zwi�kszeniu intensywno�ci powi�za� 
funkcjonalnych w ramach g�ównych w�z�ów uk�adu osadniczego oraz pomi�dzy tymi 
w�z�ami (integracja) a otaczaj�cymi je obszarami, na których stymulowane s� 
dzia�ania na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, przyczynia si� do 
wzrostu terytorialnego równowa�enia rozwoju poprzez maksymalnie wykorzystanie 
potencja�u terytorium Polski dla kreowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
z uwzgl�dnieniem specyfiki poszczególnych obszarów,  

• zapewnia wszystkim mieszka�com niezale�nie od miejsca zamieszkania mo�liwo�� 
udzia�u w procesach rozwojowych i dost�p do us�ug publicznych, a w szczególno�ci 
wspiera wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (spójno�	). 

Integracja polskiej przestrzeni nast�puje dzi�ki kilku równoleg�ym procesom na ró�nych 
poziomach zarz�dzania w ró�nych wymiarach przestrzennych: 

• w skali lokalnej – dotyczy przede wszystkim integracji centrów miast i ich obszarów 
funkcjonalnych oraz integracji obszarów wiejskich dokonuj�cej si� w oparciu o sie� 
miast powiatowych, 

• w skali regionalnej – dotyczy przede wszystkim integracji pomi�dzy najwi�kszymi 
miastami a ich bezpo�rednim zapleczem, czyli miastami subregionalnymi i otaczaj�cymi 
je obszarami wiejskimi, 

• w skali krajowej – dotyczy integracji funkcjonalnej w ramach sieci wspó�pracy miast 
oraz integracji z obszarami problemowymi polityki regionalnej o znaczeniu krajowym, 

• w skali mi�dzynarodowej – dotyczy integracji funkcjonalnej najwi�kszych miast przede 
wszystkim z o�rodkami po�o�onymi w centrum aktywno�ci europejskiej oraz integracji 
poszczególnych miast i obszarów aktywno�ci spo�eczno-gospodarczej wzd�u� 
stosunkowo w�skiego pasa nadgranicznego; w szerszym wymiarze obejmuj� tak�e 
zanikanie barier i tworzenie warunków dla funkcjonowania polskiej przestrzeni jako 
elementu systemu europejskiego w odniesieniu do gospodarki, kultury, �rodowiska, 
sieci ekologicznych itp.  

Poziom lokalny 
Obszary funkcjonalne najwi�kszych miast w 2030 roku stanowi� rozleg�e przestrzenie 
zintegrowane funkcjonalnie, które ��cz� silne wewn�trzne wi�zi wspó�pracy gospodarczej, 
spo�ecznej i instytucjonalnej. Ca�y obszar funkcjonalny najwi�kszych miast charakteryzuje si� 
wysokim poziomem i dynamik� rozwoju, ci�g�o�ci�, zwarto�ci� i wysokim stopniem 
urbanizacji. Zintegrowane rozwi�zania w zakresie transportu publicznego oraz dost�pno�� 
infrastruktury spo�ecznej, w tym budownictwa mieszkaniowego i pozosta�ej infrastruktury, jak 
te� dzia�ania zwi�zane z rewitalizacj� obszarów zdegradowanych, wp�ywaj� pozytywnie 
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na mobilno�� mieszka�ców, nie stanowi�c barier przy wyborze miejsca pracy i zamieszkania. 
Integracja na obszarach funkcjonalnych mniejszych o�rodków miejskich, niepe�ni�cych 
znacz�cych funkcji krajowych b�d charakteryzuj�cych si� specjalizacj� funkcjonaln� 
(np. w zakresie turystyki), dokonuje si� przede wszystkim dzi�ki koncentracji przestrzennej 
procesów urbanizacyjnych oraz dzi�ki rozbudowie wewn�trznych powi�za� transportowych 
i komunikacyjnych.  

Integracj� przestrzenn� na poziomie lokalnym na obszarach po�o�onych poza 
zurbanizowanymi terenami funkcjonalnymi du�ych i �rednich miast zapewniaj� powi�zania 
lokalne w obr�bie obszarów wiejskich. Centrami tych obszarów b�dzie zbiór miast lokalnych, 
zapewniaj�cych na obszarze ca�ego kraju jednolity standard dost�pu do podstawowych us�ug 
i dóbr publicznych, w szczególno�ci w zakresie kultury, edukacji (m.in. na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym), transportu publicznego, us�ug 
teleinformatycznych (punkty z darmowym dost�pem do internetu), us�ug niezb�dnych dla 
obs�ugi dzia�alno�ci gospodarczej oraz administracyjnych, zwi�zanych z s�downictwem.  

Istotne przemiany w ramach osadnictwa wiejskiego i ma�ych miast obs�uguj�cych obszary 
wiejskie dotycz� funkcji pe�nionych przez te jednostki w systemie osadniczym, co wi��e si� 
tak�e ze zmianami ich struktur. Jedn� z przyczyn jest zerwanie bezpo�rednich zwi�zków 
mi�dzy miejscem zamieszkania, a miejscem zatrudnienia, kszta�tuj�ce procesy urbanizacji 
obszarów wiejskich. W okresie 2010-2030 post�puje koncentracja osadnictwa w strefach 
otaczaj�cych g�ówne o�rodki miejskie oraz w dynamicznie rozwijaj�cych si� o�rodkach 
regionalnych, subregionalnych i wybranych lokalnych. Na pozosta�ych obszarach odczuwalnie 
zmniejsza si� liczba ludno�ci wskutek odp�ywu migracyjnego i ujemnego salda ruchu 
naturalnego50, u�atwiaj�c wspierane przez pa�stwo skupianie osadnictwa. Urbanizacja wsi 
podlega regulacjom prawno-ekonomicznym wspomagaj�cym osi�gni�cie �adu przestrzennego, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych, co sprzyja zró�nicowaniu 
przestrzennych uk�adów i form osadnictwa wiejskiego. Mobilno�� zasobów ludzkich wspiera 
i przyspiesza zmiany struktur przestrzennych. Wyrównanie poziomu �ycia nast�puje 
w procesie powi�kszania si� mo�liwo�ci zatrudnienia na obszarach wiejskich poza rolnictwem 
lub w pobli�u tych obszarów w wyniku zwi�kszenia mobilno�ci przestrzennej (tak�e 
wahad�owej) i zawodowej, powstawanie pozarolniczych miejsc pracy na lokalnych rynkach 
pracy oraz zwi�kszenia jako�ci zasobów ludzkich. Wi��e si� to z u�atwieniem dost�pu do us�ug 
�wiadczonych przez o�rodki lokalne i wy�szego rz�du wed�ug okre�lonych na poziomie 
krajowym standardów dost�pu do us�ug maj�cych podstawowe znaczenie dla rozwoju 
spo�eczno-gospodarczego. 

Obszary wiejskie w procesie odnowy wsi51 wykorzystuj� w�asny potencja� rozwojowy, 
zachowuj�c zró�nicowania funkcjonalne wynikaj�ce z po�o�enia w stosunku do centrów 
rozwoju, dziedzictwo kulturowe i walory �rodowiska przyrodniczego. Wykorzystanie 
unikalnych zasobów krajobrazu kulturowego i budowanie specjalizacji terytorialnej sprzyja 
rozwojowi lokalnych rynków pracy. Wzrasta konkurencyjno�� rolnictwa oparta na 
innowacyjno�ci, modernizacji i zmianach strukturalnych. Rozwojowi obszarów wiejskich 
sprzyja wzrastaj�cy rozwój dost�pno�ci komunikacyjnej mi�dzy miastem a wsi� oraz wewn�trz 
obszarów wiejskich. Obszary przygraniczne wykorzystuj� szanse rozwoju zwi�zane 
z kooperacj� klastrów powstaj�cych po obu stronach granicy. 

                                                 
50 „Ruch naturalny ludno�ci” to termin socjologiczny oznaczaj�cy zmiany w populacji ludzkiej na skutek zdarze� naturalnych, takich jak 
zawieranie zwi�zków ma��e�skich, rozwody, urodzenia i zgony. Nie obejmuje migracji. Ujemne saldo oznacza, �e wi�cej ludzi zmar�o, ni� si� 
urodzi�o. 
51 Odnowa wsi rozumiana jest jako proces kszta�towania warunków �ycia ludzi na obszarach wiejskich. To równie� oddzia�ywanie na standard 
�ycia, jego jako��, ród�a utrzymania mieszka�ców przy jednoczesnym zachowaniu to�samo�ci wsi wyra�aj�cej si� warto�ciami �ycia 
wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi. Animatorem i podmiotem procesu jest spo�eczno�� 
lokalna. 
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Poziom regionalny  
W roku 2030 we wszystkich województwach post�puj� procesy integracji regionalnej. 
Integracja ta przebiega w oparciu o wykorzystanie dla rozwoju pozosta�ych obszarów 
województwa potencja�u miast wojewódzkich (w wyniku procesów dyfuzji rozwoju) oraz 
specyficznych czynników rozwojowych (przyrodniczych, klimatycznych, kulturowych, 
zwi�zanych z wykorzystaniem surowców energetycznych itp.) poszczególnych terytoriów 
po�o�onych poza obszarami funkcjonalnymi miast wojewódzkich. Przestrze� województw 
staje si� przestrzeni� zintegrowan� i wspó�zale�n� – funkcjonuj� w niej regionalne rynki pracy 
oraz us�ug i dóbr wy�szego rz�du. Procesy integracji regionalnej przebiegaj� silniej 
w województwach, w których znajduj� si� najsilniejsze o�rodki miejskie. Du�e miasta, 
poszerzaj�c kr�g oddzia�ywania, lepiej wykorzystuj� czynniki aglomeracji, przyczyniaj�c si� tym 
samym do modernizacji i przyspieszenia procesów rozwojowych na swoim zapleczu 
geograficznym. 

Generowany przez najwi�ksze miasta wzrost gospodarczy jest wykorzystany przez inne 
obszary. Korzy�ci z rozwoju najwi�kszych miast s� przenoszone dzi�ki przenikaniu zasobów 
z ich obszaru nie tylko na obszar innych miast, ale przede wszystkim na s�siednie obszary 
zurbanizowane i o charakterze rolniczym. Poprawa dost�pno�ci czasowej do miast 
wojewódzkich sprzyja mobilno�ci mieszka�ców: codziennej (dojazdy do pracy, ruch 
weekendowy) i okresowej (sezonowo-rekreacyjnej) oraz �yciowej, czyli mo�liwo�ci zmiany 
miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszych warunków �ycia i pracy, a przede wszystkim 
najlepszych o�rodków kszta�cenia, co jest szczególnie wa�ne dla ludno�ci �yj�cej na obszarach 
wiejskich. 

Dzi�ki rozprzestrzenianiu si� czynników stymuluj�cych rozwój na przylegaj�ce tereny i ca�e 
województwa wzrasta znaczenie o�rodków regionalnych w skali kraju, a przede wszystkim 
o�rodków subregionalnych, zapewniaj�cych wysokiej jako�ci us�ugi publiczne na poziomie 
subregionalnym i lokalnym. Rozwój o�rodków subregionalnych wp�ywa stabilizuj�co na 
struktur� osadnicz� kraju, przeciwdzia�aj�c przestrzennej koncentracji ludno�ci i dzia�alno�ci 
gospodarczej jedynie w najwi�kszych miastach, a na obszarach o cechach depopulacyjnych 
zapewniaj�c trwa�o�� i ci�g�o�� rozwoju tych obszarów i wzmacniaj�c ich funkcje 
przyrodnicze. Dzi�ki wzrostowi poziomu zamo�no�ci spo�ecze�stwa i zasadniczej poprawie 
stanu infrastruktury oraz dost�pno�ci do us�ug publicznych w o�rodkach lokalnych, w których 
spada liczba mieszka�ców i nast�puje proces szybszego ni� w skali kraju starzenia si� ludno�ci, 
nie dochodzi do fizycznej, spo�ecznej i kulturowej degradacji. 

Poziom krajowy  
Polska roku 2030 jest przestrzennie zintegrowana w wymiarze krajowym. Terytorium kraju 
charakteryzuje si� ró�nicami w zakresie rozmieszczenia si� wytwórczych oraz podstawowych 
wskaników makroekonomicznych (takich jak PKB i dochód na mieszka�ca) pomi�dzy 
poszczególnymi województwami, tak�e w uk�adzie miasto – wie� oraz w uk�adzie Polska 
Wschodnia – pozosta�a cz��� Polski. Ró�nice te nie wp�ywaj� na perspektywy rozwojowe 
mieszka�ców poszczególnych regionów kraju. Wszystkie obszary miejskie i wiejskie, tak�e te 
trac�ce miejsca pracy i zmniejszaj�ce liczb� mieszka�ców, zapewniaj� dost�p do 
podstawowych dóbr (infrastruktura telekomunikacyjna, transportowa, otoczenia biznesu) 
i podstawowych us�ug publicznych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, turystyka). Gwarantuje 
to sta�e podnoszenie jako�ci kapita�u spo�ecznego oraz umo�liwia w��czenie si� mieszka�ców 
w procesy rozwojowe – w miejscu zamieszkania b�d w g�ównych o�rodkach miejskich 
oddalonych maksymalnie dwie godziny od miejsca zamieszkania. Jest to osi�gane dzi�ki 
systemowi aktywnej polityki regionalnej i systemowi wyrównywania szans w ramach polityk 
sektorowych. Równoczesna koncentracja dzia�alno�ci gospodarczej w najwi�kszych miastach 
sieci metropolii oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wp�ywa korzystnie na 
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przyspieszenie zmian strukturalnych oraz zwi�kszenie mo�liwo�ci kreowania wzrostu 
i zatrudnienia na tych obszarach. Obszary relatywnie s�abiej rozwini�te gospodarczo s� 
powi�zane efektywn� sieci� transportow� z g�ównymi w�z�ami �ycia gospodarczego w kraju 
i za granic�, co sprzyja wzrostowi mo�liwo�ci inwestycyjnych na tych obszarach (Rysunek 7. 
i 8.) oraz wykszta�ceniu nowych funkcji gospodarczych, turystycznych, edukacyjnych 
i kulturalnych. 

W wyniku post�puj�cej poprawy dost�pno�ci czasowej (dost�p do miast wojewódzkich nigdzie 
nie przekracza 120 min) i cyfrowej (powszechny dost�p do szerokopasmowej sieci) w 2030 
roku odleg�o�� nie stanowi bariery rozwoju, niezale�nie od odleg�o�ci geograficznej, jaka dzieli 
dany o�rodek czy obszar od miasta wojewódzkiego.  

Dost�p do miejsc pracy na obszarach wymagaj�cych restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji 
zosta� poszerzony dzi�ki wykorzystaniu specyficznych endogenicznych potencja�ów tych 
obszarów (np. przyrodniczych, turystycznych) wspieranych w ramach polityki regionalnej oraz 
zapewnieniu odpowiedniej jako�ci po��cze� infrastrukturalnych i instytucjonalnych 
(infrastruktura transportowa, us�ugi transportu zbiorowego, internet, telekomunikacja, sie� 
instytucji wspieraj�cych przedsi�biorczo�� itp.) z obszarami metropolitalnymi. Umo�liwia to 
podejmowanie decyzji o dojazdach lub te� wspomaga takie formy zarobkowania, jak telepraca. 

Placówki szkolnictwa wy�szego i jednostki badawczo-naukowe tworz� sieci naukowe 
o znaczeniu europejskim, zapewniaj�c przep�yw najnowszej wiedzy i dost�p do wykszta�cenia, 
co skutkuje post�pem w dziedzinie nauki. Dost�pno�� cyfrowa u�atwia opiek� medyczn� 
i integracj� spo�eczn�, daje mo�liwo�� korzystania z dóbr kultury i globalnego ich 
upowszechnienia. Cyfryzacja wspiera podnoszenie standardu us�ug z dziedziny rz�dzenia 
i zarz�dzania oraz umo�liwia dost�p do zaawansowanych us�ug finansowych o zasi�gu 
europejskim. Dzi�ki zdigitalizowanym bazom danych, katastry gruntów i obiektów 
budowlanych s� powszechnie dost�pne, za� dost�p ten zwi�ksza bezpiecze�stwo inwestycji 
i dzia�alno�ci gospodarczej. Dost�pno�� cyfrowa, obejmuj�ca elektroniczny dost�p do us�ug 
administracji publicznej, znacz�cy rozwój telepracy oraz elektronicznych systemów nauczania, 
zmniejsza obci��enie systemów transportowych, wyd�u�aj�c czas ich eksploatacji i umo�liwia 
mniejsze zu�ycie energii przez transport. Jednocze�nie zostaje podniesiona jako�� us�ug 
administracyjnych, jako�� pracy i nauczania, co w konsekwencji przyczynia si� do zwi�kszenia 
ilo�ci wolnego czasu spo�ecze�stwa i ograniczenia bezrobocia. 

W 2030 roku Polska Wschodnia jest regionem dost�pnym, konkurencyjnym oraz spójnym 
z centrum kraju. G�ówne miasta Polski Wschodniej pe�ni� funkcj� stymuluj�c� rozwój oraz 
oddzia�uj� na poszerzenie palety funkcji tych obszarów. O�rodki regionalne po�o�one 
w pobli�u granicy zewn�trznej UE czerpi� dodatkowe korzy�ci z intensyfikacji wspó�pracy 
transgranicznej Podniesienie jako�ci edukacji, rozwój zasobów ludzkich, dost�pno�� us�ug 
publicznych oraz szerokopasmowego internetu stymuluj� wykorzystanie potencja�u i wzrost 
konkurencyjno�ci tej cz��ci Polski. Realizowane s� wspólne twarde i mi�kkie projekty 
wspieraj�ce zrównowa�ony rozwój obszarów po obu stronach granicy, szczególnie w zakresie 
ochrony �rodowiska, rozwoju turystyki i inicjatyw kulturowych. Znacznym przemianom ulega 
struktura agrarna obszarów o rozdrobnionym rolnictwie. Zmniejsza si� udzia� rolnictwa na 
rzecz udzia�u innych ga��zi gospodarki, w tym turystyki. 

W wyniku zwi�kszenia dost�pno�ci w relacjach krajowych i mi�dzynarodowych na 
wewn�trznej granicy UE wykszta�ci�y si� transgraniczne obszary funkcjonalne, które s� pr��nie 
rozwijaj�cymi si� regionami wykorzystuj�cymi potencja� rozwojowy regionów 
przygranicznych, g�ównie niemieckich i czeskich, a tak�e s�owackich i litewskich. 
Rozprzestrzenianie rozwoju z du�ych miast usytuowanych w pobli�u zachodniej granicy kraju 
wspiera rozwój o�rodków przygranicznych, pe�ni�cych funkcj� stymulatora rozwoju 
wzmacniaj�cego funkcje edukacyjne, kulturowe, turystyczne, handlowe oraz us�ugowe. 
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Wspólnie wypracowane podstawy instytucjonalne w zakresie zintegrowanego planowania 
przestrzennego pozwalaj� na integracj� o�rodków miejskich podzielonych granic�. 

Polska Zachodnia i Pomorze �rodkowe, których g�ównym o�rodkiem jest Szczecin, staj� si� 
obszarem zintegrowanym funkcjonalnie z g�ównymi obszarami aktywno�ci gospodarczej 
w centrum kraju oraz wzd�u� wybrze�a Ba�tyku. Wykszta�ceniu ulegaj� powi�zania 
o charakterze mi�dzynarodowym – przede wszystkim z Berlinem (na czym w szczególno�ci 
mo�e skorzysta� Szczecin) i Saksoni�, a tak�e miastami i regionami po�o�onymi po obu 
stronach Ba�tyku (Kopenhag�, Skani� i Sztokholmem). Sprzyja to wykorzystaniu szans 
zwi�zanych z intensyfikacj� integracji politycznej i spo�eczno-gospodarczej Polski oraz sieci 
metropolii z podstawowym obszarem koncentracji aktywno�ci gospodarczej w UE (do której 
nale�y wi�kszo�� obszaru zarówno Niemiec, jak i Czech). Obszar styku i najwi�kszych 
wzmocnie� oddzia�ywa� le�y m.in. wzd�u� zachodniej granicy Polski (Rysunek 10.). 
Aglomeracja Górno�l�ska tworzy zintegrowany funkcjonalnie i przestrzennie obszar 
wyró�niaj�cy si� bogatym potencja�em rozwojowym. Przeprowadzona rewitalizacja terenów 
poprzemys�owych wspomaga przywrócenie funkcji ekologicznych i kulturowych obszaru. 
Region ten skupia innowacyjne inwestycje, równie� zagraniczne, czemu sprzyja elastyczny 
rynek pracy oraz wykwalifikowany kapita� ludzki. Dodatkowym atutem jest zachowanie 
to�samo�ci kulturowej regionu i dost�pno�� dobrze zagospodarowanych terenów 
rekreacyjnych. Impulsem rozwoju Aglomeracji Górno�l�skiej jest intensywna wspó�praca 
z obszarem metropolitalnym Krakowa i Ostrawy, które wspólnie tworz� transnarodowy obszar 
intensywnego rozwoju o znaczeniu europejskim.  

Korzy�ci z nadmorskiego po�o�enia kraju s� wykorzystywane dla jego rozwoju spo�eczno-
gospodarczego. Obszary morskie i strefa brzegowa s� zagospodarowane ��cznie i w sposób 
racjonalny, z poszanowaniem bioró�norodno�ci i zasad ochrony �rodowiska, dzi�ki 
wprowadzeniu zintegrowanego planowania przestrzennego gwarantuj�cego d�ugotrwa�� 
mo�liwo�� eksploatowania zasobów naturalnych i potencja�u rozwojowego Morza Ba�tyckiego 
i wybrze�a. Rozwijaj� si� nowe formy czerpania korzy�ci z obszarów morskich, takie jak OZE, 
marikultura dla celów ekologicznych czy turystyka morska. Dost�pno�� transportowa 
obszarów morskich wzmacnia rozwój portów morskich w zakresie dalekomorskich 
prze�adunków z Trójmiasta, Warszawy, Poznania i Szczecina. 

Poziom mi�dzynarodowy 
W 2030 roku Polska przestrze� jest tak�e znacznie bardziej ni� obecnie zintegrowana 
w uk�adach mi�dzynarodowych – ich ró�ne konfiguracje pokazuj� Rysunki 11., 12. i 13. Dzi�ki 
procesom globalizacji oraz procesom integracji wewn�trz Unii Europejskiej (w roku 2030 
Polska jest od 27 lat w jej strukturach) Warszawa i pozosta�e obszary metropolitalne s� 
powi�zane funkcjonalnie (przede wszystkim gospodarczo) z innymi obszarami 
metropolitalnymi UE. Nat��enie powi�za� zale�y od si�y ekonomicznej i komplementarno�ci 
gospodarek pa�stw i regionów UE. G�ównym celem powi�za� najwi�kszych polskich miast 
jest obszar UE rozci�gaj�cy si� pomi�dzy Londynem a pó�nocnymi W�ochami – ze wzgl�du na 
jego potencja� gospodarczy (Rysunek 12.). Inne powi�zania gospodarcze s� uzupe�niane 
relacjami zwi�zanymi z pe�nieniem funkcji administracyjnych, kulturowych i edukacyjnych oraz 
w dziedzinie nauki pomi�dzy Warszaw� a stolicami s�siednich pa�stw: Wilnem, Mi�skiem, 
Kijowem, Bratys�aw�, Prag� i Berlinem oraz pa�stw bardziej odleg�ych: Kopenhag�, 
Sztokholmem, Ryg�, Budapesztem i Wiedniem. W�ród wymienionych miast szczególn� rol� 
pe�ni Berlin, którego ranga i rola, dzi�ki procesom integracji funkcjonalnej, wp�ywaj� na 
rozwój zachodnich obszarów Polski, uzupe�niaj�c bezpo�rednie oddzia�ywanie o�rodków 
metropolitalnych Polski Zachodniej. W budowanie sieci powi�za� w��czone s� inne polskie 
miasta – przede wszystkim najwi�ksze miasta sieci metropolii. 
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Ze wzgl�du na potencja� ekonomiczny, wzrost gospodarczy oraz blisko�� kulturow� wzd�u� 
granic Polski najintensywniejsze powi�zania (Rysunek 10.) ukszta�towa�y si� mi�dzy obszarami 
metropolitalnymi i regionami Polski Zachodniej i Po�udniowo-Zachodniej a Saksoni� (Drezno 
i Lipsk) i Berlinem, Czechami i pó�nocnymi Morawami (Praga, Brno, Ostrawa) i pó�nocno- 
-wschodni� S�owacj�. W ca�ym basenie Morza Ba�tyckiego, dzi�ki komplementarno�ci funkcji, 
kszta�tuj� si� intensywne powi�zania funkcjonalne obszarów metropolitalnych (Rysunek 11.), 
których g�ówne w�z�y stanowi� nast�puj�ce o�rodki: Kopenhaga, Malmö, Sztokholm, 
Helsinki, Ryga, Wilno, K�ajpeda, Tallin, Trójmiasto, Warszawa, Pozna�, Szczecin, Berlin, 
Hamburg. Powi�zania funkcjonalne znacznie s�abszych pozosta�ych miast z otaczaj�cymi je 
obszarami wspomagane s�, ze wzgl�du na ró�nice gospodarcze i kulturowe, odpowiedni� 
polityk� regionaln� oraz wspó�prac� transgraniczn�. Mniejsze znaczenie gospodarcze, ale 
równie istotne z powodów politycznych, turystycznych i kulturowych maj� zwi�zki 
funkcjonalne mi�dzy Polsk� a Litw� oraz na wi�kszej cz��ci granicy ze S�owacj�. Przeszkod� 
w ich intensyfikowaniu jest jednak stosunkowo niska g�sto�� zaludnienia na obszarach wzd�u� 
granicy z Litw� oraz dodatkowo naturalna bariera, któr� tworz� Karpaty na granicy 
ze S�owacj�.  
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Rysunek 11. Perspektywa rozwoju terytorialnego basenu Morza Ba�tyckiego w 2030 roku  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ród�o: VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region, Ryga, 
padziernik 2009. 

 

 
*Regiony miejskie zgodnie z definicj� raportu „W stron� 
zintegrowanego Regionu Morza Ba�tyckiego”, Nordregio, 
Stockholm 2008 
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Rysunek 12. Metropolie w Europie 2030  

 
�ród�o: Opracowanie MRR z wykorzystaniem ESPON Scenarios on the Territorial Future of Europe, 

ESPON Project 3.2, 2007 

Na obszarach przylegaj�cych z obydwu stron do granicy pó�nocno-wschodniej (z Obwodem 
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej) i granicy wschodniej (z Bia�orusi� i Ukrain�) pomimo 
wsparcia polityki regionalnej procesy integracyjne i rozwoju powi�za� funkcjonalnych s� 
znaczenie mniej zaawansowane. Wynika to z utrzymuj�cych si� odmienno�ci systemów 
gospodarczych i politycznych oraz ró�nic kulturowych pa�stw tego obszaru (Rosja, Bia�oru�, 
Ukraina), cho� nasilaj� si� procesy integracji z UE (zw�aszcza w wymiarze gospodarczym) 
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wspierane w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego,52 tak�e poprzez realizacj� mi�kkich 
projektów komplementarnych, s�u��cych zbli�eniu spo�ecze�stw. 

Rysunek 13. Obszary integracji w Europie z udzia�em Polski  

 
�ród�o: Opracowanie MRR  

3.2.3. Polska przestrze�, zachowuj�c bogactwo walorów dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, jest rozpoznawalna 

W 2030 roku w skali kraju nie zasz�y znacz�ce zmiany w rozmieszczeniu g�ównych form 
u�ytkowania powierzchni ziemi. Dba�o�ci o wysok� jako�� powstaj�cych nowych przestrzeni 
publicznych towarzysz� umiej�tne wykorzystywanie funkcji ekosystemów i ochrona walorów 
zastanych.  

Dziedzictwo kulturowe ziem polskich jest eksponowane i promowane, dzi�ki czemu wzros�a 
rozpoznawalno�� i atrakcyjno�� polskiej przestrzeni. Dba�o�� o obiekty dziedzictwa 
kulturowego i spu�cizn� dawnych mieszka�ców ziem polskich, wspieraj�c zachowanie tradycji 
lokalnych, sprzyja rozwojowi turystyki i wspomaga proces identyfikacji to�samo�ci kulturowej 
migrantów53. W regionalnych systemach obiektów rekreacyjnych funkcjonuj� nowe rodzaje 
parków wykorzystuj�ce specyficzne cechy krajobrazu regionów i unikatowych zasobów 
naturalnych, podkre�lane przez celowe kszta�towanie walorów promuj�cych kultur� regionaln� 
i aktywny wypoczynek. Krajobraz wa�ny dla historii kultury jest chroniony w rozwini�tej sieci 

                                                 
52 Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa UE (COM (2008)823 final) skierowana do 6 pa�stw Wschodniej Europy i Po�udniowego Kaukazu 
(Ukraina, Bia�oru�, Mo�dawia, Gruzja, Armenia, Azerbejd�an), maj�ca na celu wspomaganie aspiracji europejskich pa�stw obj�tych inicjatyw�, 
wspó�prac� gospodarcz�, promocj� zrównowa�onego rozwoju i w przysz�o�ci u�atwi� integracj� z UE. W Deklaracji warszawskiej 
(30.09.2011), potwierdzaj�cej wol� aktywnej wspó�pracy, zawarto równie� zapowied otwarcia programów UE dla obywateli pa�stw 
partnerskich i negocjacji dotycz�cych otwarcia strefy wolnego handlu (DCFTA) 
53 To�samo�� kulturowa to wzgl�dnie trwa�a identyfikacja grupy ludzi i pojedynczych jej cz�onków z okre�lonym uk�adem kulturowym 
tworzonym przez zespó� idei, przekona�, pogl�dów, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami oraz z danym systemem aksjologicznym 
i normatywnym. Ludzie bez poczucia miejsca, posiadanego dziedzictwa i nieprzywi�zani do tradycji w danym kraju lub regionie nie s� w stanie 
umacnia� swej to�samo�ci, co skutkuje m.in. brakiem dba�o�ci o elementy krajobrazu zastanego w miejscu nowego osiedlenia. Poj�cie jest 
dlatego istotne, �e pozwala lepiej zrozumie� dokonywane przez wspó�czesnych Polaków warto�ciowania w sferze wyborów ró�nych tre�ci 
kultury. 
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parków kulturowych i pomników historii, zintegrowanej z podstawowymi jednostkami 
przestrzennymi chroni�cymi krajobrazy charakterystyczne dla regionów geograficzno- 
-przyrodniczych, którymi pozosta�y parki krajobrazowe.  

Obserwowane zmiany w rozmieszczeniu g�ównych form u�ytkowania powierzchni ziemi maj� 
charakter regionalny, zwi�zany przede wszystkim z ekspansj� miast, skutkami procesów 
depopulacyjnych, adaptacj� do zmian klimatu i kierunkami rozwoju produkcji rolnej. W 2030 
roku obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk tworz�ce 
Europejsk� Sie� Ekologiczn� Natura 2000 (Natura 2000) zajmuj� ponad 20% terytorium 
l�dowego Polski, w tym liczne cieki i doliny rzeczne. Razem z obiektami Krajowego Systemu 
Obszarów Chronionych54 (KSOCh) i pasmami korytarzy ekologicznych obiekty sieci Natura 
2000 tworz� wspólny system ochrony przyrody i krajobrazu, zintegrowany z systemem 
ochrony zabytkowych budowli, zespo�ów urbanistycznych i ruralistycznych, sylwet miast, 
pomników historii i parków kulturowych. Zintegrowanej ochronie obiektowej podlegaj� tak�e 
obszary morskie, zarówno cenne siedliska i ��cz�ce je korytarze, jak te� krajobrazy podmorskie 
i podmorskie dziedzictwo kulturowe. Dzi�ki wieloletniej polityce ochrony przyrody 
i krajobrazu zachowane zosta�y gatunki i siedliska ni�u europejskiego, w tym europejskie 
populacje ptaków l�gowych zwi�zanych z obszarami podmok�ymi i mozaikowat� struktur� 
tradycyjnych krajobrazów rolniczych. Podobnie dobrze reprezentowane s� krajobrazy i gatunki 
ziem górskich.  

Planowanie przestrzenne, uwzgl�dniaj�c wzajemne relacje komponentów �rodowiska, 
oddzia�uje na procesy zarz�dzania zasobami przyrody o�ywionej i krajobrazu, czym przyczynia 
si� do zmniejszenia izolacji siedlisk oraz stabilizacji ekosystemów wa�nych dla zachowania 
bogactwa wyst�puj�cych w Polsce gatunków decyduj�cych o indywidualnych, istotnych w skali 
kontynentu cechach polskich obszarów ochrony przyrody i krajobrazu. Mechanizmy kontroli 
rozwoju gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, opracowane pierwotnie na potrzeby 
rozwijaj�cej si� w Polsce od 2004 roku sieci Natura 2000, ograniczaj� mo�liwo�ci lokalizacyjne 
wielu inwestycji mog�cych znacz�co negatywnie oddzia�ywa� na �rodowisko, zalesie� 
wielkopowierzchniowych, intensywnej produkcji rolnej, jednocze�nie stymuluj�c 
innowacyjno�� oraz rozwój trwa�ych i zrównowa�onych form gospodarowania na obszarach 
o wyj�tkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.  

Przekraczaj�cy 30% wzrost lesisto�ci kraju i rozwój pasm korytarzy ekologicznych 
przebiegaj�cych przez Polsk� zmieni�y krajobraz wododzia�ów Polski Centralnej, przyczyniaj�c 
si� do utrzymania w�a�ciwych proporcji mi�dzy terenami zainwestowanymi a przyrodniczymi. 
Pa�stwo prowadzi dzia�ania d���ce do skupiania osadnictwa na obszarach rzadko 
zaludnionych i depopulacyjnych. Wzrost udzia�u gruntów wchodz�cych do powtórnego 
u�ytkowania w zwi�zku z realizacj� zasady preferencji regeneracji (odnowy), a nie 
zagospodarowania nowych obszarów, okre�lanie w planach zagospodarowania przestrzennego 
obszarów trwale chronionych przed zabudow� i nowe standardy architektoniczno-budowlane 
pozwalaj� ograniczy� powierzchni� bezpowrotnie traconych terenów czynnych biologicznie 
przede wszystkim w nowych obszarach urbanizacji i miejskich obszarach zainwestowanych. 
Szerokie uspo�ecznienie procesu planowania powoduje, �e dzia�ania zmierzaj�ce do 
zachowania tradycyjnego krajobrazu rolniczego, kszta�towania powi�za� widokowych, 
zapewnienia bezpiecze�stwa mieszka�com dolin rzek równowa�� oddzia�ywanie bie��cych 
wzgl�dów koniunkturalnych decyduj�cych o rzeczywistym zagospodarowaniu powierzchni 
ziemi. Proces odnowy wsi, wsparty przez planowanie na poziomie krajowym, przyczynia si� do 
utrzymania trwa�ych, wielofunkcyjnych struktur ekologicznych na modernizuj�cych si� 

                                                 
54 KSOCh (Krajowy System Obszarów Chronionych) to okre�lenie systemu tworzonego w Polsce w XX wieku, sk�adaj�cego si� z parków 
narodowych (PN), rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych (PK), obszarów chronionego krajobrazu (OChK)) i drobnych form 
uzupe�niaj�cych. Budowa systemu rozpocz�ta w latach 70. XX wieku nie zosta�a zako�czona, a po zmianie ustawy o ochronie przyrody 
w 2004 r. system straci� umocowanie prawne.  
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obszarach, mimo znacznego zaawansowania procesów scalania gruntów w obszarach 
produkcji rolnej i zmian technologicznych w rolnictwie. Na obszarach intensywnie 
zwi�kszaj�cej si� g�sto�ci zaludnienia ma�e dzia�ki rolne wspomagaj� procesy równowa�enia 
funkcji ekologicznych i ró�nicowania funkcji gospodarczych obszarów wiejskich. 
Funkcjonuj�cy model rozwoju spo�eczno-gospodarczego sprzyja przywracaniu tradycyjnych 
krajobrazów rolniczych, zachowaniu ekosystemów dolin rzek i renaturyzacji cieków lokalnych 
oraz wykorzystywaniu w ochronie przeciwpowodziowej zdolno�ci buforowych mokrade� 
i retencji polderowej. Sieci powi�za� przyrodniczych i spo�eczno-gospodarczych s� wzajemnie 
zgodne i uwzgl�dniane przy lokalizacji infrastruktury komunikacyjnej i hydrotechnicznej, 
planowaniu rozwoju przestrzennego miast i obszarów wiejskich. Prowadzone kompensacje 
przyrodnicze s� jedn� z dróg rozwi�zywania konfliktów ekologicznych, a tak�e utrzymania 
i wzmocnienia potencja�u ekologicznego Polski. 

W wyniku zespolenia funkcjonalnego obiektów formalnie nale��cych do wielu sieci ochrony 
obszarowej – przede wszystkim sieci Natura 2000, chronionych zespo�ów ruralistycznych 
i dobrze zapisanych w ochronie przyrody obiektów KSOCh – powsta�a spójna, hierarchiczna 
sie� w�z�ów i korytarzy ekologicznych, stanowi�ca cz��� sieci kontynentalnej. W system 
pokazany na Rysunku 14. w��czone s� sieci przyrodnicze terenów zurbanizowanych, tworzone 
przez obszary otwarte obszarów funkcjonalnych i nasycenie zieleni� krajobrazu miast. Na 
poziomie kraju sie� ekologiczna uwzgl�dnia g�ówne korytarze l�dowe maj�ce znaczenie 
ponadkrajowe: ba�tycko-pojezierny, wy�ynny i górski, ��cz�ce si� z korytarzami dolin du�ych 
rzek Polski. System uzupe�niony korytarzami o znaczeniu ponadregionalnym jest 
uszczegó�owiany na poziomie regionalnym i lokalnym zgodnie z hierarchi� planowania 
przestrzennego i potrzebami zachowania spójno�ci sieci ekologicznej kraju. Odr�bnie 
wyznaczone s� sieci korytarzy ekologicznych powietrznych i rzecznych wykorzystywanych 
przez ptaki, nietoperze i organizmy wodne, w tym ryby jedno- i dwu�rodowiskowe. Korytarze 
rzeczne odcinkami uj�ciowymi ��cz� si� z Ba�tykiem. 

W�z�ami sieci – biocentrami – s� obszary charakteryzuj�ce si� trwa�ym nagromadzeniem 
najcenniejszych walorów przyrodniczych o ró�nym formalnym statusie ochronnym: parki 
narodowe, cz��ci parków krajobrazowych, wielkie obszary Natura 2000, kompleksy le�ne, 
transgraniczne obszary chronione, geoparki. Niewielki procentowo przyrost powierzchni 
chronionych w ramach sieci Natura 2000 w stosunku do stanu z 2010 roku (do oko�o 22% 
powierzchni kraju)55 jest spowodowany kompensowaniem narusze� spójno�ci i integralno�ci 
sieci, wynikaj�cych z niezb�dnych dla zrównowa�onego rozwoju spo�eczno-gospodarczego 
kraju inwestycji infrastrukturalnych oraz post�puj�cej na podstawie prowadzonych bada� 
naukowych ewolucji sieci. Utworzono trzy nowe Parki Narodowe: Mazurski, Turnicki, Jurajski, 
powi�kszono tak�e kilka istniej�cych parków narodowych oraz powierzchni� ochrony Puszczy 
Bia�owieskiej i Kampinoskiej. Wiele z nich sta�o si� obiektami sieci mi�dzynarodowych 
rezerwatów biosfery UNESCO. Rozwin��a si� tak�e sie� parków krajobrazowych, s�u��c 
kszta�towaniu spójno�ci przestrzennej systemu ekologicznego kraju i ochronie krajobrazów 
kszta�tuj�cych to�samo�� regionów. Biocentra i szczególnie wra�liwe cenne siedliska s� 
otaczane strefami buforowymi o s�abszym stopniu ochrony. 

Obszary w�z�owe s� po��czone korytarzami ekologicznymi, integruj�cymi przestrze� 
obszarów prawnie chronionych oraz pozosta�ych obszarów wiejskich i zurbanizowanych 
w systemie sieci powi�za� przyrodniczych. Organizacja przestrzenna korytarzy ekologicznych 

                                                 
55 Komisja Europejska zatwierdzi�a w styczniu 2011 r. zg�oszone w padzierniku 2009 r. potencjalne obszary maj�ce znaczenie dla Wspólnoty. 
Obecnie maj� one status obszarów maj�cych znaczenie dla Wspólnoty. Wzros�a powierzchnia terytorium pokrytego obszarami ESE Natura 
2000 o ponad 2%. Dane GDO� z listopada 2010 r.: 19,7% powierzchni l�dowej Polski: 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
zajmuj�cych 15,6% powierzchni l�dowej, 823 specjalne obszary ochrony siedlisk (pOZW/OZW) zajmuj�ce 11,05% powierzchni l�dowej. 
Powierzchnie obszarów OZW i OSO cz��ciowo si� pokrywaj�. Obszary sieci mog� zajmowa� ca�o�� lub cz��� obszarów i obiektów obj�tych 
innymi ustawowymi formami ochrony. Obecnie obszary Natura 2000 pokrywaj� tereny wszystkich parków narodowych, a tereny cz��ci 
parków krajobrazowych w ca�o�ci lub w cz��ci powierzchni.  
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jest oparta na rozpoznaniu funkcji pe�nionych przez struktury krajobrazowe w zaspokajaniu 
potrzeb bytowych i migracyjnych gatunków chronionych, istotnych gatunków pozosta�ych 
oraz wykorzystaniu naturalnych i antropogenicznych barier przestrzennych. System zapobiega 
izolacji przestrzennej drobnych obiektów ochrony obszarowej, rozdrobnionych powierzchni 
le�nych i przeci�tych szlakami transportowymi zespo�ów przyrodniczych. W tym celu 
wykorzystywane s� takie struktury, jak naturalne korytarze dolin rzecznych, obszary podmok�e, 
zbiorniki wodne, zadrzewienia �ródpolne i aleje, zabytkowe parki, ziele� towarzysz�ca 
obiektom urbanistycznym, z których istotne dla dziedzictwa historii i kultury s� obj�te ochron� 
w istniej�cych ramach prawnych. Powstaj�ce systemy krajobrazowo-przyrodnicze z�o�one 
z ró�norodnych struktur krajobrazowych i siedlisk wspieraj� atrakcyjno�� regionów.  

Zmiany obszarów wiejskich zwi�zane z rozwojem spo�eczno-gospodarczym podlegaj� 
interwencjom systemowym w celu zachowania bogactwa przyrodniczego u�ytków rolnych 
i lasów stanowi�cych bezpo�rednie otoczenie korytarzy ekologicznych i obszarów 
chronionych. Cz��� z tych obszarów jest zapleczem rekreacyjnym miast, zapewniaj�c ��czno�� 
funkcjonaln� i przestrzenn� mi�dzy zorganizowanymi terenami zieleni a obszarami cennymi 
przyrodniczo, zmniejszaj�c jednocze�nie presj� spowodowan� przez urbanizacj� obszarów 
wiejskich s�siaduj�cych bezpo�rednio z wielkimi miastami.  
Wzd�u� wschodniej granicy Polski rozwin�� si� system obszarów zapewniaj�cych ��czno�� 
systemów przyrodniczych i spójno�� dzia�a� ochronnych prowadzonych po obu stronach 
granicy zewn�trznej Unii Europejskiej. Skupienia korytarzy migracyjnych i obszary w�z�owe 
sieci znajduj� si� w nast�puj�cych regionach geograficzno-przyrodniczych: 

• Karpaty (korytarz paneuropejski), 
• Roztocze, Polesie, Puszcza Bia�owieska, Puszcza Augustowska, 
• przygraniczna cz��� Pojezierza Wschodniosuwalskiego, 
• Dolina Bugu. 

Na granicy pó�nocnej podobn� funkcj� pe�ni�: Puszcza Romincka, okolice jeziora O�win 
i Kana�u Mazurskiego, Mierzeja Wi�lana wraz z Zalewem Wi�lanym. Na granicy wewn�trznej 
Unii Europejskiej obszary w�z�owe sieci koncentruj� si� wzd�u� doliny Odry i na nizinach 
sasko-�u�yckich, obejmuj�c parki krajobrazowe i parki narodowe po polskiej stronie granicy 
oraz w przyrodniczo cennych obszarach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (Góry Izerskie, 
Sudety Wa�brzyskie, Góry Sto�owe – Kotlina K�odzka), przechodz�c nast�pnie w kierunku 
Karpat. Dolina Odry zachowa�a funkcje ekologiczne korytarza paneuropejskiego mimo 
prowadzonych w pocz�tku XXI wieku inwestycji hydrotechnicznych i utrzymywania standardu 
drogi wodnej. 
Dzi�ki dzia�aniom zmierzaj�cym do kszta�towania �adu przestrzennego i w wyniku 
sprzyjaj�cych temu zmian wzorców spo�ecznych zahamowano post�puj�c� utrat� tradycyjnych 
siedlisk i krajobrazów wiejskich, zwi�zanych z kultur� lokaln�. Natomiast zagra�aj�ce �adowi 
przestrzennemu procesy osadnicze wynikaj�ce ze zmiany stylu �ycia, takie jak �ywio�owa 
suburbanizacja, rozpraszanie zabudowy na obszarach wiejskich, rozwijaj�ce si� kolonie drugich 
domów niezwi�zanych funkcjonalnie ze strukturami zastanymi, antropopresja w strefie 
brzegowej wymagaj� interwencji zintegrowanego planowania przestrzennego. Zachowane 
cenne charakterystyczne krajobrazy przyrodnicze, kulturowe i obiekty materialnego 
dziedzictwa kulturowego s� wykorzystywane w rozwoju spo�eczno-gospodarczym, intensywnie 
wspieraj�c rozwój gospodarek lokalnych. Wzros�o znaczenie turystycznego wykorzystania dróg 
wodnych – tak nowych, jak i rewitalizowanych – z zachowaniem walorów zabytkowych 
rozwi�za� technicznych. Rozwój osadnictwa i lokalizacja inwestycji gospodarczych s� lokalnie 
korygowane w oparciu o analizy fizjograficzne i oceny oddzia�ywania na �rodowisko. W tym 
kontek�cie znaczenia nabiera koncepcja „us�ug ekosystemowych” obrazuj�ca zale�no�ci 
spo�ecze�stwa od przyrody.  
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Rysunek 14. G�ówne elementy sieci ekologicznej kraju 2030 

 
�ród�o: Opracowanie MRR na podstawie: M. Degórski, A. Mizgajski, T. Palmowski, Ekspertyzy  
do KPZK, EKONET-PL, ZBS PAN (W. J�drzejewski z zespo�em), KPPZK, pzpw województw 

przygranicznych. 
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3.2.4. Polska przestrze� jest odporna na ró�ne zagro�enia zwi�zane z bezpiecze�stwem 
energetycznym i naturalnym 

W stosunku do pierwszej dekady XXI wieku zmieni�o si� rozmieszczenie przestrzenne miejsc 
wytwarzania energii i dost�pno�� no�ników energii pierwotnej. Rozproszenie róde� pozwala 
na optymalne wykorzystanie mo�liwo�ci danego terenu i na zracjonalizowanie kosztów 
przesy�u energii z miejsc produkcji do obszarów wykorzystania (Rysunek 15.). 
Struktura zapotrzebowania na energi� pierwotn� uleg�a zasadniczej zmianie. Nast�pi� spadek 
udzia�u zu�ycia w�gla do poziomu ok. 40% (z 58% w 2010 roku). Z�o�a w�gla kamiennego 
i brunatnego, zaliczone do z�ó� o strategicznym znaczeniu dla bezpiecze�stwa energetycznego 
kraju, s� chronione zgodnie z zasadami przyj�tymi dla kategorii ochrony z�ó� kopalin 
strategicznych. Ochronie w szczególno�ci podlegaj� obszary zalegania z�ó�: „Legnica”, 
„Gubin” „Gubin 1”, „Z�oczew” oraz z�o�a w�gla kamiennego „Bzie-D�bina”, „�mi�owice”, 
„Brzezinka”56. Wydobycie w�gla kamiennego odbywa si� w rozbudowanych 
i zmodernizowanych kopalniach Górnego �l�ska i Zag��bia Lubelskiego. Podj�to eksploatacj� 
z�ó� w�gla brunatnego, zapewniaj�cych dalsze funkcjonowanie krajowych elektrowni 
opalanych tym paliwem. Dzi�ki optymalizacji technologii bezemisyjnych uruchomiono szereg 
nowych instalacji tego typu zarówno w elektrowniach, jak w wybranych zak�adach 
przemys�owych. W rejonach zwi�zanych z wydobyciem w�glowodorów i produkcj� energii na 
obszarach robót górniczych w ograniczonym stopniu rozbudowana zosta�a infrastruktura 
sk�adowania CO2. Nastawiono si� na wykorzystywanie tego gazu do produkcji 
wysokoenergetycznych produktów ropopochodnych. Zmniejszenie emisji CO2 w elektro-
energetyce osi�gni�to tak�e dzi�ki rozwojowi nowoczesnej energetyki gazowej. 
Nast�pi�a integracja europejskich systemów energetycznych. Polska dysponuje zró�nico-
wanymi ród�ami gazu ziemnego i ropy naftowej. Powsta� terminal odbioru skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w �winouj�ciu oraz gazoci�g Baltic Pipe, ��cz�cy systemy przesy�owe Polski i 
Danii, ponadto po��czenie z systemem niemieckim w Lasowie oraz po��czenie z planowanym 
gazoci�giem NABUCCO przez Czechy. Usprawniono linie przesy�owe mi�dzy pó�nocn� i 
po�udniow� cz��ci� kraju. Rozbudowa sieci gazowej umo�liwia budow� elektrowni zasilanych 
gazem ziemnym, tak�e stanowi�cych zabezpieczenie dla opartej na OZE energetyki 
rozproszonej. Rozbudowana jest sie� gazowa na obszarach dawniej s�abo zaopatrywanych w 
gaz w województwach podlaskim i warmi�sko-mazurskim, a tak�e w pó�nocnej cz��ci 
województwa mazowieckiego. W pierwszej kolejno�ci zosta�y doprowadzone gazoci�gi z 
po�udnia do Bia�egostoku i Olsztyna. Realizowane s� inwestycje umo�liwiaj�ce zwi�kszenie 
wydobycia gazu ziemnego na terytorium Polski. Nast�pi�o zwi�kszenie dywersyfikacji róde� 
dostaw ropy naftowej z wykorzystaniem obecnych i alternatywnych szlaków transportu ropy 
naftowej. Dokonano intensyfikacji wykorzystania Ruroci�gu Pomorskiego (P�ock-Gda�sk). 
Przed�u�ono wybrane ruroci�gi produktowe (rozchodz�ce si� promieni�cie z P�ocka). 
Zwi�kszono pojemno�ci magazynów ropy naftowej i paliw p�ynnych ze wzgl�du na 
zwi�kszaj�cy si� popyt na nie oraz w celu wype�nienia obowi�zuj�cego standardu utrzymania 
dziewi��dziesi�ciodniowej rezerwy paliw p�ynnych. Zbudowano baz� magazynowo-
prze�adunkow� na terenie portu w Gda�sku, po��czon� z terminalem Naftoportu 
i umo�liwiaj�c� wymian� paliw p�ynnych i ropy naftowej z zagranic�. Eksploatowanych jest 
minimum dziewi�� magazynów gazu ziemnego. Ich pojemno�� czynn� zwi�kszono oko�o 
dwukrotnie (w stosunku do roku 2010) zarówno poprzez zwi�kszenie pojemno�ci istniej�cych 
magazynów, jak i budow� nowych na obszarach nowo zgazyfikowanych. Rozpocz�to 
eksploatacj� niekonwencjonalnych z�ó� gazu ziemnego.  

                                                 
56 Zapis zgodny z Za��cznikiem 3. do Polityki energetycznej Polski do 2030 r., s. 9, Dzia�anie 2.3, Sposób realizacji pkt. 3 i 6; w pkt. 6 
dokumentu jest wyrane zobowi�zanie do wprowadzenia wymienionych z�ó� do KPZK jako z�ó� chronionych przed zabudow�. 
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Ro�nie udzia� gazu ziemnego w produkcji energii. Eksploatacja gazu niekonwencjonalnego 
przyczynia si� nie tylko do wzrostu bezpiecze�stwa energetycznego kraju ale stanowi czynnik 
rozwoju regionów, w których podj�to jego eksploatacj�. W rezultacie powoduje wzrost 
gospodarczy ca�ego kraju. Ponadto zwi�kszenie wydobycia gazu ziemnego i wzrost jego 
zu�ycia (procentowo do innych no�ników energii) stwarza mo�liwo�� wi�kszej redukcji gazów 
cieplarnianych. Uruchomiono komercyjne instalacje podziemnego zgazowania w�gla na 
potrzeby produkcji gazu syntezowego i energii elektrycznej, co pozwala na stopniowe 
uniezale�nienie si� od importu tego surowca. 
Pojawi�a si� mo�liwo�� stopniowego uniezale�nienia si� od ropy naftowej. Zwi�kszono rol� 
OZE, takich jak biomasa, energia geotermalna, wodna, s�oneczna i wiatrowa. Udzia� OZE 
w finalnym zu�yciu energii przekracza poziom 15%57 i dalej wzrasta. W zwi�zku 
z zapotrzebowaniem na biomas� stopniowo ulega zmianie struktura wykorzystania ziemi pod 
uprawy. 
G�ównym paliwem dla elektroenergetyki jest nadal w�giel, chocia� jego rola jako 
podstawowego ród�a energii stale maleje. Udzia� tego paliwa w produkcji energii elektrycznej 
obni�y� si� z 92% w 2006 roku do nieca�ych 57% w 2030 roku, a produkcja z tego no�nika 
energii zmniejszy�a si� o 20%. Zasadniczo wzros�a rola odnawialnych róde� energii (OZE) 
w produkcji energii elektrycznej – do oko�o 19%. Blisko po�owa (45%) tego typu energii jest 
wytwarzana przez energetyk� wiatrow�58. Zasadnicza cz��� mocy turbin wiatrowych jest 
zlokalizowana na l�dzie (ok. 90%)59, ale do wytwarzania tego typu energii jest wykorzystywana 
równie� przestrze� morska. Najwi�ksze farmy wiatrowe s� zlokalizowane na pó�nocy kraju, co 
w znacznym stopniu przyczyni�o si� do rozwi�zania problemu niedoinwestowania w zakresie 
infrastruktury energetycznej na tym terenie. Konflikty przestrzenne mi�dzy potrzeb� ochrony 
krajobrazu a potrzebami energetycznymi s� minimalizowane przez system ustale� 
planistycznych. 
Funkcjonuj� dwie elektrownie j�drowe, a w budowie s� dalsze. W elektrowniach tych 
wytwarzane jest ponad 10% energii elektrycznej. W miejsce zamkni�tego Krajowego 
Sk�adowiska Odpadów Promieniotwórczych w Ró�anie od roku 2020 eksploatowane jest nowe 
sk�adowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych. Rozwin��o si� zaplecze 
szkoleniowe i naukowo-badawcze dla energetyki j�drowej. Prowadzone s� badania nad wyborem 
lokalizacji dla g��bokiego sk�adowiska wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych 
i wypalonego paliwa j�drowego, b�d�cego nierozerwalnym elementem energetyki j�drowej.  
Znacz�ca liczba odbiorców indywidualnych na terenach o ma�ej g�sto�ci zaludnienia i du�ym 
stopniu rozproszenia zabudowy zorganizowa�a produkcj� energii dla swoich potrzeb. Powy�sze 
rozwi�zanie problemu zaopatrzenia w energi� sta�o si� mo�liwe dzi�ki post�powi technicznemu 
w zakresie produkcji urz�dze� dla ma�ych producentów energii i znacz�cemu obni�eniu kosztów 
ich zakupu oraz dzi�ki rozwojowi energetyki rozproszonej. 
Rozwi�zany zosta� problem bezpiecze�stwa zasilania w energi� elektryczn� Warszawy, miast 
Polski Pó�nocnej, Poznania i Wroc�awia, g�ównie dzi�ki budowie nowych linii przesy�owych 
400 kV (m.in. na linii Be�chatów – Pozna�, Pozna� – S�upsk, Ostro��ka – Gda�sk). 
Polska ma rozbudowany system po��cze� energetycznych wewn�trznych oraz z pa�stwami 
s�siednimi. Polski system energetyczny powi�zano z systemami Niemiec (Neuenhagen – Vierraden 
– Krajnik) i Litwy (E�k – Olita/Alytus). Rozbudowano i wzmocniono krajow� sie� przesy�ow� 
energii elektrycznej (400 kV) szczególnie w Polsce Pó�nocnej i Wschodniej. W pó�nocnej cz��ci 
Polski nast�pi�a poprawa bezpiecze�stwa zasilania energetycznego w wyniku zainstalowania 

                                                 
57 Na podstawie Polityki energetycznej. 
58 Wyliczenie na podstawie danych z tab. 9, s. 12 za�. 2 do Polityki energetycznej. 
59 Wyliczenie na podstawie danych tab. 1 za�. 2. do Polityki energetycznej. 
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du�ych mocy w nowej elektrowni j�drowej i morskich elektrowniach wiatrowych oraz dzi�ki 
rozwojowi energetyki rozproszonej. Ponadto usprawniono linie przesy�owe mi�dzy pó�nocn� 
i po�udniow� cz��ci� kraju. Trwa integracja ze skandynawskimi systemami energetycznymi. 
Prowadzona polityka przywracania przestrzeni rzekom wsz�dzie tam, gdzie tylko jest to mo�liwe, 
ze wzgl�du na planowane i zagospodarowanie przestrzeni, konieczno�� ochrony dziedzictwa 
kulturowego i wysoki stopie� urbanizacji, poprawi�a bezpiecze�stwo i poziom retencji. W dolinach 
rzek poza terenami zurbanizowanymi i obszarami zainwestowania wymagaj�cymi wzmo�onej 
ochrony i ograniczenia ryzyka powodziowego znacznie zwi�kszono przestrze� potrzebn� do 
swobodnego przep�ywu wód powodziowych. 
Zaprojektowano i wdro�ono systemy wczesnego ostrzegania przed zagro�eniami naturalnymi. 
Opracowano i wdro�ono plany zarz�dzania ryzykiem powodziowym, zabezpieczono tereny 
najbardziej nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi i skutki ba�tyckich sztormów, radykalnie 
ograniczono zabudow� terenów zalewowych. Zosta� zró�nicowany poziom technicznej ochrony 
przeciwpowodziowej. O powstaniu kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych oraz 
zastosowanych �rodkach regulacji przep�ywów wód decyduje wywa�enie racji mi�dzy ochron� 
dobrostanu ekosystemów a potrzebami ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdzia�ania kl�skom 
suszy. W efekcie zabudowa hydrotechniczna rzek zosta�a znacznie ograniczona, a ich doliny s� 
w miar� mo�liwo�ci kszta�towane tak, by zatrzymywa�y nadmiar wody, spowolnia�y jej sp�yw 
i umo�liwia�y rozlewania si� wód. Rozsuni�te wa�y przeciwpowodziowe powi�kszy�y przepusto-
wo�� koryt rzek i zwi�kszy�y bezpiecze�stwo, szczególnie w odcinkach dolin o przewadze funkcji 
ochronnych – jak dolina �rodkowej Wis�y. Racjonalna rozbudowa infrastruktury technicznej, 
zgodna z programem wodno-�rodowiskowym i planami gospodarowania wodami w dorzeczach, 
a tak�e z rzeczywistymi potrzebami zdefiniowanymi w zlewniach i dzia�aniami nietechnicznymi, 
jest koordynowana przez planowanie zagospodarowania przestrzeni.  
Przywracaj�c zdolno�ci retencjonowania wody na poziomie ekosystemów i zwi�kszaj�c akumulacj� 
w�gla w glebach oraz rozbudowuj�c retencj� wód w ma�ych zbiornikach po�o�onych 
w bezpo�rednim s�siedztwie upraw – zmniejszono szybko�� wype�niania si� koryt rzek – zyskuj�c 
znaczne zwi�kszenie odporno�ci du�ych obszarów kraju na zjawisko suszy oraz w perspektywie 
odporno�� na zmiany klimatyczne. Zwi�kszy�a si� tak�e zdolno�� zatrzymywania 
i wykorzystywania wód opadowych w terenach zurbanizowanych, wp�ywaj�c �agodz�co na 
mikroklimat miast i podnosz�c jako�� przyrodniczych przestrzeni publicznych. 
Strukturalne dzia�ania „Programu dla Odry 2006” skutecznie poprawi�y bezpiecze�stwo 
mieszka�ców dorzecza Odry, powoduj�c równie� odtworzenie jej �eglowno�ci. Zmodernizowany 
Wroc�awski W�ze� Wodny, wybudowane zbiorniki Racibórz Dolny i Kamieniec Z�bkowicki, 
wyznaczone i utworzone liczne poldery skutecznie chroni� miasta nadodrza�skie, minimalizuj�c 
ryzyko powodziowe.  
Uko�czono zbiornik w �winnej Por�bie, wybudowano zbiornik K�ty Myscowa oraz w znacznym 
stopniu zrealizowano sieci mniejszych zbiorników w górnej cz��ci dorzecza Wis�y. Przebudowano 
obwa�owania rzek w ca�ym dorzeczu, w tym tak�e Krakowa, B�dzina, D�browy Górniczej, 
Mys�owic, Sosnowca, Katowic, Kielc, Bielska-Bia�ej, Rzeszowa, Tarnowa, Sandomierza, Warszawy, 
P�ocka, Tczewa i innych. Zrealizowano program zabezpieczenia �u�aw, uzyskuj�c znaczne 
podniesienie bezpiecze�stwa terenów w delcie Wis�y. Uj�ciowy odcinek Wis�y wraz z �u�awami 
i jeziorem Dru�no, a tak�e rzeki Przymorza s� dobrze chronione przed wodami sztormowymi. 
Zabezpieczone zosta�y tak�e miasta wybrze�a �rodkowego i zachodniego. Dzia�ania s�u��ce 
realizacji za�o�e� wizji w zakresie kierunków rozwoju i wykorzystania przestrzeni znacz�co 
przyczyni�y si� do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i py�ów oraz wzrostu bezpiecze�stwa 
wobec zagro�e� naturalnych. Mimo braku jednoznacznych scenariuszy przebiegu zmian 
klimatycznych odnosz�cych si� do Polski, przestrze� zosta�a przygotowana do �agodzenia 
przewidywalnych skutków tych zmian. Podstawowym instrumentem koordynacji polityk 
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sektorowych w ramach aktywnej polityki klimatycznej pa�stwa jest zintegrowane planowanie 
przestrzennego zagospodarowania kraju, oparte na sprawnym monitoringu, wykorzystuj�cym 
system informacji przestrzennej SIP (GIS). 
3.2.5. W polskiej przestrzeni panuje �ad dzi�ki uporz�dkowanemu systemowi 
prawnemu i efektywnym instytucjom publicznym 

W 2030 roku przestrze� Polski jest kszta�towana w sposób uporz�dkowany. Polityka 
przestrzennego zagospodarowania kraju, stanowi�c integralny element polityki rozwoju, 
aktywnie wspomaga osi�ganie celów rozwojowych oraz rozwi�zywanie konfliktów i kolizji 
przestrzennych dzi�ki uwzgl�dnieniu uwarunkowa� i wymaga� wynikaj�cych z cech 
poszczególnych elementów przestrzeni: systemu gospodarczego i spo�ecznego, infrastruktury, 
struktury osadniczej, �rodowiska przyrodniczego i kulturowego. W warunkach zwi�kszaj�cej 
si� zmienno�ci struktur przestrzennych oraz bezpo�redniego powi�zania polityki przestrzennej 
z planowaniem spo�eczno-gospodarczym wzrasta rola planowania przestrzennego jako 
jednego z instrumentów osi�gania celów polityki rozwoju.  
W 2030 roku dzi�ki dobrze funkcjonuj�cemu systemowi zarz�dzania obejmuj�cemu zarówno 
instrumenty planistyczne, jak i prawne, instytucjonalne oraz inwestycyjne, polityka 
przestrzenna mo�e pe�ni� koordynacyjn� rol� wobec innych polityk maj�cych wp�yw na 
struktury przestrzenne na ka�dym poziomie planowania. 
Planowanie przestrzenne zintegrowane z planowaniem spo�eczno-gospodarczym 
W Polsce w 2030 roku polityka przestrzenna jest programowana zasadniczo na czterech 
ró�nych poziomach zarz�dzania: 

• krajowym, 
• regionalnym, 
• lokalnym, 
• w obszarach funkcjonalnych wyró�nionych na podstawie specyficznych cech fizyczno- 

-geograficznych lub przebiegu zjawisk rozwoju spo�eczno-gospodarczego – mog� 
wyst�powa� na ka�dym z wy�ej wymienionych poziomów zarz�dzania. 

W systemie planowania regionalnego polityki rozwoju (spo�eczno-gospodarczego) co do 
zasady wyst�puj� dwa podstawowe poziomy – krajowy i regionalny (strategie i programy dla 
innych obszarów maj� charakter pomocniczy i s� powi�zane z tymi dwoma). W ramach 
systemu planowania przestrzennego poziom krajowy i regionalny maj� znaczenie g�ównie dla 
identyfikacji i delimitacji pewnych zjawisk oraz okre�lania sposobu interwencji publicznych 
w ich przebieg. Poziom lokalny i miejscowy oraz w du�ej mierze funkcjonalny maj� 
podstawowe znaczenie dla okre�lania lokalizacji przestrzennej przebiegu interwencji 
publicznych oraz dla rozwi�zywania konfliktów przestrzennych mi�dzy jej ró�nymi 
u�ytkownikami.  
W 2030 roku polski system zarz�dzania przestrzeni� jest zgodny z zasad� subsydiarno�ci, lecz 
ma charakter hierarchiczny, to znaczy ni�sze poziomy planowania uwzgl�dniaj� zamierzenia 
wa�ne z punktu widzenia kraju i regionu. Jest on integralnym elementem systemu zarz�dzania 
rozwojem kraju, który dostarcza mo�liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych60 (Rysunek 
37.). Zastosowanie jednolitych przepisów i wytycznych oraz odpowiednie powi�zanie 
dokumentów planistycznych dotycz�cych rozwoju spo�eczno-gospodarczego szczebla 
krajowego, wojewódzkiego i gminnego, w tym dla obszarów funkcjonalnych, zapewnia 

                                                 
60 Przez system zarz�dzania rozwojem rozumie si� zespó� dzia�a� zmierzaj�cych do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i �rodków 
materialnych, podejmowanych w skoordynowany sposób przez jednostki administracji publicznej ró�nych szczebli, we wspó�pracy 
z przedstawicielami partnerów spo�eczno-gospodarczych oraz organizacji pozarz�dowych, w oparciu o zasad� partnerstwa (za: Za�o�enia 
systemu zarz�dzania rozwojem Polski, Warszawa 2009). 
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koordynacj� zamierze� zawartych we wszystkich dokumentach o charakterze strategicznym 
i operacyjnym dla danego obszaru (wi�cej na ten temat: Cel 6., Rozdzia� V.). 
Krajowe planowanie przestrzenne jako element systemu europejskiego 
W 2030 roku krajowy system planowania przestrzennego tworzy spójny system z planowaniem 
europejskim. Uwzgl�dnia wizj� rozwoju terytorialnego UE i wymiar przestrzenny polityk 
zmierzaj�cych do osi�gania celów UE (obecnie np. Strategia Europa 2020) oraz strategie 
rozwoju europejskich makroregionów, takich jak ba�tycki, dunajski, �rodkowoeuropejski czy 
wschodnioeuropejski. Podstaw� planowania na obszarach przygranicznych w 2030 roku s� 
dzia�ania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony zasobów wodnych, 
ochrony przeciwpowodziowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Uwzgl�dniaj�c interesy obszarów po obu stronach granicy, prowadz� one do powstawania 
mi�dzynarodowych strategii rozwoju powi�zanych z planami rozwoju przestrzennego dla 
danego obszaru. 
System planowania krajowego pozwala reagowa� na pojawiaj�ce si� nowe wyzwania 
Planowanie przestrzenne w Polsce w 2030 roku pozwala na podejmowanie odpowiednich 
dzia�a� wobec pojawiaj�cych si� wyzwa� wynikaj�cych z trendów, które wp�ywaj� na charakter 
struktur przestrzennych kraju. Planowanie przestrzenne w Polsce uwzgl�dnia zmiany 
klimatyczne, uwarunkowania zwi�zane z wyczerpywaniem si� zasobów energetycznych oraz 
pojawianiem si� nowych technologii w tym zakresie; reaguje na zmiany wynikaj�ce m.in. 
z procesów depopulacyjnych i migracyjnych oraz rozrastania si� miast. Planowanie 
przestrzenne uwzgl�dnia tak�e trendy ekonomiczne. 
System prawny zapewniaj�cy skuteczno�� i efektywno�� polityki przestrzennego zagospodarowania kraju  
System prawny dotycz�cy planowania przestrzennego w roku 2030 jest czytelny, spójny 
i stabilny. Podstaw� systemu jest ramowy akt prawny o charakterze przekrojowym, obejmuj�cy 
zarówno przestrze� l�dow�, jak i obszary morskie RP. Jego uzupe�nieniem s� akty 
wykonawcze, które formu�uj� zasady dotycz�ce sposobów zagospodarowania przestrzeni. 
Stabilny system prawny stanowi podstaw� dzia�a� krótko- i d�ugoterminowych oraz tworzy 
ramy sprawnego funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych w tej sferze. 
Efektywny system instytucjonalny zapewniaj�cy realizacj� zada� polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym  
Racjonalne zarz�dzanie przestrzeni� zapewniaj� instytucje pa�stwowe o wysokiej sprawno�ci 
i jako�ci post�powania. System instytucjonalny zapewnia realizacj� wizji krajowych 
w hierarchicznym systemie planowania i zarz�dzania, który umo�liwia uwzgl�dnienie interesów 
jak najszerszego kr�gu podmiotów uczestnicz�cych w procesach rozwojowych na ró�nych 
poziomach planowania. System administracyjny zapewnia efektywn� koordynacj� dzia�a� 
ró�nych podmiotów w przestrzeni – cele formu�owane w ramach polityki przestrzennej na 
ró�nych poziomach planowania spo�eczno-gospodarczego i przestrzennego s� realizowane 
przez ca�� administracj� publiczn�. 
Udzia� obywateli i organizacji pozarz�dowych w procesie planowania rozwoju, w tym 
planowania przestrzennego, jest powszechn� zasad�, wynikaj�c� z potrzeby uwzgl�dniania 
ró�norodnych interesów na etapie tworzenia dokumentu przed skierowaniem go do realizacji. 
Wspó�praca na etapie tworzenia projektów wariantowych sprzyja ich wysokiej jako�ci oraz 
umo�liwia odpowiednio wczesne rozwi�zywanie sprzeczno�ci przed formalnym 
akceptowaniem tych projektów. Zapewnia to skuteczn� realizacj� wa�nych celów zbiorowych 
i zwi�ksza spo�eczn� kontrol� nad dzia�aniami prowadzonymi przez w�adze publiczne. Zasada 
partnerstwa w uk�adzie hierarchicznym i horyzontalnym oznaczaj�ca udzia� zainteresowanych 
stron planowania w ca�ym planowaniu pozwala mieszka�com na lepsz� identyfikacj� 
z miejscem, w którym �yj�. Podstaw� rozwi�zywania ewentualnych kwestii spornych jest 
dialog, do którego zapraszani s� profesjonalni mediatorzy. 
 



III. Wizja przestrzennego zagospodarowania Polski 2030 

 68 

Rysunek 15. System energetyczny i obszary rozwoju energetyki  

 
 

    �ród�o: 
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rozproszonej 2010 i 2030 

 
 

Opracowanie MRR. 
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Polityka przestrzenna osi�ga zamierzone cele dzi�ki dzia�aniom inwestycyjnym prowadzonym w ramach 
ró�nych polityk publicznych  
Polityka przestrzenna stanowi w Polsce podstaw� dzia�a� inwestycyjnych realizowanych na 
ka�dym poziomie zarz�dzania, tj. krajowym, regionalnym, lokalnym oraz w zidentyfikowanych 
obszarach funkcjonalnych. Realizacja zamierze� inwestycyjnych odbywa si� w ramach 
programów rozwojowych szczebla krajowego (za których realizacj� odpowiadaj� ministrowie 
w�a�ciwi), regionalnego (samorz�d województwa). W szczególnych wypadkach odbywa si� 
równie� za pomoc� programów adresowanych do poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 
Wydatki na programy uj�te s� w wieloletnim planie finansowym pa�stwa (okre�lonym 
w bud�ecie pa�stwa) oraz w bud�etach poszczególnych jednostek sektora finansów 
publicznych. Realizacja najwi�kszych strategicznych przedsi�wzi�� pa�stwa i samorz�du 
terytorialnego odbywa si� w formule uzgodnie� i umowy pomi�dzy ró�nymi uczestnikami 
dzia�a� w zakresie rozwoju przestrzennego (kontrakt terytorialny)61. 

Koordynacyjna rola polityki przestrzennej poprawia przede wszystkim efektywno�� dzia�a� 
inwestycyjnych poprzez ich koncentracj� i minimalizowanie sytuacji konfliktowych. 
Przyk�adem integracji planowania w 2030 roku jest polityka rozwoju traktuj�ca morze i l�d 
��cznie dla równowa�enia konfliktów wynikaj�cych z ró�nych sposobów ich u�ytkowania. 
Integracja planowania na morzu i l�dzie oznacza wprowadzanie systemowych rozwi�za� 
przede wszystkim transportowych, z zakresu ochrony �rodowiska i zachowania tradycyjnego 
krajobrazu nadmorskiego, stanowi�cych czynniki niezb�dne do rozwoju nie tylko obszarów 
przylegaj�cych bezpo�rednio do linii brzegowej, ale tak�e ca�ego kraju. 

Koordynacja oparta na trwa�ym systemie monitoringu 
Krajowy system monitorowania procesów przestrzennych oraz oceny realizacji polityki 
przestrzennej i regionalnej stanowi podstawowe narz�dzie zarz�dzania dzia�aniami 
rozwojowymi oraz koordynowania tych dzia�a�. Pe�ni t� rol� dzi�ki powi�zaniu z systemem 
monitorowania zjawisk spo�eczno-gospodarczych oraz efektów polityki rozwoju. Jest on 
zintegrowany z europejskim systemem monitorowania procesów przestrzennych62, co 
zapewnia traktowanie polskiej przestrzeni jako jednego z elementów struktur 
makroregionalnych i paneuropejskich. 

System pozwala na ocen� dzia�a� wszystkich zaanga�owanych podmiotów na ró�nych 
poziomach, od lokalnego, przez regionalny i krajowy, po europejski. Monitoring dostarcza 
wiedz� na temat efektów polityk sektorowych maj�cych wp�yw na przestrze�, stanowi 
podstaw� podejmowania dzia�a�. Umo�liwia równie� koordynacj� przestrzennej dzia�alno�ci 
podmiotów uczestnicz�cych w zagospodarowywaniu przestrzeni Polski, jest zatem platform� 
wspó�pracy w zakresie wyznaczania celów i dzia�a� maj�cych wp�yw na przestrze�. Monitoring 
prowadzony w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych dostarcza wiedz� i dane na temat 
kierunków ich rozwoju. System obs�uguj� wyspecjalizowane jednostki organizacyjne 
administracji publicznej b�d�ce gwarantem najwy�szej jako�ci prac i aktualno�ci danych. 
O u�yteczno�� systemu decyduj� tak�e jego powszechno�� i dost�pno��. 
 
 
 

                                                 
61 Wprowadzenie kontraktu terytorialnego (tak�e na drodze prawnej) jako narz�dzia koordynacji i efektywno�ci dzia�a� publicznych 
w odniesieniu do okre�lonego terytorium (niekoniecznie województwa) przewiduje KSRR 2020.  
62 Monitoring przestrzeni Polski prowadzony b�dzie w oparciu ustaw� o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489). 
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IV. Zasady i cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

4.1. Zasady polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

Programowanie i realizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju podlegaj� zbiorowi 
zasad wynikaj�cych z okre�lonego paradygmatu rozwoju oraz przepisów zawartych 
w Konstytucji i w odpowiednich aktach prawnych – krajowych i mi�dzynarodowych. Zasady 
polityki przestrzennej maj� charakter sta�y i dotycz� wszelkich form dzia�alno�ci cz�owieka 
w odniesieniu do przestrzeni. Najwa�niejsza z nich jest: 

ustrojowa zasada zrównowa�onego rozwoju
63 – oznacza taki rozwój spo�eczno- 

-gospodarczy, w którym nast�puje proces integrowania dzia�a� politycznych, gospodarczych 
i spo�ecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa�o�ci podstawowych 
procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania mo�liwo�ci zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych spo�eczno�ci oraz obywateli zarówno wspó�czesnego pokolenia, jak 
i przysz�ych pokole�. 

Z tej zasady zosta�y wyprowadzone wprost, przez odniesienie do kapita�u ekonomicznego, 
�rodowiskowego i spo�ecznego nast�puj�ce zasady planowania publicznego:  

zasada racjonalno�ci ekonomicznej – oznacza, �e w ramach polityki przestrzennej 
uwzgl�dniana jest ocena korzy�ci spo�ecznych, gospodarczych i przestrzennych w d�ugim 
okresie; 

zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod 
zabudow� – oznacza intensyfikacj� procesów urbanizacyjnych na obszarach ju� 
zagospodarowanych, tak aby minimalizowa� ekspansj� zabudowy na nowe tereny. W praktyce 
zasada ta przeciwdzia�a rozpraszaniu zada� inwestycyjnych, przyczynia si� do efektywnego 
wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, chroni�c jednocze�nie przestrze� wewn�trz miast 
przed dewastowaniem (zasada odnosi si� do recyklingu przestrzeni, u�ytkowania zasobu); 

zasada przezorno�ci ekologicznej – oznacza, �e rozwi�zywanie pojawiaj�cych si� 
problemów powinno nast�powa� we w�a�ciwym czasie, tj. odpowiednie dzia�ania powinny by� 
podejmowane ju� wtedy, gdy pojawia si� uzasadnione przypuszczenie, �e problem wymaga 
rozwi�zania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pe�ne tego naukowe potwierdzenie; pozwoli to 
unikn�� zaniecha� wynikaj�cych z czasoch�onnych bada�, braku �rodków lub zachowawczego 
dzia�ania odpowiedzialnych osób lub instytucji; 

zasada kompensacji ekologicznej
64

 – polega na takim zarz�dzaniu przestrzeni�, planowaniu 
i realizacji dzia�a� polityki rozwojowej, w tym przestrzennej, aby zachowa� równowag� 
przyrodnicz� i wyrównywa� szkody w �rodowisku wynikaj�ce z rozwoju przestrzennego, 
wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezb�dnych ze wzgl�dów spo�eczno-gospodarczych, 
a pozbawionych alternatywy neutralnej przyrodniczo; 

                                                 
63 Zgodnie z art. 5 Konstytucji. W zwi�zku z tym zgodnie z tre�ci� ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 
r., art. 47, ust. 1. pkt 1.: „Minister w�a�ciwy do spraw rozwoju regionalnego sporz�dza koncepcj� przestrzennego zagospodarowania kraju, 
która uwzgl�dnia zasady zrównowa�onego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, spo�eczne i ekonomiczne uwarunkowania”. 
64 Ustawa – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pón. zm.) definiuje w art. 3 pkt 8 kompensacj� przyrodnicz� jako 
„zespó� dzia�a� obejmuj�cych w szczególno�ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj� gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie 
skupie� ro�linno�ci, prowadz�cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych 
w �rodowisku przez realizacj� przedsi�wzi�cia i zachowania walorów krajobrazowych”; zasady stosowania: art. 75; gwarancje stosowania 
w obszarowej ochronie przyrody: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pón. zm.), 
pozosta�e przypadki dotycz�ce inwestycji stanowi� materi� ustawy z dnia 8 padziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku 
i jego ochronie, udziale spo�ecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia�ywania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z pón. zm.). 
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Funkcjonowanie zintegrowanego systemu rozwoju zapewniaj� natomiast : 

zasada hierarchiczno�ci celów zapewniaj�ca koordynacj� dzia�alno�ci wszystkich 
podmiotów podejmuj�cych decyzj� z poszanowaniem subsydiarno�ci organizacji 
w�adz samorz�dowych – definiuje kluczowe elementy planowania przestrzennego, które 
powinny by� formu�owane na najwy�szym poziomie planowania w celu ustalenia niezb�dnych 
standardów i nadania pierwsze�stwa realizacji inwestycji celu publicznego, dla ograniczania 
szkodliwych zjawisk przestrzennych, m.in. konfliktów przestrzennych;  
zasada dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów planistycznych jako 
podstawa do planowania funkcjonalnego w celu wykorzystania lokalnych i regionalnych 
potencja�ów oraz minimalizacji sytuacji konfliktowych (realizowana w KPZK 2030 przez 
obszary funkcjonalne); 
zasada partycypacji spo�ecznej (szerokiej i aktywnej) stanowi�cej gwarant praworz�dno�ci 
i transparentno�ci gospodarowania przestrzeni� i procedur planistycznych. Aktywno�� 
spo�eczna jest niezb�dna przy formu�owaniu w pierwszej kolejno�ci lokalnych strategii, polityk 
i prawa miejscowego. Efektywno�� realizowania polityki przestrzennej wymaga wzmacniania 
jako�ci kapita�u ludzkiego i budowy spo�ecze�stwa obywatelskiego, jak równie� przyj�cia 
zasady wi�kszej partycypacji spo�ecznej, oznaczaj�cej wspó�udzia� i wspó�odpowiedzialno�� 
podmiotów realizuj�cych polityk� rozwoju. 
Poza wy�ej wymienionymi istotne znaczenie maj� zasady odnosz�ce si� do wdra�ania polityk 
publicznych, takie jak: koncentracja geograficzna i tematyczna, partnerstwo i wspó�praca, 
warunkowo��, gospodarka oparta na wiedzy, zintegrowane podej�cie terytorialne i koordynacja 
z innymi politykami, subsydiarno�� i wieloszczeblowo��65.  

4.2. Cel strategiczny 

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju realizuje cele rozwoju kraju w odniesieniu do 
ca�o�ci przestrzeni polskiej. Cel strategiczny odnosz�cy si� do przestrzeni musi wi�c 
wspomaga� wzrost konkurencyjno�ci Polski, zapewnia� sprawno�� funkcjonowania pa�stwa 
i jednocze�nie promowa� spójno�� w jej trzech podstawowych wymiarach.  

W zwi�zku z powy�szym cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest 
nast�puj�cy: 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zró�nicowanych 
potencja�ów rozwojowych dla osi�gania ogólnych celów rozwojowych – 
konkurencyjno�ci, zwi�kszenia zatrudnienia, sprawno�ci funkcjonowania pa�stwa oraz 
spójno�ci w wymiarze spo�ecznym, gospodarczym i terytorialnym w d�ugim okresie.  

Osi�ganie tego celu musi si� odbywa� z zachowaniem spójno�ci przyrodniczo-kulturowej 
s�u��cej realizacji konstytucyjnej zasady zrównowa�onego rozwoju. 

Tak sformu�owany cel – przy doborze odpowiednich celów cz�stkowych oraz instrumentów 
wdro�eniowych – realizowany jest przez wszystkie podmioty publiczne wykonuj�ce zadania 
rozwojowe w zakresie swoich kompetencji na ró�nych poziomach zarz�dzania, w ró�nych 
obszarach tematycznych i w odniesieniu do ró�nych terytoriów. Cel strategiczny ma charakter 
ponadczasowy – wraz z okre�lonymi powy�ej zasadami polityki przestrzennej jest podstaw� do 
formu�owania celów i wytyczania �cie�ki ich osi�gania w dokumentach rz�dowych i innych 
przygotowywanych przez w�adze publiczne, maj�cych okre�lony horyzont czasowy, w tym 
KPZK do roku 2030. 

 

                                                 
65 Wi�cej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010 
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4.3. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030 

Drog� do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju jest koncentracja dzia�a� podmiotów publicznych w wybranych obszarach tematycznych 
i na wyodr�bnionych terytoriach. Wybór celów i obszarów interwencji wynika z diagnozy 
sytuacji, w tym najwa�niejszych uwarunkowa� rozwojowych oraz trendów rozwojowych kraju 
na tle mi�dzynarodowym, przede wszystkim w skali Unii Europejskiej. Cele wraz 
z odpowiednimi instrumentami powinny zapewni� realizacj� wizji przestrzennego 
zagospodarowania Polski 2030 przedstawionej w Rozdziale III. Rozwój b�dzie wymaga� 
wzmocnienia i wykorzystania potencja�u wewn�trznego regionów, zw�aszcza bazuj�cego na 
unikatowych zasobach kulturowych i przyrodniczych oraz kapitale ludzkim. Specjalizacja 
regionów b�dzie sprzyja� koncentracji wysi�ku na realizacji ambicji strategii Europa 2020. 

Sze�� przedstawionych poni�ej celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju nie 
mo�e by� traktowanych roz��cznie. Odnosz�c si� do elementów struktury przestrzennej kraju, 
s� ze sob� �ci�le powi�zane i dope�niaj� si� wzajemnie: 

(1) Podwy�szenie konkurencyjno�ci g�ównych o�rodków miejskich Polski w przestrzeni 
europejskiej poprzez ich integracj� funkcjonaln� przy zachowaniu policentrycznej struktury 
systemu osadniczego sprzyjaj�cej spójno�ci. 

(2) Poprawa spójno�ci wewn�trznej i terytorialne równowa�enie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania si� 
czynników rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencja�u wewn�trznego wszystkich terytoriów. 

(3) Poprawa dost�pno�ci terytorialnej kraju w ró�nych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

(4) Kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych osi�gni�cie i utrzymanie wysokiej 
jako�ci �rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

(5) Zwi�kszenie odporno�ci struktury przestrzennej na zagro�enia naturalne i utrat� 
bezpiecze�stwa energetycznego oraz kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych 
zdolno�ci obronne pa�stwa. 

(6) Przywrócenie i utrwalenie �adu przestrzennego. 

Ocenie post�pów realizacji tak sformu�owanych celów umo�liwiaj�cych urzeczywistnienie wizji 
przestrzennego zagospodarowania kraju w roku 2030 (opisan� w Rozdziale III.) s�u�� 
podstawowe mierniki skuteczno�ci i efektywno�ci okre�lone w Tabeli 1. 

Wskaniki, realizacji KPZK okre�lone w Tabeli 1. jak i mapy diagnostyczne s� podstaw� do 
prowadzenia systematycznego monitoringu efektów dzia�a� rozwojowych podejmowanych w 
ramach ró�nych polityk publicznych w odniesieniu do przestrzeni na wszystkich poziomach 
zarz�dzania: krajowym, regionalnym, lokalnym i funkcjonalnym. Raporty – jako podstawa do 
aktualizacji KPZK b�d� przygotowywane przez Ministra Rozwoju Regionalnego co pi�� lat. 
B�d� one podstaw� do ewentualnej modyfikacji KPZK 2030. Niezale�nie od tego decyzja 
o aktualizacji cz��ci b�d ca�o�ci dokumentu mo�e by� podj�ta przez Rad� Ministrów. 
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Tabela 1. Mierniki osi�gania celów KPZK 2030 wraz z opisem dotycz�cym zakresu i sposobu 
monitorowania 

 Przedmiot badania Sposób i poziom monitorowania 
oraz ród�o danych 

Powi�zania funkcjonalne i ich kierunki w ramach 
policentrycznej sieci metropolii mi�dzy (liczba 
i rodzaj powi�za�): 

a) najwi�kszymi polskimi miastami, 
b) pozosta�ymi o�rodkami miejskimi. 

Program badawczy (badanie 
powi�za� funkcjonalnych 
prowadzone przez IGiPZ PAN, 
badanie UMP, system analiz 
samorz�dowych). 

Badanie PO KL. 

Stopie� integracji funkcji w ramach uk�adów 
wielobiegunowych i wielowierzcho�kowych 
– wskanik integracji funkcji / powi�za� 
funkcjonalnych w ramach uk�adu. 
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Funkcje metropolitalne najwi�kszych miast. 

Porównanie z cechami metropolii europejskich. 

Stopie� i jako�� powi�za� najwi�kszych miast 
z o�rodkami europejskimi – wskanik 
metropolitalno�ci. 

Program badawczy (badanie 
powi�za� funkcjonalnych 
prowadzone przez IGiPZ PAN, 
badania UMP oraz nowa analiza 
w celu okre�lenia funkcji 
metropolitalnych). 

Badania ESPON. 

Powi�zania funkcjonalne pomi�dzy g�ównym 
o�rodkiem a obszarem otaczaj�cym (dochód na 
mieszka�ca, dost�p do us�ug, mo�liwo�� dojazdu, 
procent ludno�ci doje�d�aj�cej do pracy). 

Program badawczy 

Dane GUS – zbiór danych 
wzbogacony po spisie 
powszechnym. 

Spójno�� w specyficznych obszarach problemowych 
– powierzchnia: 

a) obszarów o najni�szym dost�pie do us�ug, 
b) terenów rewitalizowanych, 
c) miast i innych terenów trac�cych 

dotychczasowe funkcje spo�eczno- 
-gospodarcze, 

d) obszarów o najni�szym stopniu rozwoju, 
e) obszarów przygranicznych, 
f) obszarów o najni�szej dost�pno�ci 

czasowej. 

Badanie w ramach planu dzia�a� 
KSRR. 
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Stopie� integracji z o�rodkami europejskimi, 
powi�zania badawcze, biznesowe, edukacyjne. 
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Wskanik wzajemnej dziennej dost�pno�ci 
najwi�kszych polskich miast. 

Wzajemna dzienna dost�pno�� do g�ównych 
o�rodków miejskich. 

Dost�pno�� wewn�trzn� obszarów. 

Wyj�cia „zewn�trzne” (zagraniczne) najwi�kszych 
polskich miast. 

Program badawczy IGiPZ PAN, 
badanie w ramach planu dzia�a� 
KSRR. 
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 Wzrost procentowy powierzchni obszarów 
chronionych w ramach dwóch ustaw: o ochronie 
przyrody oraz ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

Spójno�� i fragmentacja ekosystemów badana na 
poziomie PN, PK ON 2000, u�ytkowanie przej�� 
drogowych w ci�gach korytarzy ekologicznych. 

Procent jednolitych cz��ci wód (JCW) 
nieosi�gaj�cych dobrego stanu wód (RDW).  

Liczba stref z przekroczeniami st��enia py�u 
zawieszonego PM 2,5. 

Stosunek masy sk�adowanych odpadów 
komunalnych do masy zebranych odpadów 
komunalnych”, wyra�ony w procentach. 

Wskanik HNV. 

Wskaniki realizacji KPZL. 

Dane GUS. 

Dane Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. 

Farmland Bird Index. 

Pa�stwowy Monitoring Ptaków (ptaki 
pospolite l�gowe, ptaki obszarów 
mokrad�owych). 

Badania analityczne M� oraz GDO�. 

Badania GDDKiA. 

Pa�stwowy Monitoring �rodowiska 
(GIOS). 

Wskanik realizacji WPR. 

Stopie� dywersyfikacji dostaw energii (wskanik 
Herfindahl-Hirschman). 

Równomierno�� rozmieszczenia róde� energii, 
w tym OZE. 

Usytuowanie i wielko�� obszarów z trudno�ciami 
w dostawach energii. 

Wyznaczenie i okre�lenie polityki zabezpieczenia 
zasobów. 

Monitoring prowadzony przez PSE. 

Dane Ministerstwa �rodowiska 
i Ministerstwa Gospodarki, KZGW, 
partnerzy spo�eczni. 
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Zasi�g szkód i warto�� strat powodziowych. 

Liczba osób mieszkaj�cych na terenach 
zagro�onych powodzi�. 

Przyrost retencji naturalnej i zbiornikowej. 

Programy badawcze do opracowania. 

Dane GUS 

Brown fields – udzia� terenów powtórnie 
zagospodarowywanych w stosunku do powierzchni 
funkcjonalnych obszarów miejskich. 

Udzia� terenów otwartych i zielonych w ogólnej 
powierzchni funkcjonalnych obszarów miejskich. 

Dane GUS, Corine Land Cover, 
Pa�stwowy Monitoring �rodowiska. 

Stopie� uspójniania planów i strategii na poziomie 
krajowym/regionalnym/funkcjonalnym. 

Metodologia analizy krzy�owej – MRR. 

Odsetek zatrudnionych w biurach planowania 
przynale��cych do samorz�du zawodowego 
urbanistów. 

Ci�g�a analiza MRR. 
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Pokrycie planistyczne (miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego) obszarów 
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V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

Cel 1.  Podwy�szenie konkurencyjno�ci g�ównych o�rodków miejskich66 Polski 
w  przestrzeni europejskiej poprzez ich integracj� funkcjonaln� przy zachowaniu 
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjaj�cej spójno�ci. 

(1) Opis problemu  

Polski system osadniczy wyró�nia na tle innych krajów europejskich policentryczna struktura 
oraz stosunkowo równomierne rozmieszczenie najwi�kszych i najwa�niejszych w strukturze 
przestrzennej kraju o�rodków miejskich. Najwi�cej osób (powy�ej 2 mln) mieszka na terenie 
aglomeracji warszawskiej i Aglomeracji Górno�l�skiej (Katowice wraz z przylegaj�cymi 
o�rodkami miejskimi). Oko�o 1 mln mieszka�ców maj� obszary funkcjonalne Krakowa, 	odzi 
i Trójmiasta. Inne najwa�niejsze w 2010 roku miasta (wraz z obszarami funkcjonalnymi) s� 
mniejsze. Nale�� do nich: Wroc�aw, Pozna�, Bydgoszcz z Toruniem, Szczecin oraz Lublin. 
Wszystkie te miasta w 2010 roku zgodnie z przyj�t� metodologi� (Rozdzia� VI.) maj� swoje 
obszary metropolitalne67. 

Wymienione najwi�ksze miasta wraz ze swoimi obszarami funkcjonalnymi s� miejscem 
koncentracji funkcji gospodarczych, politycznych, administracyjnych, spo�ecznych 
i kulturalnych. S� te� one obszarami najbardziej intensywnej dzia�alno�ci gospodarczej 
(Rysunek 16.)68. Ze wzgl�du na sw� atrakcyjno�� jako miejsca pracy i koncentracji ró�nych 
us�ug wy�szego rz�du s� tak�e o�rodkami dojazdów do pracy oraz migracji o charakterze 
czasowym lub sta�ym (w du�ej mierze nierejestrowanych) z obszarów mniej rozwini�tych, 
a tak�e z zagranicy. Najwi�cej powi�za� funkcjonalnych (w zakresie m.in. dojazdów do pracy, 
kontaktów biznesowych, edukacji, kultury) istnieje obecnie pomi�dzy Warszaw� a pozosta�ymi 
g�ównymi polskimi miastami, mi�dzy którymi analogiczne wzajemne relacje s� zdecydowanie 
s�absze (Mapa diagnostyczna 3., Rozdzia� VIII.). 

Obecnie do o�rodków o mniejszej skali oddzia�ywania nale�� zarówno miasta wojewódzkie: 
Bia�ystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Zielona Góra, jak i miasta 
buduj�ce silne relacje w uk�adach wielowierzcho�kowych z najwi�kszymi miastami: 
Katowicami i Krakowem: Bielsko-Bia�a, Cz�stochowa, Rybnik; silne o�rodki w granicach 
oddzia�ywania stolicy: P�ock, Radom, a tak�e dopiero buduj�ce swój potencja� krajowy: Elbl�g, 
Koszalin i S�upsk, dla wzmocnienia Pomorza �rodkowego i Wschodniego oraz inne.  

Ta druga grupa o�rodków w 2010 roku ma status miast regionalnych. S�absze o�rodki 
wojewódzkie oraz miasta o statusie o�rodków regionalnych pe�ni� szereg funkcji 
metropolitalnych, jednak w wielu aspektach pozostaj� nadal powi�zane z o�rodkami 
metropolitalnym i s� im podleg�e funkcjonalnie (np. w zakresie gospodarczym, szkolnictwa 
wy�szego, nauki, kultury). Z jednej strony powoduje to niepe�ne wykorzystanie potencja�u 
podstawowej sieci miejskiej dla rozwoju kraju i poszczególnych regionów, z drugiej os�abia 
spójno�� terytorialn� kraju. W szczególno�ci dotyczy to obszarów, w których brakuje silnego 
o�rodka miejskiego mog�cego wesprze� procesy rozwoju regionalnego i da� bodce 

                                                 
66 G�ówne o�rodki miejskie to o�rodki metropolitalne i wszystkie o�rodki wojewódzkie, w tym pary miast pe�ni�ce funkcje wojewódzkie 
(Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra oraz Bydgoszcz i Toru�) oraz nast�puj�ce o�rodki miejskie: Bielsko-Bia�a, Cz�stochowa, Elbl�g, 
Grudzi�dz, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, Radom, Rybnik, S�upsk, Tarnów, Wa�brzych, W�oc�awek i P�ock. 
67 Istnieje kilka metodologii wyznaczania metropolii poziomu (NUTS 3, 4, 5) i dokumentu planistycznego (KPZK, pzpw). Wed�ug Unii 
Metropolii Polskich metropolia to kompleks osiedle�czy miast(a) wiedzy – region, w którym �yje ponad 500 tys. mieszka�ców, o�rodki 
krajowe – ponad 200 tys. Unia Metropolii Polskich wskazuje 12 obszarów metropolitalnych: warszawski (jedyna polska metropolia o znaczeniu 
europejskim), rozwijaj�ce si� metropolie krajowe: gda�sk�, krakowsk�, pozna�sk� i wroc�awsk�, obszary problemowe wymagaj�ce 
remetropolitalizacji: katowicki, �ódzki, szczeci�ski, kszta�tuj�c� si� metropoli� bydgosko-toru�sk� oraz budowane metropolie: bia�ostock�, 
rzeszowsk� i lubelsk�. Delimitacje obszarów metropolitalnych podaj� te�: Zaktualizowana Koncepcja Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju (prof. G. Gorzelak), analizy ESPON, poszczególne województwa. 
68 Do obszarów o najbardziej intensywnej dzia�alno�ci gospodarczej mierzonej PKB na mieszka�ca nale�� równie�, poza wymienionymi, 
obszary intensywnej wytwórczo�ci i produkcji surowców i Zag��bie Lubi�skie (wydobycie miedzi). 
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rozwojowe obszarom je otaczaj�cym. Taka sytuacja wyst�puje zarówno w Polsce Wschodniej, 
jak i na znacznych obszarach Polski Zachodniej i Pomorza �rodkowego (z wy��czeniem 
obszaru najbli�szego oddzia�ywania Szczecina, Trójmiasta, Poznania i Wroc�awia). 
Rysunek 16. Struktura przestrzenna przychodów najwi�kszych 10 tys. spó�ek w Polsce pod wzgl�dem 

rodzajów dzia�alno�ci i w�asno�ci  

 
�ród�o: P. �leszy�ski, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, 213, Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2007. 

Najwi�ksze o�rodki miejskie, w szczególno�ci te koncentruj�ce najwi�cej funkcji 
metropolitalnych, skupiaj� dzia�alno�� i pe�ni� funkcje, które wp�ywaj� na poziom oraz tempo 
rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego ca�ego kraju, a tak�e poszczególnych regionów. 
Posiadanie mi�dzynarodowej rangi przez takie o�rodki jest istotnym miernikiem ogólnej 
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pozycji kraju w skali kontynentu i w skali globalnej. Pod tym wzgl�dem polskie miasta 
w znacznej mierze ust�puj� miastom innych krajów Unii Europejskiej, zw�aszcza zachodniej 
i pó�nocnej Europy. W porównaniu z nimi najwi�ksze o�rodki miejskie Polski cechuje 
niedostatek rozwoju funkcji metropolitalnych, zw�aszcza w zakresie funkcji kontrolnych, 
w sferze zarz�dzania gospodarczego, funkcji transportowych, badawczo-rozwojowych, 
w pewnym stopniu tak�e funkcji symbolicznych. Ich cech� charakterystyczn� jest niski poziom 
innowacyjno�ci oraz niewielki udzia� gospodarki opartej na wiedzy, w tym zw�aszcza 
przemys�u zaawansowanych technologii. Pod wzgl�dem funkcjonalnym wyranie na tle 
polskich miast wyró�nia si� tylko Warszawa, zakwalifikowana w opracowaniach ESPON jako 
potencjalna metropolia europejska – MEGA 2 (Rysunek 17.)69. 

Rysunek 17. Klasyfikacja o�rodków miejskich w Unii Europejskiej wg klasyfikacji ESPON  

 
Jedn� z mo�liwo�ci rozwoju du�ych o�rodków miejskich jest ich funkcjonowanie w uk�adach 
sieciowych, u�atwiaj�ce wzrost, wymian� wiedzy i kreatywno��. Tak� misj� od 1990 roku pe�ni 
Unia Metropolii Polskich zrzeszaj�ca 12 g�ównych miast kraju: Bia�ystok, Bydgoszcz, Gda�sk, 
Katowice, Kraków, Lublin, 	ód, Pozna�, Rzeszów, Szczecin, Warszaw� i Wroc�aw. 
Zainspirowa�a ona m.in. budow� szybkich po��cze� kolejowych mi�dzy 	odzi� i Warszaw� 
oraz Bydgoszcz� i Toruniem, postuluje takie po��czenie mi�dzy Katowicami i Krakowem. 
Miasta UMP dzia�aj� w stowarzyszeniu Eurocities, które zrzesza 140 europejskich miast 

                                                 
69 W ramach programu ESPON na terytorium 29 pa�stw Europy zidentyfikowano funkcjonalne obszary miejskie – FUA (Functional Urban 
Area). FUA sk�ada si� z rdzenia o�rodka miejskiego oraz z s�siaduj�cej z nim strefy zewn�trznej, która jest gospodarczo zintegrowana 
z rdzeniem. Zidentyfikowano 1595 FUA licz�cych powy�ej 20 tys. mieszka�ców. Na podstawie analiz FUA podzielono na trzy grupy: 1) 
MEGA (Metropolitan European Growth Areas, Europejskie Metropolitalne Obszary Wzrostu), 2) FUA o znaczeniu transnarodowym/krajowym 
oraz 3) FUA o znaczeniu regionalnym/lokalnym. MEGA zosta�y dalej podzielone na nast�puj�ce kategorie: w�z�y globalne (Londyn i Pary�), 
lokomotywy Europy (17 o�rodków, m.in. Berlin, Sztokholm, Barcelona, Wiede�, Rzym) oraz trzy kategorie MEGA: MEGA 1 (silne MEGA), 
MEGA 2 (potencjalne MEGA), MEGA 3 (s�abo wykszta�cone metropolie – w Polsce s� to: Gda�sk, Szczecin, Pozna�, Wroc�aw, 	ód, 
Katowice i Kraków). FUA o znaczeniu transnarodowym/krajowym to: Bia�ystok, Bielsko-Bia�a, Bydgoszcz, Cz�stochowa, Kielce, Lublin, 
Olsztyn, Opole, Rzeszów, Toru� i Zielona Góra. 
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licz�cych powy�ej 250 tys. mieszka�ców. Inne du�e o�rodki miejskie w Polsce s� ze sob� 
s�abiej powi�zane. 

Powi�zania funkcjonalne polskich miast, które docelowo maj� tworzy� policentryczn� sie� 
metropolii opisan� w Wizji (Rozdzia� III), mo�na dzi� okre�li� jako niewystarczaj�ce. Brakuje 
wspó�pracy o�rodków miejskich w ramach sieci osadniczej. Dominuj�c� obecnie tendencj� jest 
konkurencja, a nie budowanie kooperacji czy aliansów strategicznych systemów miejskich. 
Silniejsze zwi�zki funkcjonalne wyst�puj� pomi�dzy o�rodkami metropolitalnymi, s�abiej 
natomiast powi�zane s� z nimi i ze sob� o�rodki regionalne, w tym pozosta�e miasta 
wojewódzkie. 

Tak�e zewn�trzne powi�zania funkcjonalne miast s� rozwini�te niewystarczaj�co 
i nierównomiernie. O ile poprzez lokalizowanie inwestycji zagranicznych na obszarach 
funkcjonalnych najwi�kszych miast nast�puje sta�y rozwój komplementarno�ci funkcji 
gospodarczych i przechodzenie na wy�szy poziom wspó�pracy pomi�dzy tymi miastami 
a miastami po�o�onymi na obszarze europejskiego Pentagonu i cz��ciowo na obszarze Europy 
�rodkowej, o tyle nie towarzyszy temu równie silna integracja w zakresie innych funkcji. 
W takich obszarach jak kultura, nauka czy edukacja na poziomie wy�szym zaledwie kilka 
polskich o�rodków ma potencja� do prowadzenia sta�ej wspó�pracy i dzi�ki temu do 
podwy�szania swojej pozycji konkurencyjnej dzi�ki transferowi idei, wiedzy i know-how. 
Pomimo usuni�cia barier politycznych i ekonomicznych w du�ej mierze niewykorzystane 
pozostaj� mo�liwo�ci rozwoju powi�za� funkcjonalnych mi�dzy g�ównymi miastami na 
obszarze pa�stw Morza Ba�tyckiego70 oraz mi�dzy takimi parami o�rodków, jak na przyk�ad 
Szczecin i Berlin. Po��dana z powodów ekonomicznych wspó�praca z o�rodkami miejskimi 
po�o�onymi na Ukrainie, w Rosji i na Bia�orusi jest nadal utrudniona ze wzgl�du na bariery 
polityczne i administracyjne. Sytuacja ta os�abia szanse rozwojowe o�rodków miejskich 
po�o�onych przy granicy wschodniej: Bia�egostoku, Lublina, Olsztyna i Rzeszowa, maj�cych 
s�abe powi�zania z miastami Europy Zachodniej. 

Rozwój powi�za� funkcjonalnych w du�ym stopniu utrudnia niedostatecznie rozwini�ta 
infrastruktura transportowa, zarówno drogowa, jak i kolejowa. Czas przejazdu mi�dzy 
g�ównymi o�rodkami miejskimi znacznie odbiega od standardów europejskich, utrudniaj�c 
wykszta�cenie wspólnego rynku inwestycyjnego, przep�yw know-how i idei, hamuj�c przy tym 
rozwój funkcji metropolitalnych. Mo�na za�o�y�, �e gdyby istnia�y skuteczniejsze powi�zania 
sie� tych o�rodków by�aby konkurencyjna w stosunku do metropolii europejskich. 

Problemem polskiego systemu osadniczego jest ponadto nieskoordynowany rozwój obszarów 
funkcjonalnych g�ównych o�rodków miejskich. W strefach podmiejskich tych o�rodków nasila 
si� zjawisko �ywio�owej urbanizacji i rosn�cego chaosu przestrzennego. Skutkuje to degradacj� 
krajobrazu i rosn�cymi kosztami ekonomicznymi i spo�ecznymi ponoszonymi przez 
poszczególne obszary funkcjonalne. Niekontrolowana suburbanizacja mo�e doprowadzi� do 
degradacji �rodowiska przyrodniczego, utraty atrakcyjno�ci miejsc rekreacyjnych oraz 
inwestycyjnych, czego skutkiem b�dzie pogorszenie wizerunku i atrakcyjno�ci inwestycyjnej 
tych obszarów. Ponadto niekontrolowana zabudowa obszarów zalewowych mo�e doprowadzi� 
do zwi�kszenia w najbli�szych latach ryzyka powodziowego dotycz�cego ludno�ci, gospodarki, 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Obecnie suburbanizacja przejawia si� odp�ywem ludno�ci miejskiej z dzielnic centralnych oraz 
wielkich osiedli do stref zewn�trznych g�ównych o�rodków miejskich, przyczyniaj�c si� do 
zmiany charakteru funkcjonalnego obszarów wiejskich w otoczeniu du�ych miast, w odleg�o�ci 
oko�o 20-30 km od ich granic administracyjnych. Dynamicznie post�puj�cy proces rurbanizacji 
(semiurbanizacji) polega na osiedlaniu si� znacznej cz��ci ludno�ci zatrudnionej w miastach 

                                                 
70 Porównaj: VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region, padziernik 2009 r.  
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i metropoliach w poszukiwaniu atrakcyjnego �rodowiska �ycia. Ro�nie zatem liczba osób 
zatrudnionych poza rolnictwem, utrwala si� miejski styl bycia, jednocze�nie post�puje zanik 
funkcji rolniczych i upodobnienie do krajobrazu miejskiego w wyniku utraty 
charakterystycznych cech tych obszarów. Na obszarach podmiejskich osiedlaj� si� przede 
wszystkim ludzie zamo�ni, cz�sto dobrze wykszta�ceni. Ze wzgl�du na s�aby i powolny rozwój 
infrastruktury spo�ecznej i us�ug, a tak�e brak miejsc pracy na tych obszarach, nowi mieszka�cy 
przedmie�� zmuszeni s� pracowa� i zaspokaja� cz��� swoich potrzeb w centrach g�ównych 
o�rodków miejskich. Powoduje to konieczno�� wielokrotnego przemieszczania si� 
mieszka�ców mi�dzy miejscem zamieszkania a o�rodkiem centralnym lub stref� podmiejsk� 
po�o�on� po przeciwnej stronie obszaru funkcjonalnego. Ze wzgl�du na brak dostatecznie 
rozwini�tego transportu publicznego mieszka�cy strefy podmiejskiej uzale�nieni s� od 
transportu indywidualnego, co przyczynia si� do niewydolno�ci uk�adów transportowych 
i powstania kongestii, a tak�e obni�enia sprawno�ci ca�ego uk�adu danego o�rodka miejskiego.  

 (2) Kierunki dzia�a� 

Realizacja jednego z podstawowych celów rozwojowych Polski w perspektywie dwudziestu lat 
– podnoszenie konkurencyjno�ci gospodarki – w wymiarze przestrzennym oznacza d��enie do 
efektywnego wykorzystania przestrzennego zagospodarowania kraju. Podstawow� rol� 
w procesie wzrostu konkurencyjno�ci gospodarki w uk�adzie przestrzennym musi odegra� 
wykorzystanie potencja�u g�ównych o�rodków miejskich jako miejsca koncentracji procesów 
gospodarczych, zmian spo�ecznych i kulturowych. Polityka przestrzenna b�dzie wspiera� 
podwy�szanie ich konkurencyjno�ci wzgl�dem innych miast europejskich przy jednoczesnym 
zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego.  

Ze wzgl�du na zidentyfikowane problemy i szanse rozwojowe dzia�ania polityki przestrzennej 
dla wspomagania konkurencyjno�ci g�ównych miast Polski obejm� (Rysunek 18.): 

1.1. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych g�ównych o�rodków miejskich; 
1.2. Intensyfikacj� powi�za� funkcjonalnych pomi�dzy g�ównymi w�z�ami sieci 

osadniczej w uk�adzie krajowym i mi�dzynarodowym; 
1.3. Integracj� obszarów funkcjonalnych g�ównych o�rodków miejskich. 

Aby umo�liwi� powstanie policentrycznej sieci metropolii, a tym samym zwi�kszy� 
mi�dzynarodow� konkurencyjno�� miast Polski i ich obszarów funkcjonalnych, niezb�dne s� 
tak�e dzia�ania dotycz�ce transportu i telekomunikacji opisane osobno w Celu 3. (Rozdzia� V.). 

Uszczegó�owienie dzia�a� dotycz�cych rozwoju miast zostanie zawarte w dokumencie 
rz�dowym Za�o�enia krajowej polityki miejskiej71. Poniewa� rozwój obszarów miejskich jest 
zagadnieniem interdyscyplinarnym, zostanie wypracowany model zarz�dzania i wspó�pracy 
wszystkich szczebli administracji zajmuj�cych si� rozwojem miast. Krajowa polityka miejska 
b�dzie zintegrowana z dokumentami strategicznymi na poziomie zarówno rz�dowym, jak 
i regionalnym, metropolitalnym oraz lokalnym. 

Rozwój funkcji metropolitalnych, zwi�kszenie liczby i jako�ci powi�za� funkcjonalnych, 
integracja obszarów funkcjonalnych miast oraz polepszenie wzajemnej dost�pno�ci g�ównych 
w�z�ów rozwoju gospodarczego nie tylko umo�liwi rozwój tych o�rodków, ale tak�e przyczyni 
si� do poprawy warunków �ycia i gospodarowania na obszarach znajduj�cych si� w pobli�u 
najwi�kszych miast kszta�tuj�cej si� sieci metropolii. 

                                                 
71 Zgodnie z dokumentem Za�o�enia systemu zarz�dzania rozwojem Polski, przyj�tym przez Rad� Ministrów w czerwcu 2009 r. MRR 
zobowi�zane jest przygotowa� wraz z MI Za�o�enia krajowej polityki miejskiej, dotycz�ce m.in. rewitalizacji miast, przeciwdzia�ania 
niekontrolowanej suburbanizacji, wzmacniania funkcji metropolitalnych o�rodków miejskich. W ten sposób uznana zosta�a konieczno�� 
okre�lenia miejsca i roli polityki miejskiej w ramach polityki rozwoju i w jej podstawowych dokumentach strategicznych. Docelow� Polityk� 
miejsk� sporz�dza minister w�a�ciwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zgodnie z art. 9a pkt 8 ustawy o dzia�ach 
administracji rz�dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pón. zm.). 
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Ad 1.1. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych najwi�kszych polskich miast 

Polityka rozwoju, w tym polityka przestrzenna, b�dzie wspiera� rozwój funkcji 
metropolitalnych, przede wszystkim wszystkich o�rodków wojewódzkich. Dzia�ania 
wspieraj�ce rozwój funkcji metropolitalnych b�d� dostosowane do sytuacji wyj�ciowej danego 
o�rodka miejskiego. 

Obecnie najlepiej wykszta�cone funkcje metropolitalne ma dziesi�� o�rodków, w�ród których 
wyró�nia si� Warszawa. W o�rodkach tych, wyodr�bnionych jako miasta wojewódzkie (patrz: 
Rozdzia� VI.), w pierwszej kolejno�ci w ramach polityki przestrzennej podwy�szana b�dzie 
jako�� us�ug publicznych wy�szego rz�du oraz lokalizowane b�d� funkcje naukowe, 
gospodarcze (zw�aszcza w zakresie gospodarki opartej na wiedzy) i symboliczne o znaczeniu 
krajowym i mi�dzynarodowym. Szczególna rola Warszawy wymaga skoncentrowania dzia�a� 
polityki przestrzennej na wspieraniu g�ównie rozwoju funkcji o znaczeniu mi�dzynarodowym 
w tych obszarach, w których Polska mo�e odegra� istotn� rol� w UE i w ca�ej Europie 
(np. lokalizacja instytucji unijnych, koncentracja funkcji finansowych oddzia�uj�cych na obszar 
ca�ej Europy �rodkowej). Lokalizacja zarówno instytucji, jak i inwestycji b�dzie wp�ywa�a na 
rozwój ca�ej Polski. Warszawa po roku 2020 powinna osi�gn�� rang� najwa�niejszego miasta 
Europy �rodkowo-Wschodniej – wielkiego, konkurencyjnego, dost�pnego o�rodka miejskiego, 
bazuj�cego na dobrze wykszta�conym i wyspecjalizowanym kapitale ludzkim72.  

Dzia�ania wspieraj�ce rozwój funkcji metropolitalnych innych miast wojewódzkich obejm� 
przede wszystkim wzmacnianie i dywersyfikacj� ich funkcji gospodarczych poprzez tworzenie 
warunków dla lokalizowania na ich terenie inwestycji w sektorach o wysokiej warto�ci dodanej. 
Wzmacniany b�dzie równie� ich potencja� badawczo-naukowy, dostosowywane b�d� struktury 
przestrzenne i funkcjonalne do potrzeb rozwojowych gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacyjno�ci. Wspierane b�d� dzia�ania u�atwiaj�ce wspó�prac� biznesu i nauki. Wspierane 
b�dzie ponadto lokowanie w tych o�rodkach wybranych funkcji zarz�dzaj�cych sektora 
publicznego o zasi�gu krajowym i regionalnym oraz podwy�szanie jako�ci funkcjonowania 
instytucji ju� istniej�cych. Wzmacniane i eksponowane b�d� równie� funkcje symboliczne 
o�rodków miejskich, w tym kulturowe – wspierana b�dzie renowacja i modernizacja istniej�cej 
infrastruktury kultury (teatry, filharmonie, sale wystawowe, muzea, galerie sztuki, biblioteki itd.) 
oraz rewitalizacja historycznych i zabytkowych obiektów na cele kulturowe, rozwój 
infrastruktury turystycznej i kongresowej oraz wystawienniczo-targowej. 

Dzia�ania na rzecz wzrostu znaczenia funkcji metropolitalnych b�d� wspierane g�ównie 
w ramach polityki regionalnej pa�stwa oraz koordynowanych przez ni� polityk o charakterze 
sektorowym (np. transportowej). Du�e znaczenie b�dzie mia�a tak�e polityka Rz�du 
i samorz�dów terytorialnych na forum ponadkrajowym, np. w zakresie koncentracji funkcji 
o znaczeniu mi�dzynarodowym.  

Ad 1.2. Intensyfikacja powi�za� funkcjonalnych pomi�dzy g�ównymi w�z�ami sieci 
osadniczej w uk�adzie krajowym i mi�dzynarodowym 

Polityka przestrzenna b�dzie wzmacnia� powi�zania funkcjonalne mi�dzy o�rodkami b�d�cymi 
biegunami wzrostu ca�ego kraju. Dzia�ania skoncentruj� si� na intensyfikacji powi�za� 
funkcjonalnych, przede wszystkim w zakresie funkcji: gospodarczych i sektora badawczo- 
-rozwojowego, spo�ecznych, edukacyjnych, symbolicznych, w tym kulturowych. 

Wykszta�cenie si� policentrycznej sieci metropolii spowoduje podniesienie konkurencyjno�ci 
g�ównych polskich o�rodków miejskich, a w konsekwencji ca�ego kraju. Jednocze�nie b�dzie 
                                                 
72 Projekt 1.1.1. ESPON Obszary miejskie jako w�z�y w rozwoju policentrycznym: Lokomotywa Europy to o�rodek miejski o wysokich 
parametrach w obr�bie nast�puj�cych wskaników: masa (mass – zag�szczenie ludno�ci i dzia�alno�ci gospodarczej), konkurencyjno�� 
(competitivity – atrakcyjno�� inwestycyjna mierzona za pomoc� PKB per capita oraz liczba siedzib 500 najwi�kszych europejskich 
przedsi�biorstw), dost�pno�� (conectivity – mierzona jako�ci� po��cze�, dost�pno�ci� tych po��cze� i liczb� pasa�erów na lotniskach) oraz 
wykorzystanie bada� i rozwoju (knowledge basis – zatrudnienie w sektorze B&R, poziom wykszta�cenia mieszka�ców). 
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sprzyja�o, ze wzgl�du na stosunkowo du�� liczb� o�rodków po�o�onych mniej wi�cej 
równomiernie na terenie kraju, zapewnieniu harmonijnego rozwoju ca�ego terytorium Polski.  

Szczególna uwaga zostanie po�wi�cona tworzeniu i intensyfikacji powi�za� mi�dzy o�rodkami 
metropolitalnymi a o�rodkami regionalnymi, które w przysz�o�ci maj� uzupe�nia� 
policentryczn� sie� metropolii. Dzia�ania te s� istotne dla pe�niejszego gospodarczego 
wykorzystania policentrycznej struktury sieci osadniczej w Polsce (w zakresie du�ych i �rednich 
o�rodków), równowa�enia procesów rozwojowych (a tym samym wspomagania procesów 
spójno�ci przestrzennej kraju) oraz wprz�gni�cia w najbardziej dynamiczne procesy rozwojowe 
jak najwi�kszej cz��ci polskiego terytorium. Szczególne znaczenie ma w tym kontek�cie 
wspomaganie budowy powi�za� funkcjonalnych dowi�zuj�cych o�rodki regionalne do 
o�rodków metropolitalnych (w zakresie gospodarczym, spo�ecznym, naukowym, kulturowym). 

Dodatkowych bodców rozwojowych, zwi�kszaj�cych zakres i pola wspó�pracy, dostarczy 
intensyfikacja wspó�pracy i zapewnienie synergii rozwoju takich par obszarów 
metropolitalnych, jak Warszawa – 	ód, Aglomeracja Górno�l�ska – Kraków (wraz 
z w��czeniem mniejszych o�rodków, takich jak Bielsko-Bia�a, Cz�stochowa, Rybnik) oraz 
w ramach obszaru metropolitalnego miast Bydgoszczy i Torunia. Dzia�ania polityki 
przestrzennej na tym obszarze obejm� m.in. integracj� systemów transportu publicznego 
zgodnie ze zintegrowanymi planami zrównowa�onego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego73 ��cz�cych te miasta oraz stworzenie planów rozwoju dla obszarów 
funkcjonalnych obejmuj�cych uk�ady wielowierzcho�kowe. 

Polityka przestrzenna b�dzie nakierowana tak�e na wzmacnianie potencja�u i konkurencyjno�ci 
miast regionalnych uzupe�niaj�cych i wzmacniaj�cych najwa�niejsze polskie miasta. Nale�y 
uruchomi� ich endogeniczny potencja� rozwoju (obecnie niedostatecznie wykorzystany) oraz 
wspiera� zmiany w kierunku przyspieszenia innowacyjno�ci i wzrostu konkurencyjno�ci. 
Pe�nienie komplementarnych wobec siebie funkcji wzmocni ca�� sie� g�ównych o�rodków 
miejskich, a tym samym umo�liwi rozwój ca�ego kraju.  

Dzia�ania w zakresie wzmacniania powi�za� funkcjonalnych mi�dzy g�ównymi o�rodkami 
miejskimi obejm�: tworzenie sieci wspó�pracy uniwersytetów i instytucji sektora naukowo- 
-badawczego, wspieranie wspó�pracy sektora wiedzy z gospodark�, inicjatywami 
przedsi�biorczymi i innowacyjnymi, rozwój wspó�pracy instytucji kultury. Wzmacniany 
i promowany b�dzie ponadto rozwój wspó�pracy gospodarczej i otoczenia biznesu poprzez 
intensyfikacj� procesów wspó�pracy gospodarczej najwi�kszych o�rodków miejskich na 
poziomie krajowym. Sposób wzmacniania powi�za� funkcjonalnych g�ównych o�rodków 
miejskich w zakresie ró�nych sfer bardziej szczegó�owo okre�li Krajowa polityka miejska. 

Dzia�ania podejmowane w ramach tego celu s� komplementarne i wspó�zale�ne z dzia�aniami 
dotycz�cymi rozwoju infrastruktury transportowej zawartymi w opisie Celu 3. Z punktu 
widzenia powi�za� funkcjonalnych obejmuj� one: rozwój nowoczesnych intermodalnych 
systemów transportu ��cz�cych w pierwszej kolejno�ci najwi�ksze polskie miasta, a nast�pnie 
o�rodki wojewódzkie i pozosta�e regionalne (integracja transportu powietrznego, drogowego, 
kolejowego oraz �eglugi), popraw� dost�pno�ci polskich miast w transporcie powietrznym, 
modernizacj� i rozwój sieci kolei o wysokim standardzie. 

                                                 
73 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). 
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Rysunek 18. Kierunki dzia�a� polityki przestrzennej s�u��ce podniesieniu konkurencyjno�ci g�ównych 
o�rodków miejskich. 

 
�ród�o: Opracowanie MRR. 
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Dzia�ania polityki przestrzennej b�d� skierowane na wzmocnienie powi�za� funkcjonalnych 
w przestrzeni nie tylko krajowej, ale równie� mi�dzynarodowej, zarówno w uk�adach 
przygranicznych, jak i nieci�g�ych europejskich i globalnych. B�dzie to korzystnie wp�ywa� na 
zdolno�� konkurencyjn� ca�ego kraju i poszczególnych regionów, w których zostan� zlokalizowane 
jej w�z�y, tworz�c system otwarty. W konsekwencji wzmacniana b�dzie wspó�praca najwi�kszych 
polskich miast z o�rodkami metropolitalnymi le��cymi na pó�noc, zachód i po�udnie od Polski. 
Mo�na za�o�y�, �e bez interwencji polityki przestrzennej zwi�zki miast polskich z o�rodkiem 
metropolitalnym Berlina oraz z Dreznem, Lipskiem, Prag� i Ostraw� b�d� najintensywniejsze. 
Polityka przestrzenna wesprze tworzenie dodatkowych powi�za� z wymienionymi wy�ej obszarami 
dla osi�gni�cia efektu synergii. 
Wzmacniane b�d� równie� powi�zania funkcjonalne, w tym morskich o�rodków miejskich 
z o�rodkami po�udniowej Skandynawii (Sztokholm i Kopenhaga) oraz krajami ba�tyckimi. S� to 
kraje o gospodarkach zaliczanych do najbardziej innowacyjnych. Jednak powi�zania funkcjonalne 
o�rodków miejskich tych krajów w oczywisty sposób ci��� ku zachodowi Europy. Polityka 
przestrzenna b�dzie wspiera� powi�zania funkcjonalne polskich o�rodków metropolitalnych 
z o�rodkami tych krajów, co przyczyni si� do wzrostu innowacyjno�ci polskiej gospodarki dzi�ki 
transferowi innowacyjnych rozwi�za� i zielonych technologii do Polski. 
W interesie Polski le�y ponadto intensyfikacja powi�za� jej o�rodków miejskich z miastami 
le��cymi po wschodniej stronie granicy, co przyczyni si� do wzmocnienia – s�abych obecnie – 
relacji z Ukrain�, Bia�orusi� i Rosj�. 
Dzia�ania w zakresie wzmacniania powi�za� najwi�kszych polskich miast z zagranicznymi 
o�rodkami metropolitalnymi obejm�: wspieranie wspó�pracy mi�dzy uczelniami, rozwój 
instytucjonalnych form wsparcia zagranicznych przedsi�biorców chc�cych nawi�za� wspó�prac� 
z polskimi przedsi�biorcami, dostosowanie polskich urz�dów do obs�ugi zagranicznych 
przedsi�biorców w j�zyku angielskim, promocj� polskich miast na targach mi�dzynarodowych 
i innych forach, organizowanie mi�dzynarodowych targów i konferencji w Polsce, wspomaganie 
przekszta�cania gospodarek krajów le��cych po wschodniej stronie granicy. Dodatkowo dzia�ania 
wzmacniaj�ce powi�zania polskich miast z metropoliami zagranicznymi obejm� dzia�ania 
infrastrukturalne opisane w Celu 3., które zak�adaj� wspieranie poprawy dost�pno�ci zewn�trznej 
w kierunku berli�skim, drezde�skim, praskim i wiede�skim oraz moskiewskim i kijowskim, a tak�e 
w kierunku krajów nadba�tyckich i skandynawskich. 
Ad 1.3. Integracja obszarów funkcjonalnych g�ównych o�rodków miejskich 

Dla podwy�szania konkurencyjno�ci g�ównych o�rodków miejskich niezb�dne jest tak�e 
zapewnienie w�a�ciwych relacji w obr�bie ich obszarów funkcjonalnych (obejmuj�cych zarówno 
gminy b�d�ce miastami, jak i maj�ce status gmin wiejskich). Potrzeba ta jest najbardziej widoczna 
w najwi�kszych obszarach metropolitalnych Warszawy, Aglomeracji Górno�l�skiej i Trójmiasta, ale 
problem ten jest ju� zauwa�alny (w ró�nej skali) w obszarach funkcjonalnych wszystkich o�rodków 
metropolitalnych, a tak�e regionalnych.  
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju b�dzie wspomaga� integracj� obszaru 
funkcjonalnego z jego rdzeniem poprzez dzia�ania o charakterze planistycznym74 oraz poprzez 
dzia�ania inwestycyjne na rzecz wzmocnienia powi�za� funkcjonalnych wewn�trz obszaru 
funkcjonalnego, w tym popraw� dost�pno�ci transportowej. Po��dane jest stworzenie takich 
warunków do zarz�dzania przestrzeni� w ramach obszarów funkcjonalnych, aby lokalizacja 
przedsi�biorstw w powi�zanych sektorach, funkcji us�ugowych, przestrzeni publicznych 
nast�powa�a w sposób uporz�dkowany w okre�lonych strefach, które ze sob� wspó�pracuj�, co 
wyzwala synergi�. Integracja ta powinna d��y� do ��czenia funkcji komplementarnych w celu 
racjonalizacji gospodarowania zasobami przestrzennymi, a tak�e w celu ograniczenia 
zapotrzebowania na energi� (np. redukcja potrzeb transportowych). Niezb�dnym warunkiem 

                                                 
74 Rozwini�cie zasad systemu planowania przestrzennego zawiera Cel 6.  
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aktywizacji terenów jest zapewnienie ochrony zasobów przyrodniczych oraz prowadzenie takiej 
polityki, która wspiera odnow� tych zasobów. Powinno to zmniejszy� koszty funkcjonowania 
infrastruktury miejskiej i podnie�� jako�� �ycia mieszka�ców. 
Dzia�ania w zakresie integracji obszarów funkcjonalnych miast skupi� si� na opracowaniu 
i wdro�eniu regulacji umo�liwiaj�cych prowadzenie zintegrowanej polityki przestrzennej 
w obszarach funkcjonalnych miast, zw�aszcza uporz�dkowanie ustroju funkcjonalnego obszaru 
metropolitalnego Warszawy, Aglomeracji Górno�l�skiej i Trójmiasta. Do systemu prawnego 
zostan� wprowadzone regulacje wspomagaj�ce tworzenie obszarów funkcjonalnych75.  
W wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego zostan� wyznaczone obszary 
funkcjonalne najwi�kszych polskich miast wskazanych w KPZK 2030, opracowane plany 
zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju. Plany i strategie powinny uwzgl�dnia� 
przede wszystkim: koncepcj� zrównowa�onej mobilno�ci w obr�bie tych obszarów, potrzeb� 
ochrony obszarów cennych przyrodniczo, potrzeb� ograniczania zagospodarowania terenów 
dotychczas niezurbanizowanych i zapobiegania temu zagospodarowaniu, a tak�e potrzeb� 
zachowania obszarów dost�pnych publicznie w ramach struktury zagospodarowania przestrzeni 
miejskich. Predyspozycje przyrodnicze i kulturowe terenu powinny by� podstaw� do kszta�towania 
funkcji rozwojowych struktur przestrzennych.  
W ramach polityki regionalnej b�d� prowadzone dzia�ania o charakterze inwestycyjnym, 
szczególnie w zakresie infrastruktury transportowej (w tym maj�ca najwi�ksze znaczenie integracja 
ró�nych form transportu), �rodowiskowej, spo�ecznej oraz na rzecz rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych.  
Szczególne znaczenie b�d� mia�y dzia�ania s�u��ce poprawie dost�pno�ci transportowej wewn�trz 
obszarów funkcjonalnych, co wp�ynie na rozszerzenie zasi�gu potencjalnego rynku pracy76. Dzi�ki 
wprowadzeniu zintegrowanych planów zrównowa�onego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego wdro�one zostan� zintegrowane rozwi�zania dotycz�ce multimodalnego transportu 
zbiorowego obejmuj�cego ró�ne �rodki transportu i elementy infrastruktury: kolej aglomeracyjn�, 
tramwaje, autobusy, system kierowania ruchem, parkingi w systemie „parkuj i jed”, komunikacj� 
rowerow� i piesz� (�a�cuch ekomobilno�ci lub bezpieczne trasy rowerowe i piesze oraz systemy 
wypo�yczania i przechowywania rowerów).  
W wybranych o�rodkach podj�te zostan� dzia�ania s�u��ce rewitalizacji zdegradowanych dzielnic 
miast.  
Polityka rozwoju o�rodków miejskich b�dzie promowa� rozwój budownictwa zgodnego 
z zasadami zrównowa�onego rozwoju. Budownictwo b�dzie d��y�o do ograniczania 
materia�och�onno�ci i energoch�onno�ci budynków w ca�ym cyklu budowlanym – od projektu po 
eksploatacj�. Na terenach o�rodków miejskich d��y� si� b�dzie do wdra�ania takich rozwi�za�, 
które umo�liwi� zagospodarowanie wód opadowych w obr�bie nieruchomo�ci i ogranicz� 
konieczno�� odprowadzania tych wód kanalizacj� deszczow�. W tym celu promowane b�dzie 
zwi�kszanie powierzchni zielonych w obr�bie nieruchomo�ci: budowa „zielonych” dachów, 
wprowadzanie zieleni towarzysz�cej, zak�adanie lokalnych oczek wodnych, parkingów 
zapewniaj�cych przesi�kanie wód opadowych do gruntu i innych nawierzchni przepuszczalnych. 
Istniej�ce bariery wynikaj�ce z systemu prawnego i kultury administracyjnej sprawiaj�, �e oprócz 
wdro�enia instrumentów planistycznych i inwestycyjnych niezb�dne jest wdro�enie mechanizmów 
wsparcia dla podnoszenia poziomu wiedzy i rozwijania kultury wspó�pracy partnerskiej mi�dzy 
podmiotami publicznymi i prywatnymi.  

                                                 
75 W „Deklaracji w sprawie roli metropolii, jako regionów innowacji i wiedzy”, podpisanej 9 kwietnia 2009 r. we Wroc�awiu prezydenci 12 miast 
cz�onkowskich Unii Metropolii Polskich stwierdzili: „konieczno�� utworzenia jednostek samorz�du terytorialnego, które zast�pi� powiaty 
wchodz�ce w sk�ad obszaru metropolitalnego, a których organy b�d� obdarzone mandatem demokratycznym. Jednostki te musz� wykonywa� 
zadania o charakterze regionalnym – w dziedzinie planowania strategicznego, przestrzennego, �rodowiskowego i transportowego – oraz 
sieciowe zadania powiatowe”. 
76 Rozwini�cie zagadnienia systemu transportowego i dost�pno�ci transportowej opisane s� w Celu 3.  
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Cel 2.  Poprawa spójno�ci wewn�trznej i terytorialne równowa�enie rozwoju kraju 
poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrze-
niania si� czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 
wykorzystanie potencja�u wewn�trznego wszystkich terytoriów 

(1) Opis problemu  

Zagadnienie spójno�ci terytorialnej rozumianej jako umo�liwienie ró�nym obszarom kraju 
wykorzystania w�asnych potencja�ów rozwojowych i zapewnienie najwi�kszej liczbie ich 
mieszka�ców mo�liwo�ci udzia�u w procesach rozwojowych nale�y widzie� w kilku skalach 
przestrzennych. Z perspektywy struktur przestrzennego zagospodarowania kraju g�ównymi 
zagadnieniami w kontek�cie spójno�ci wewn�trznej kraju s�: 

• zapewnienie spójno�ci mi�dzy lepiej rozwini�tymi spo�ecznie i gospodarczo obszarami 
centralnej Polski a obszarami usytuowanymi w wi�kszej odleg�o�ci w stosunku do 
g�ównych o�rodków �ycia spo�eczno-gospodarczego kraju, o ni�szym stopniu rozwoju 
i pogarszaj�cych si� perspektywach rozwojowych, 

• zapewnienie spójno�ci mi�dzy dynamicznie rozwijaj�cymi si� miastami wojewódzkimi 
i o�rodkami regionalnymi a obszarami je otaczaj�cymi – obszarami wiejskimi oraz 
miastami subregionalnymi, 

• zapewnienie spójno�ci na wyodr�bnionych geograficznie obszarach, na których 
nast�pi�a koncentracja specyficznych problemów, takich jak s�aby dost�p do us�ug 
publicznych, degradacja spo�eczna, najni�sza dost�pno�� transportowa.  

Do podstawowych wyzwa� polityki przestrzennej nale�y zapewnienie spójno�ci na 
poziomie krajowym – mi�dzy lepiej rozwini�tymi obszarami Polski a obszarami o niskim 
poziomie rozwoju i pogarszaj�cych si� perspektywach rozwojowych. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, �e obecnie do tych obszarów nale�y zaliczy�: obszary pi�ciu województw Polski 
Wschodniej, obszar Pomorza �rodkowego i Polski Zachodniej. 

Obszar Polski Wschodniej, do którego zalicza si� województwo warmi�sko-mazurskie, 
podlaskie, lubelskie, �wi�tokrzyskie oraz podkarpackie, charakteryzuje si� niskim potencja�em 
rozwojowym w skali europejskiej. O�rodki miejskie (poza miastami wojewódzkimi) s� s�abe 
i niezaanga�owane w krajowe procesy rozwojowe (z wyj�tkiem Mielca, �widnika i kilku 
miejscowo�ci na terenie historycznego Centralnego Okr�gu Przemys�owego). Niski jest tak�e 
poziom urbanizacji (wyj�tek stanowi województwo warmi�sko-mazurskie) np. w miastach 
województwa lubelskiego mieszka niespe�na 47% mieszka�ców regionu. Poziom PKB 
mierzony parytetem si�y nabywczej walut kszta�towa� si� na poziomie 46,6% (2010) 
w stosunku do �redniej UE 27, przy czym w województwach podkarpackim i lubelskim, 
nale��cych do najbiedniejszych regionów w UE, wyniós� odpowiednio: 39% i 39%77. 
Ze wzgl�du na niedorozwój funkcji i brak odpowiedniej jako�ci powi�za� transportowych 
obszar ten jest w ma�ym stopniu zintegrowany przestrzennie z Polsk� Centraln� i jej obszarami 
metropolitalnymi oraz z o�rodkami zagranicznymi, po�o�onymi w �rodkowej i zachodniej 
Europie. Barier� rozwoju pozostaje granica z Bia�orusi�, Ukrain� i Rosj�, której potencja�, 
z powodów politycznych i ró�nic w funkcjonowaniu systemów prawno-administracyjnych, nie 
jest wykorzystywany gospodarczo. Najwi�ksze miasta regionu s� zbyt s�abe, aby znacz�co 
oddzia�ywa� (za pomoc� procesu rozprzestrzeniania si� czynników rozwoju) na procesy 
rozwojowe ca�ego obszaru oraz poszczególnych województw. Niemniej to w nich koncentruje 
si� najwi�kszy potencja� rozwojowy (nast�puje tam koncentracja wzrostu gospodarczego, 
liczby miejsc pracy, us�ug publicznych wy�szego rz�du). Negatywny wp�yw na 
konkurencyjno�� Polski Wschodniej ma du�y udzia� zatrudnienia w rolnictwie 
                                                 
77 Eurostat za 2008. 
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niewyspecjalizowanym, o rozdrobnionej strukturze w�asno�ci, z dominacj� ��k i pastwisk 
w strukturze u�ytków rolnych (Mapa 8., Rozdzia� VIII.), niska towarowo��, brak 
alternatywnych róde� dochodów, koncentracja procesów depopulacyjnych na obszarach 
wiejskich, zaburzenia struktury demograficznej spowodowane odp�ywem m�odych ludzi 
(w szczególno�ci kobiet) w wieku produkcyjnym. Odp�yw ten zwi�zany jest z migracj� za 
granic�, a tak�e z przemieszczaniem si� ludno�ci do g�ównych o�rodków miejskich Polski 
w tym Lublina, Bia�egostoku i Rzeszowa. Polska Wschodnia (z wyj�tkiem województwa 
warmi�sko-mazurskiego) charakteryzuje si� tradycyjn� struktur� gospodarki, w której du�� rol� 
odgrywa rolnictwo, natomiast przemys� i us�ugi na ca�ym obszarze wykazuj� liczne deficyty. 
W wielu powiatach wyst�puje tak�e niska jako�� i dost�pno�� do us�ug publicznych, co 
pogarsza perspektywy rozwojowe ich mieszka�ców. Z drugiej strony makroregion ten cechuje 
wysoka jako�� �rodowiska przyrodniczego, definiuj�ca jego potencja� turystyczny jako nie 
w pe�ni wykorzystywany na wi�ksz� skal� (wyj�tkiem jest rejon Mazur). Makroregion ma liczne 
obszary chronione, w tym najwi�ksze parki narodowe, jedne z najcenniejszych przyrodniczo 
w skali kontynentu. W zwi�zku z powy�szym rozwój spo�eczno-gospodarczy i przestrzenny 
tego regionu nale�y pogodzi� z ochron� �rodowiska przyrodniczego. 

Obszar Pomorza �rodkowego i Polski Zachodniej (obejmuj�cy zachodni� cz��� województwa 
pomorskiego, województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie i zachodni� cz��� 
województwa dolno�l�skiego) charakteryzuje si� przeci�tnymi wspó�czynnikami rozwoju 
spo�eczno-gospodarczego w skali kraju. Poziom PKB (2008) kszta�tuje si� poni�ej �redniej 
unijnej – województwo zachodniopomorskie osi�ga 51,48%, a lubuskie 48% �redniej UE 27. 
Obszar ten jest silnie zró�nicowany wewn�trznie. Jego najwi�kszym i najsilniejszym o�rodkiem 
miejskim i gospodarczym jest licz�cy ok. 400 tys. (2010) mieszka�ców (wraz z obszarem 
funkcjonalnym) Szczecin, koncentruj�cy funkcje gospodarcze, naukowe i kulturalne. Miasto 
traci jednak niektóre funkcje gospodarcze (przemys� stoczniowy) i poddane jest wzmo�onej 
presji konkurencyjnej w dotychczas wiod�cych sektorach, takich jak prze�adunek towarów 
w portach. Traci znaczenie jako o�rodek tranzytu towarów na pó�noc i po�udnie kraju 
i Europy. Inne o�rodki miejskie zlokalizowane na tym obszarze pe�ni� przewa�nie funkcje 
administracyjne, a sezonowo funkcje turystyczne. Niska g�sto�� zaludnienia, rozproszenie 
i brak integracji funkcjonalnej sieci osadniczej oraz brak du�ych o�rodków miejskich s� 
przyczynami niskiej atrakcyjno�ci inwestycyjnej, a w konsekwencji ograniczonego uczestnictwa 
w procesach modernizacyjnych i rozwojowych kraju. Dodatkowo niska dost�pno�� 
przestrzenna do g�ównych o�rodków wzrostu po�o�onych w centralnej Polsce 
i niewystarczaj�ca na tle kraju dost�pno�� do podstawowych us�ug publicznych i us�ug 
wy�szego rz�du, a tak�e nadal wyst�puj�ce wyspowo problemy spo�eczne (bieda, wykluczenie 
spo�eczne, patologie) powoduj�, �e znaczne obszary Polski Zachodniej i Pomorza �rodkowego 
charakteryzuje rosn�ca depopulacja, bezrobocie strukturalne, niski poziom aktywno�ci 
gospodarczej i inwestycyjnej.  

Nie tylko Szczecin, ale tak�e Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Koszalin i S�upsk licz�ce od 
90 do 130 tys. mieszka�ców maj� potencja� kreowania i rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych w tej cz��ci kraju, jednak t� mo�liwo�� zmniejsza niska jako�� powi�za� 
transportowych i funkcjonalnych z g�ównymi, bardziej dynamicznymi, w�z�ami sieci osadniczej 
kraju, takimi jak Pozna�, Wroc�aw, Trójmiasto. Jednocze�nie blisko�� geograficzna 
i funkcjonalna Berlina oraz o�rodków miejskich po�o�onych w pa�stwach skandynawskich 
(w szczególno�ci Kopenhagi) nie jest wykorzystywana dla zwi�kszenia potencja�u 
rozwojowego. Przeciwnie – bardzo cz�sto widziana jest jako zagro�enie w kontek�cie 
wymywania zasobów. W wypadku S�upska i Koszalina trudno�ci rozwojowe pog��bia utrata 
funkcji administracyjnych i przestrzenne oddalenie od obecnych centrów administracyjnych 
(Szczecina i Gda�ska), niska jako�� kapita�u spo�ecznego. W efekcie te o�rodki miejskie nie 
potrafi� wykorzysta� swojego potencja�u, by odegra� znacz�c� rol� (w skali krajowej 
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i regionalnej) w kreowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy oraz rozprzestrzenianiu procesów 
rozwojowych na obszary przylegaj�ce.  

Drugim podstawowym wyzwaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
w kontek�cie zagadnienia spójno�ci jest tworzenie warunków zapewniaj�cych spójno�� 
funkcjonaln� g�ównych miast z obszarami je otaczaj�cymi. Spójno�� funkcjonalna ma zapewni� 
warunki dla procesów rozprzestrzeniania si� rozwoju skoncentrowanego w szczególno�ci 
w g�ównych o�rodkach miejskich, które skupiaj� najbardziej dochodow� i konkurencyjn� 
dzia�alno�� gospodarcz� oraz pe�ni� podstawowe funkcje gospodarcze, administracyjne, 
polityczne oraz kulturowe wobec obszarów je otaczaj�cych (miast subregionalnych a tak�e 
obszarów wiejskich).  

Rozwój mniejszych o�rodków miejskich oraz obszarów wiejskich o ni�szym potencjale 
rozwojowym uzale�niony jest od stopnia integracji funkcjonalnej z g�ównymi miastami regionu 
a tak�e mo�liwo�ci wykorzystania unikatowych wewn�trznych zasobów dla wytworzenia 
specjalizacji terytorialnej. W coraz mniejszym stopniu rozwój takich obszarów wiejskich bazuje 
na specjalizacji w produkcji rolniczej – nast�puje dynamiczny proces odchodzenia ludno�ci 
z rolnictwa (zjawisko zró�nicowane przestrzennie w skali kraju) i zwi�zany z tym proces 
przekszta�ce� w�asno�ciowych, prowadz�cy do zwi�kszenia koncentracji i produktywno�ci 
dzia�alno�ci rolniczej w wybranych segmentach rynku. 

Sytuacja w zakresie stopnia i zakresu geograficznego integracji funkcjonalnej miast i obszarów 
wiejskich z g�ównymi miastami jest na terenie kraju bardzo zró�nicowana. Analizy pokazuj�, �e 
du�a cz��� mieszka�ców gmin wiejskich (nawet do 20% ludno�ci czynnej zawodowo) 
po�o�onych wokó� najwi�kszych polskich miast, a w mniejszym stopniu wokó� o�rodków 
regionalnych znajduje w nich zatrudnienie, przy czym zasi�g przestrzenny dojazdów jest 
wprost proporcjonalny do atrakcyjno�ci gospodarczej o�rodków – najwi�kszy obszar dojazdów 
do pracy wyst�puje wokó� aglomeracji warszawskiej. Procesy te prowadz� z jednej strony do 
zwi�kszania si� dochodów mieszka�ców miast i obszarów wiejskich po�o�onych wokó� 
najwi�kszych o�rodków, z drugiej strony wp�ywaj� negatywnie na jako�� i dost�pno�� na 
miejscu podstawowych us�ug publicznych decyduj�cych o perspektywach rozwojowych. 
W konsekwencji obszary te, bez podj�cia odpowiednich dzia�a� w ramach polityki regionalnej 
i zagospodarowania przestrzennego, s� zagro�one odp�ywem ludno�ci o wy�szych 
kwalifikacjach i najbardziej aktywnej ekonomicznie.  

Trzecim wyzwaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w zakresie spójno�ci 
wewn�trznej kraju jest koncentracja problemów rozwojowych na pewnych obszarach 
wyodr�bnionych na podstawie wskaników spo�eczno-gospodarczych na poziomie 
subregionalnym i powiatowym. Niektórym z nich zagra�a trwa�a marginalizacja powodowana 
utrat� konkurencyjno�ci i mo�liwo�ci rozwojowych.  

Pomimo odnotowywanego wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju obszary te nie oferuj� 
mieszka�com korzystnych warunków do �ycia, a ze wzgl�du na kumulacj� barier rozwojowych 
nie maj� mo�liwo�ci wykorzystania swoich zasobów w celu zwi�kszenia konkurencyjno�ci 
i innowacyjno�ci. Sytuacja taka powoduje zagro�enie przerwania trwa�o�ci i ci�g�o�ci 
przestrzennej sieci osadniczej na niektórych obszarach, w szczególno�ci z powodu utraty przez 
miasta lokalne ich funkcji, a tak�e z powodu wyludniania niektórych obszarów wiejskich. Przy 
ujemnym bilansie demograficznym Polski i jednoczesnej utracie funkcji mniejszych o�rodków 
mo�e doj�� do zachwiania przestrzennej i funkcjonalnej równowagi w systemie osadniczym, 
przyczyniaj�cego si� do powstawania obszarów pustki osadniczej. 

Do powy�szych obszarów zaliczy� mo�na: a) obszary o najni�szym dost�pie do us�ug, 
b) obszary degradacji spo�ecznej, gospodarczej, przestrzennej i �rodowiskowej, c) obszary 
przygraniczne, d) obszary o najni�szej dost�pno�ci transportowej do o�rodków wojewódzkich.  
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Ad a) Dost�p do podstawowych us�ug publicznych oraz ich jako�� determinuj� perspektywy 
rozwojowe poszczególnych obszarów (i po�rednio ich mieszka�ców); jest on znacznie 
zró�nicowany w skali kraju. Obszary o najgorszych wskanikach dost�pu do us�ug publicznych 
i ich najni�szej jako�ci (wyznaczone na poziomie powiatów) w skali kraju maj� uk�ad 
mozaikowy – znajduj� si� przewa�nie na obszarach oddalonych od centrów rozwoju. 
Najwi�ksza koncentracja tych obszarów wyst�puje na niektórych obszarach wiejskich i s�abo 
zurbanizowanych po�o�onych we wschodniej, centralnej i pó�nocno-zachodniej cz��ci kraju. 
Gorszy dost�p mieszka�ców do podstawowych us�ug publicznych, takich jak edukacja, w tym 
wychowanie przedszkolne, opieka medyczna, transport zbiorowy, us�ugi komunalne, us�ugi 
w zakresie kultury jest sygna�em niskiej atrakcyjno�ci inwestycyjnej, trudno�ci gospodarczych 
oraz s�abo�ci podstawowej sieci miejskiej (o�rodków lokalnych), co ogranicza mo�liwo�ci 
restrukturyzacyjne tak�e przyleg�ych obszarów wiejskich. Brak atrakcyjnych miejsc pracy 
i mo�liwo�ci podwy�szenia kwalifikacji, których istnienie mog�oby zwi�kszy� mobilno�� 
przestrzenn� mieszka�ców, wp�ywa na niskie dochody, niski poziom �ycia oraz nasilanie 
procesów depopulacyjnych. Czynnikiem dodatkowo determinuj�cym s�abo�� sieci osadniczej 
oraz perspektywy rozwojowe obszarów wiejskich jest niska dost�pno�� przestrzenna do 
g�ównych miast, w zakresie dost�pu zarówno do odpowiedniej jako�ci infrastruktury, jak 
i w�a�ciwie zorganizowanych systemów transportu publicznego.  

Ad b) Jak wskazuj� analizy, na obszarach zurbanizowanych w skali dzielnic, a tak�e ca�ych 
miast – poprzemys�owych i powojskowych – dochodzi do kumulacji negatywnych zjawisk 
spo�eczno-gospodarczych, przestrzennych i �rodowiskowych. Zwi�zane jest to z utrat� 
dotychczasowych funkcji pe�nionych przez te obszary, procesami restrukturyzacyjnymi, 
degradacj� fizyczn� zabudowy lub zmianami w formie u�ytkowania terenu. Do obszarów 
nara�onych na tego typu procesy degradacji spo�eczno-gospodarczej i przestrzennej zaliczy� 
mo�na przede wszystkim stare dzielnice �ródmiejskie, osiedla w zabudowie blokowej oraz 
obszary poprzemys�owe, powojskowe i pokolejowe zlokalizowane na obszarach 
zurbanizowanych. Najwi�ksza koncentracja tego typu problemów obejmuj�cych nawet ca�e 
miasta czy poszczególne ich dzielnice i tereny wykorzystywane gospodarczo po�o�one za ich 
granicami administracyjnymi wyst�puje na obszarze Aglomeracji Górno�l�skiej, aglomeracji 
rybnickiej i na obszarach (takich jak Wa�brzych), zwi�zanych z gwa�townym ograniczeniem 
b�d zaprzestaniem wydobycia kopalin, równie� w miastach, w których nast�pi� upadek 
pewnych ga��zi przemys�u (takich np. jak Radom, 	ód, Szczecin). Pojedyncze zdegradowane 
dzielnice wyst�puj� we wszystkich wi�kszych o�rodkach miejskich, natomiast pojedyncze 
o�rodki lokalne dotkni�te procesami degradacji znajduj� si� g�ównie na terenie Polski 
Zachodniej i Pomorza �rodkowego oraz województwa warmi�sko-mazurskiego.  

Degradacja tych obszarów zwi�zana jest cz�sto ze skutkami ich d�ugotrwa�ego u�ytkowania 
w celach przemys�owych, z zamieraniem tradycyjnych ga��zi gospodarki lub z ich 
restrukturyzacj�. Utrata dotychczasowych funkcji spo�eczno-gospodarczych pe�nionych przez 
miasta lub ich dzielnice prowadzi do post�puj�cej degradacji przejawiaj�cej si� niskim 
poziomem przedsi�biorczo�ci, bezrobociem, nisk� jako�ci� infrastruktury, a tak�e 
intensyfikacj� problemów spo�ecznych zwi�zanych z depopulacj� oraz cz�sto wyst�puj�c� 
koncentracj� patologii i ubóstwa.  

Poza dzielnicami zdegradowanymi w miastach na terenie Polski wyst�puj� obszary 
zdegradowane pod wzgl�dem �rodowiskowym – g�ównie poprzemys�owe, powojskowe 
i pokolejowe, które wymagaj� rekultywacji i stworzenia warunków do ich ponownego 
zagospodarowania. S� s�abo zintegrowane z tkank� urbanistyczn� miast i ich obszarów 
funkcjonalnych. W przysz�o�ci mog� stanowi� zwarte kompleksy terenów inwestycyjnych, a po 
ich rewitalizacji by� atutem gmin dla potencjalnych inwestorów zewn�trznych. Mo�e pojawi� 
si� te� problem koncentracji imigrantów w centrach du�ych miast. 
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Ad c) Obszary przygraniczne w Polsce wymagaj� wzmocnienia planowania przestrzennego, 
aby zapewni� mo�liwo�� realizacji inwestycji transportowych, telekomunikacyjnych, ochrony 
�rodowiska i przeciwpowodziowej, a tak�e zapewni� tworzenie obszarów funkcjonalnych 
o�rodków miejskich podzielonych granic� pa�stwa. Obszary przygraniczne nale�y traktowa� 
w dwojaki sposób ze wzgl�du na odmienno�� cech granicy zewn�trznej i wewn�trznej UE oraz 
specyfik� granicy morskiej. Wschodnia granica UE stanowi trudno przenikaln� barier� 
przestrzenn�, ekonomiczn� i spo�eczn�. Rozwój obszarów przygranicznych oraz wykorzystanie 
potencja�u granicy uzale�nione s� g�ównie od sytuacji politycznej pa�stw s�siaduj�cych 
z Polsk� od wschodu i ch�ci� tych pa�stw do wspó�pracy w wymiarze gospodarczym, 
kulturowym i instytucjonalnym. Obecnie mo�na zauwa�y� niewielk� aktywno�� wspó�pracy 
bilateralnej78 w zakresie transgranicznego planowania rozwoju oraz dzia�a� rozwojowych. 
Przeszkod� stanowi� bariery natury prawnej wynikaj�ce z odmiennych systemów planowania 
rozwoju oraz innego systemu instytucjonalnego i gospodarczego.  

Wej�cie Polski do strefy Schengen nie przyczyni�o si� zasadniczo do intensyfikacji procesów 
rozwojowych i wspó�pracy mi�dzy obszarami przygranicznymi le��cymi wzd�u� wewn�trznej 
granicy z pa�stwami UE. Z jednej strony obszary te s� zagro�one wymywaniem potencja�ów, 
co jest spowodowane wi�ksz� dost�pno�ci� metropolii Berlina, a tak�e blisko�ci� innych 
niemieckich o�rodków oferuj�cych bardziej atrakcyjne warunki �ycia. Z drugiej za� strony z�a 
sytuacja spo�eczno-gospodarcza tych obszarów wynika ze s�abo�ci sieci osadniczej, niskiej 
dost�pno�ci do centrum kraju oraz niedostatecznych zdolno�ci instytucjonalnych samorz�dów 
regionalnych i lokalnych. W efekcie na zachodnich obszarach przygranicznych wyst�puje du�e 
bezrobocie oraz post�puj�cy odp�yw ludno�ci do wi�kszych o�rodków miejskich w kraju i za 
granic�. Powa�n� przeszkod�, podobnie jak na granicy zewn�trznej UE, jest odmienno�� 
systemów administracyjnych oraz planistycznych. Projektów wspó�pracy przygranicznej 
realizowanych w ramach Europejskiej Wspó�pracy Terytorialnej jest ma�o i rzadko wykraczaj� 
one poza dzia�alno�� kulturaln�, turystyczn� lub edukacyjn�. Skala ich oddzia�ywania jest zbyt 
ma�a, aby mog�y wp�yn�� na integracj� funkcjonaln� obszarów po�o�onych po obu stronach 
granicy, a tym bardziej na wykorzystanie wspólnego potencja�u rozwojowego. 

Ad d) Problemy obszarów o najni�szej dost�pno�ci transportowej do o�rodków wojewódzkich 
zosta�y opisane w Celu 3. KPZK 2030.  
(2) Kierunki dzia�a� 

Dla zapewnienia efektywnego wykorzystania potencja�u terytorium ca�ej Polski polityka 
przestrzennego zagospodarowania musi d��y� do zapewnienia spójno�ci terytorialnej kraju 
w ró�nych wymiarach przestrzennych, wykorzystuj�c kszta�tuj�c� si� policentryczn� sie� 
metropolii. Spójno�� terytorialna ma zapewni� wszystkim mieszka�com mo�liwo�� udzia�u 
w procesach rozwojowych poprzez dost�p do dobrej jako�ci miejsc pracy oraz us�ug 
publicznych warunkuj�cych mo�liwo�ci rozwojowe. Takie rozumienie poj�cia spójno�ci 
terytorialnej jest zgodne z zapisami Stanowiska Polskiego Rz�du do Zielonej Ksi�gi79 
i zapewnia tak�e mo�liwo�� realizacji zasad art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

                                                 
78 Jednym z narz�dzi wspieraj�cych programy realizowane w ramach Europejskiej Wspó�pracy Terytorialnej w zakresie dobrego zarz�dzania 
jest Program INTERACT. Do obszarów interwencji Programu nale�y równie� wspó�praca mi�dzy regionami po�o�onymi wzd�u� zewn�trznej 
granicy UE. 
79 Stanowisko Rz�du Rzeczpospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu 
Ekonomiczno-Spo�ecznego Zielona Ksi�ga w sprawie spójno�ci terytorialnej – Przekszta�cenie ró�norodno�ci terytorialnej w si��, COM 
(2008) 616.  
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Rysunek 19. Kierunki dzia�a� polityki przestrzennej na rzecz poprawy spójno�ci wewn�trznej kraju 

 

�ród�o: Opracowanie MRR. 
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Kierunki dzia�a� polityki przestrzennej umo�liwiaj�ce realizacj� celu wspomagania spójno�ci 
terytorialnej obejmuj�:  

2.1. Wspomaganie spójno�ci w uk�adzie krajowym: Pomorze �rodkowe – Polska 
Zachodnia – Polska Centralna – Polska Wschodnia, 

2.2. Regionaln� integracj� funkcjonaln�, wspomaganie rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych na obszary poza g�ównymi miastami oraz budowanie potencja�u 
do specjalizacji terytorialnej, 

2.3. Wspomaganie spójno�ci w obszarach problemowych.  

Wa�nym elementem dzia�a� na rzecz zapewnienia spójno�ci s� te� wysi�ki maj�ce na celu 
zwi�kszenie stopnia dost�pno�ci transportowej przede wszystkim obszarów oddalonych od 
miast wojewódzkich i znacz�cych o�rodków rozwoju spo�eczno-gospodarczego (Rysunek 19.). 
Zosta�y one uwzgl�dnione i opisane w ramach Celu 3.  

Ad 2.1. Wspomaganie spójno�ci w uk�adzie krajowym 

Ze wzgl�du na historycznie ukszta�towane struktury spo�eczno-gospodarcze, niski poziom 
rozwoju mierzony wskanikiem PKB oraz skal� i rozleg�o�� wyst�powania zjawiska braku 
spójno�ci, dzia�ania te powinny by� ukierunkowane zw�aszcza na obszar Polski Wschodniej. 
Terytorialny wp�yw przebiegu obecnych procesów gospodarczych pokazuje, �e dla 
zapewnienia spójno�ci w skali kraju uwaga polityki przestrzennego zagospodarowania musi 
zosta� po�wi�cona tak�e Pomorzu �rodkowemu i Polsce Zachodniej. 

Podstawowe znaczenie dla przyspieszenia procesów rozwojowych i modernizacji obu 
wymienionych powy�ej obszarów maj� dzia�ania na rzecz zwi�kszania stopnia ich integracji 
funkcjonalnej z obszarem Polski Centralnej i g�ównymi obszarami koncentracji procesów 
rozwojowych, tj.: policentryczna sie� g�ównych miast, wzmacnianie funkcji najwi�kszych 
o�rodków miejskich po�o�nych na tym obszarze oraz wspomaganie restrukturyzacji 
gospodarki i wykorzystanie specyficznych potencja�ów wewn�trznych tych obszarów.  

2.1.1. Przygotowanie i sta�a aktualizacja strategii makroregionalnych 

Z�o�ono�� czynników wp�ywaj�cych na procesy rozwojowe oraz konieczno�� 
skoordynowanego oddzia�ywania w celu wspomagania rozwoju Polski Wschodniej, Zachodniej 
i Pomorza �rodkowego wymuszaj� przygotowanie na poziomie krajowym (z udzia�em 
partnerów samorz�dowych, gospodarczych i spo�ecznych) strategii o charakterze 
makroregionalnym80. Strategie te, uwzgl�dniaj�c dzia�ania podejmowane na poziomie 
krajowym i regionalnym oraz wykorzystanie oddzia�ywa� transgranicznych, mog�yby si� sta� 
punktem odniesienia dla systemu monitoringu i ewaluacji KPZK 2030 w zakresie zagadnie� 
spójno�ci terytorialnej wykraczaj�cej poza problematyk� zró�nicowa� w zakresie PKB czy 
stopy bezrobocia.  

2.1.2. Wzmocnienie powi�za� transportowych Polski Wschodniej, Pomorza 
�rodkowego i Polski Zachodniej z Polsk� Centraln� i sieci� g�ównych miast w kraju  

Obszary te powinny zosta� szybko (do roku 2020) dowi�zane do g�ównych krajowych 
o�rodków wzrostu, przede wszystkim dzi�ki rozbudowie i modernizacji odpowiedniej jako�ci 
infrastruktury drogowej i kolejowej, a tam, gdzie jest to uzasadnione wzgl�dami 
ekonomicznymi, tak�e lotniczej. Spowoduje to mo�liwo�� wzmocnienia powi�za� 
funkcjonalnych tych obszarów i b�dzie sprzyja� rozwojowi. 

Intensyfikacja powi�za� mi�dzy g�ównymi o�rodkami miejskimi w kraju a o�rodkami 
zlokalizowanymi na wymienionych obszarach w d�u�szej perspektywie mo�e mie� znacz�cy 

                                                 
80 Dla Polski Wschodniej obowi�zuje przyj�ta przez rz�d w grudniu 2008 r. Strategia rozwoju spo�eczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020.  
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wp�yw na aktywizacj� rozwoju sieci mniejszych miast subregionalnych i lokalnych oraz 
obszarów wiejskich.  

Ze wzgl�du na przygraniczne po�o�enie du�e znaczenie b�dzie mia�a tak�e rozbudowa 
po��cze� wy�ej wymienionych obszarów (w pierwszej kolejno�ci zlokalizowanych w nich miast 
regionalnych) z najwa�niejszymi o�rodkami miejskimi po�o�onymi po drugiej stronie granicy. 
Ze wzgl�du na zaawansowanie procesów inwestycyjnych oraz ci��enia gospodarcze procesu 
integracji funkcjonalnej na granicy zachodniej i po�udniowo-zachodniej, najwa�niejszym 
kierunkiem dzia�a� dla krajowej polityki przestrzennego zagospodarowania b�dzie 
(w zale�no�ci od rozwoju sytuacji politycznej) obszar Ba�tyku, Litwy, Ukrainy, Obwodu 
Kaliningradzkiego i Bia�orusi.  

Wspomaganie rozwoju powi�za� transportowych pomi�dzy najwa�niejszymi o�rodkami 
miejskimi po�o�onymi na obszarze Polski Wschodniej, Pomorza �rodkowego i Polski 
Zachodniej w obecnych warunkach ma dla tych obszarów mniejsze znaczenie gospodarcze ni� 
budowanie powi�za� do�rodkowych z najwa�niejszymi polskimi miastami. W perspektywie 
najbli�szych dwudziestu lat rozwój takich powi�za� b�dzie wa�nym czynnikiem integracji 
przestrzennej Polski dla przeciwdzia�ania utrwalaniu si� modelu centrum – peryferie, co 
zosta�o zilustrowane na Rysunku 19. 

2.1.3. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych s�abszych o�rodków miejskich 

W uzupe�nieniu do dzia�a� przewidywanych w ramach Celu 1., dzia�ania polityki przestrzennej 
w zakresie wspierania funkcji metropolitalnych b�d� mia�y g�ównie charakter planistyczny, 
wspomagaj�c koncentracj� ludno�ci w s�abszych o�rodkach miejskich. Dedykowane rozwojowi 
o�rodków metropolitalnych dzia�ania w ramach polityki regionalnej b�d� polega�y na 
wspomaganiu rozwoju ich funkcji metropolitalnych, w tym w szczególno�ci funkcji 
o charakterze gospodarczym oraz tych dotycz�cych dost�pu do us�ug publicznych wy�szego 
rz�du. Celem dzia�a� b�dzie zwi�kszenie znaczenia i nadanie wi�kszej dynamiki rozwoju 
podstawowej sieci miast decyduj�cej o konkurencyjno�ci ca�ych otaczaj�cych je obszarów 
poprzez m.in. koncentracj� funkcji gospodarczych, rozwój zasobów ludzkich i kapita�u 
spo�ecznego oraz wspieranie zwi�kszania poziomu inwestycji dzi�ki budowie niezb�dnej 
infrastruktury. Dzi�ki powy�szym dzia�aniom o�rodki te jako motory wzrostu b�d� mog�y 
w stopniu wi�kszym ni� dotychczas odgrywa� wa�n� rol� w rozprzestrzenianiu si� procesów 
rozwojowych na przylegaj�ce do nich obszary wiejskie i o�rodki subregionalne. 

2.1.4. Wspomaganie procesów koncentracji urbanizacji w miastach �rednich 
i wybranych ma�ych 

Sie� �rednich i ma�ych miast na tym obszarze wymaga dzia�a� polityki przestrzennego 
zagospodarowania ukierunkowanej na wzmocnienie ich potencja�u ludno�ciowego, 
zlokalizowanie funkcji gospodarczych (np. przygotowywanie terenów pod inwestycje) oraz 
us�ugowych czy popraw� jako�ci dostarczania us�ug publicznych.  

Wsparcie to jest istotne ze wzgl�du na szereg powi�za� przestrzennych pomi�dzy lokalnymi 
o�rodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Znaczna liczba ma�ych miast posiada potencja� do 
rozwoju gospodarki jako lokalne o�rodki rozwoju dla otaczaj�cych je obszarów wiejskich. 
Rozwój lokalnych centrów rozwoju i powi�za� mi�dzy nimi a terenami wiejskimi, mo�e 
stanowi� u�atwienie dla dost�pu do us�ug oraz rynku pracy dla mieszka�ców obszarów 
wiejskich i w ten sposób przyczyni� si� do zwi�kszenia atrakcyjno�ci jako miejsca �ycia, pracy 
i prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej. Z tego wzgl�du niezb�dne jest równie� zapewnienie 
rozwoju infrastruktury transportowej zapewniaj�cej dost�p do lokalnych centrów rozwoju. 

Ponadto szczególnej uwagi wymaga spójny rozwój grup miejscowo�ci wiejskich oraz ma�ych 
miasteczek posiadaj�cych wspólne problemy rozwojowe. 
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Ze wzgl�du na procesy depopulacyjne obejmuj�ce znaczn� cz��� powierzchni obszarów 
wiejskich Polski Wschodniej, szczególnie na tym obszarze istotne jest wzmocnienie o�rodków 
lokalnych i ich dost�pno�ci z obszarów wiejskich.  

Na obszarze Pomorza �rodkowego, Polski Zachodniej i województwa warmi�sko- 
-mazurskiego zadaniem polityki przestrzennego zagospodarowania jest wsparcie (ze wzgl�du 
na stosunkowo wysoki poziom urbanizacji i nisk� g�sto�� zaludnienia) restrukturyzacji bazy 
spo�eczno-gospodarczej i optymalizacji dostarczania us�ug publicznych. 

2.1.5. Wspomaganie restrukturyzacji obszarów wiejskich 

W ramach polityki przestrzennego zagospodarowania i polityki regionalnej restrukturyzacja 
obszarów wiejskich ma podstawowe znaczenie dla Polski. Niezb�dne jest wzmacnianie 
potencja�u rozwojowego obszarów wiejskich tak�e w wymiarze lokalnym (gminnym, 
powiatowym i subregionalnym) i rozszerzanie oferty lokalnych rynków pracy, 
z uwzgl�dnieniem uwarunkowa� lokalnych. Obszary wiejskie pe�ni� wiele funkcji 
o zasadniczym znaczeniu dla zrównowa�onego rozwoju kraju zarówno w sferze produkcji 
(rolniczej i pozarolniczej), konsumpcji, jak i dostarczania dóbr publicznych, s� miejscem �ycia, 
pracy i wypoczynku wi�kszo�ci spo�ecze�stwa. Jednocze�nie na obszarach tych znajduje si� 
zdecydowana wi�kszo�� form ochrony przyrody oraz prowadzone s� ro�ne rodzaje aktywno�ci 
gospodarczej, z których najbardziej powszechne i charakterystyczne jest rolnictwo. Dlatego 
szczególnie istotne jest wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
z wykorzystywaniem ich potencja�u endogenicznego oraz wykorzystywanie i wzmacnianie 
efektów dyfuzji procesów rozwojowych miejskich centrów rozwoju. 

Konieczne jest u�atwienie mieszka�com dostosowania si� do zmian strukturalnych poprzez 
wykorzystanie innych walorów tych obszarów (np. w zakresie ekologii, rozwoju turystyki, 
produkcji energii w oparciu o lokalne ród�a surowców) i zwi�kszenie mo�liwo�ci znalezienia 
zatrudnienia w bardziej produktywnych sektorach gospodarki. Nast�pi to dzi�ki wsparciu 
rozwoju zasobów ludzkich, kapita�u spo�ecznego oraz inwestycji w infrastruktur� techniczn� 
(transportow�, telekomunikacyjn�, energetyczn� niskich napi�� i ochrony �rodowiska) 
i spo�eczn�. Wa�nym elementem dzia�a� restrukturyzacyjnych s� ukierunkowane na wzrost roli 
i jako�ci dzia�ania instytucji publicznych (w tym administracji), obs�uguj�cych procesy 
restrukturyzacyjne oraz s�u��ce pobudzaniu aktywno�ci i budowaniu partnerstwa pomi�dzy 
ró�nymi grupami spo�ecznymi. 

Istotnym kierunkiem dzia�a� na rzecz restrukturyzacji obszarów wiejskich, na których funkcja 
rolnicza pozostanie funkcj� dominuj�c� (np. ze wzgl�du na uwarunkowania naturalne oraz 
kulturowe), b�d� dzia�ania zwi�kszaj�ce produktywno�� dzia�alno�ci rolniczej, w tym 
koncentracj� i dalsze usprawnianie procesów produkcji �ywno�ci, organizowanie rynków 
rolnych, wspomaganie wspó�pracy producentów rolnych oraz zwi�kszanie mo�liwo�ci zbytu 
na rynkach zagranicznych.  

Ad 2.2. Regionalna integracja funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania si� 
procesów rozwojowych na obszary poza g�ównymi miastami oraz budowanie 
potencja�u dla specjalizacji terytorialnej 

Celem dzia�a� w tym obszarze jest w��czanie w procesy rozwojowe jak najwi�kszego obszaru 
poszczególnych województw poprzez wspomaganie procesów integracji regionalnej wokó� 
miast wojewódzkich i innych g�ównych miast, budowanie potencja�u terytorialnego 
równowa�enia rozwoju – gotowo�ci do absorpcji impulsów s�u��cych wzrostowi, budow� 
warunków dla rozprzestrzenienia procesów rozwojowych na obszary otaczaj�ce g�ówne 
o�rodki miejskie oraz tworzenie warunków do absorpcji tych procesów w mniejszych 
miastach, a tak�e na obszarach wiejskich. Tam, gdzie pojawiaj� si� odpowiednie warunki, 
nale�y promowa� rozwój specjalizacji terytorialnej (w zakresie turystyki, �rodowiska, ró�nych 
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ga��zi przemys�u i rolnictwa) b�d�cej cennym uzupe�nieniem bazy dochodowej mieszka�ców 
regionów.  

Podstawow� rol� w procesach integracji regionalnej odgrywaj� miasta wojewódzkie. To one, 
koncentruj�c funkcje administracyjne oraz najwi�cej funkcji gospodarczych, tak�e w zakresie 
dostarczania us�ug publicznych wy�szego rz�du, decyduj� najcz��ciej81 o mo�liwo�ciach 
rozwojowych ca�ych regionów. Baz� dla pobudzania dyfuzji stanie si� sie� g�ównych o�rodków 
miejskich, które mimo zró�nicowania wielko�ci i skali oddzia�ywania zapewni� stabilizacj� 
polskiej przestrzeni.  

2.2.1. Zwi�kszanie dost�pno�ci transportowej wewn�trz regionów 

Wzrost generowany przez o�rodki wojewódzkie b�dzie przenoszony na pozosta�e o�rodki 
miejskie oraz obszary wiejskie dzi�ki zmodernizowanej infrastrukturze transportowej, a tak�e 
dzi�ki wprowadzeniu zintegrowanych planów zrównowa�onego rozwoju transportu 
publicznego. Poprawi to znacz�co dost�pno�� do g�ównych miast z obszarów je otaczaj�cych, 
intensyfikuj�c integracj� funkcjonaln� o�rodków miejskich z mniejszymi miastami i obszarami 
wiejskimi. Procesy te b�d� dodatkowo wzmocnione przez rozbudow� systemów transportu 
publicznego w obr�bie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Dzia�ania w zakresie 
poprawy dost�pno�ci infrastrukturalnej zawiera Cel 3. (Rozdzia� V.).  

2.2.2. Wspieranie rozwoju o�rodków subregionalnych  

O�rodki subregionalne maj� cz�sto szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, 
g�ównie jako katalizatory tworzenia funkcji pozarolniczych oraz jako inkubatory przedsi�wzi�� 
aktywizuj�cych otaczaj�ce je tereny. Obok wsparcia rozwoju funkcji us�ugowych �redniego 
rz�du o�rodki te w sferze przestrzennej zostan� wzmocnione dzi�ki poprawie dost�pno�ci 
transportowej o�rodków subregionalnych i lokalnych do najwi�kszych o�rodków miejskich. 
Stworzy to mieszka�com otaczaj�cych obszarów wiejskich warunki do bardziej intensywnej 
mobilno�ci przestrzennej i zawodowej przek�adaj�cej si� na wy�sz� jako�� �ycia bazuj�c� na 
lepszym dost�pie do us�ug publicznych wy�szego rz�du czy do bardziej atrakcyjnych miejsc 
pracy. 

2.2.3. Integracja przestrzenna i funkcjonalna obszarów wiejskich 

Polityka przestrzenna wobec obszarów wiejskich b�dzie zmierza� do uruchomienia 
istniej�cego potencja�u rozwojowego tych obszarów w celu zwi�kszenia ich konkurencyjno�ci 
jako miejsca zamieszkania i pracy, wypoczynku oraz prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej 
i poprawy warunków �ycia mieszka�ców. Dla harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich 
niezb�dna jest nale�yta ochrona i wykorzystanie dla celów rozwojowych ich potencja�u 
przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego, poprawa jako�ci i dost�pno�ci us�ug 
publicznych, wzmacnianie spo�eczno�ci lokalnych, tworzenie warunków do rozwoju 
dzia�alno�ci gospodarczej, co sprzyja� b�dzie powstawaniu róde� dochodu poza rolnictwem. 
Zwi�kszy si� atrakcyjno�� obszarów wiejskich jako miejsca do �ycia, wypoczynku i pracy. 

Wsparcie procesów rozwojowych obszarów wiejskich b�dzie uwzgl�dnia� zró�nicowanie 
terytorialne, w tym lokalizacj� obszarów wiejskich wzgl�dem najwi�kszych centrów rozwoju 
i b�dzie si� koncentrowa� w szczególno�ci na: 

- wzro�cie mo�liwo�ci zatrudnienia poprzez zwi�kszenie mobilno�ci zawodowej 
i przestrzennej, 

- zapewnianiu rozwoju infrastruktury i poprawy transportu zbiorowego, 

                                                 
81 Z wyj�tkiem sytuacji, w których wielko�� i potencja� gospodarczy tych miast s� zbyt ma�e i nie pozwalaj� odgrywa� znacz�cej roli 
w procesach rozwoju regionalnego. Tak jest nie tylko w wypadku wi�kszo�ci miast wojewódzkich Polski Wschodniej, Pomorza �rodkowego 
i Polski Zachodniej, ale tak�e w wypadku Opola.  
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- wspomaganiu rozwoju miast powiatowych i innych miast o znaczeniu lokalnym 
stymuluj�cych rozwój lokalny, 

- tworzeniu warunków do zwi�kszenia inwestycji pozarolniczych. 

Jednym z warunków prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej oraz czynnikiem decyduj�cym 
o jako�ci �ycia jest dost�pno�� lokalnej infrastruktury energetycznej o odpowiednim 
standardzie. Infrastruktura energetyczna na obszarach wiejskich, sieci przesy�owe 
i dystrybucyjne oraz powi�zania sieci przesy�owej mi�dzy regionami b�d� modernizowane, 
tak�e dla wsparcia dynamiki rozwoju wykorzystania energii ze róde� odnawialnych.  

Szczególne znaczenie dla zwi�kszenia mobilno�ci zawodowej mieszka�ców obszarów 
wiejskich ma zapewnienie dost�pu do wysokiej jako�ci us�ug edukacyjnych, pocz�wszy od 
opieki nad dzieckiem do lat 3 i edukacji przedszkolnej. W zwi�zku z tym nale�y podj�� 
intensywne dzia�ania na rzecz modernizacji i rozwoju szeroko poj�tej infrastruktury edukacji, 
a tak�e tworzy� i modernizowa� infrastruktur� dla inkubowania przedsi�wzi�� spo�ecznych 
i obywatelskich. Niezb�dne jest równie� zapewnienie dost�pu do wysokiej jako�ci us�ug 
umo�liwiaj�cych podnoszenie wiedzy, umiej�tno�ci i aktywizacj� mieszka�ców obszarów 
wiejskich.  

Zwi�kszeniu inwestycji pozarolniczych na obszarach wiejskich sprzyja� b�dzie wspomaganie 
instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji doradczych, inkubatorów przedsi�biorczo�ci, 
parków przemys�owych, wprowadzanie rozwi�za� prawnych u�atwiaj�cych prowadzenie 
i ewidencjonowanie dzia�alno�ci gospodarczej towarzysz�cej produkcji rolnej i wzrost 
dost�pno�ci kapita�u zewn�trznego oraz wsparcie rozwoju ekonomii spo�ecznej oraz 
sieciowanie.  

Dla zwi�kszenia mobilno�ci przestrzennej mieszka�ców obszarów wiejskich niezb�dne jest 
skoordynowanie na poziomie planowania rozwoju infrastruktury transportowej na szczeblu 
regionalnym, powiatowym i gminnym, utrzymanie oraz tworzenie nowych po��cze� 
kolejowych (pomi�dzy powiatami w województwach lub powiatów z najbli�szym obszarem 
metropolitalnym), wzmocnienie regionalnego i lokalnego transportu autobusowego w relacjach 
zamiejskich, umo�liwiaj�cego bezpo�rednie powi�zanie z obszarem metropolitalnym 
przyleg�ych obszarów wiejskich. Nale�y podj�� dzia�ania na rzecz budowy i rozwoju 
bezpo�rednich powi�za� lokalnych, wzmocni� funkcje dowozowe do linii kolejowej oraz d��y� 
do integracji taryfowo-biletowej kolejowych przewozów regionalnych z komunikacj� 
publiczn�. Jednocze�nie nale�y tworzy� powi�zania lokalnej sieci drogowej z sieci� dróg 
krajowych, ekspresowych i autostrad oraz wspiera� tworzenie infrastruktury i rozbudow� 
w�z�ów przesiadkowych transportu ko�owego i kolejowego na obszarach wiejskich (opartej na 
budowie i rozwoju zintegrowanej infrastruktury transportu pasa�erskiego w uk�adzie lokalnym 
i regionalnym). 

Dzia�aniom infrastrukturalnym w zakresie zwi�kszania dost�pno�ci przestrzennej towarzyszy� 
b�d� komplementarne przedsi�wzi�cia dotycz�ce rozbudowy sieci szerokopasmowego 
internetu w celu wyrównywania szans edukacyjnych, u�atwiania prowadzenia dzia�alno�ci 
gospodarczej oraz u�atwiania telepracy. 

W przypadku obszarów wiejskich b�d�cych pod wp�ywem oddzia�ywania du�ego 
o�rodka miejskiego niezb�dne s� zarówno rozwijanie endogenicznego potencja�u i likwidacja 
barier komunikacyjnych (dost�pno�ci), jak i wzmacnianie dyfuzji procesów rozwojowych na te 
obszary z najwi�kszych o�rodków miejskich. Instrumentami dyfuzji procesów rozwojowych, 
które b�d� silniejsze w bliskim s�siedztwie centrów rozwoju gospodarczego, a s�absze w miar� 
oddalania si� od nich, s�: 

• rozwój sieci komunikacyjnych pomi�dzy o�rodkami miejskimi a obszarami wiejskimi 
wraz z tworzeniem i rozbudow� w�z�ów przesiadkowych transportu ko�owego 
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i  kolejowego i dzi�ki temu poprawa wahad�owej mobilno�ci przestrzennej 
mieszka�ców obszarów wiejskich, 

• podwy�szenie atrakcyjno�ci obszarów wiejskich jako miejsc lokowania inwestycji 
gospodarczych, w szczególno�ci dzi�ki skoordynowaniu lokalnych i regionalnych 
inwestycji infrastrukturalnych z budow� sieci dróg, 

• poprawa jako�ci us�ug publicznych i dost�pu do tych us�ug (zlokalizowanych na 
obszarach wiejskich, a tak�e w miastach ró�nego typu), w tym w szczególno�ci 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwi�kszenie dost�pno�ci wysokiej jako�ci 
us�ug edukacyjnych dla mieszka�ców obszarów wiejskich. 

Zwi�kszenie dost�pno�ci z obszarów wiejskich do miast powiatowych, subregionalnych 
i regionalnych ma zapewni� lepszy dost�p do rynku pracy oraz do zlokalizowanych w nich 
us�ug publicznych �redniego i wy�szego rz�du. Dzia�ania w tym zakresie obejm� modernizacj� 
i uzupe�nienie sieci dróg na obszarach wiejskich oraz rozwój zintegrowanego transportu 
publicznego w relacji miasto – wie�. Zwi�kszona dost�pno�� przestrzenna do miast b�dzie 
czynnikiem rozwijaj�cym mo�liwo�ci sieciowania, wspó�pracy, wymiany know-how, 
umo�liwiaj�cym upowszechnianie dobrych praktyk oraz poszerzaj�cym zasi�g procesów 
rozprzestrzeniania si� czynników rozwoju. 

Wspieranie obszarów wiejskich o najni�szym poziomie dost�pu mieszka�ców do dóbr i us�ug 
warunkuj�cych mo�liwo�ci rozwojowe zosta�o omówione w rozdziale 2.3.1. 

W odniesieniu do wymagaj�ce wsparcia procesów rozwojowych, kluczow� rol� odgrywa� 
b�dzie wykorzystanie ich endogenicznego potencja�u i usuwanie barier komunikacyjnych (sie� 
transportowa i sie� ��czno�ci teleinformatycznej). Szczególne znaczenie na tych obszarach 
b�d� mia�y równie� dzia�ania dotycz�ce rozwoju lokalnego, uwzgl�dniaj�ce rozwój miast 
o znaczeniu lokalnym oraz dotycz�ce zwi�kszenia mo�liwo�ci zatrudnienia poza rolnictwem, 
w tym pracy na odleg�o��.  

Tam, gdzie dzia�ania tego typu b�d� nadal niezb�dne z poziomu krajowego (np. ze wzgl�du na 
skal� problemów lub brak odpowiednich dochodów w�asnych gmin), w ci�gu najbli�szych 
kilku lat polityka przestrzenna i regionalna powinna si� tak�e anga�owa� w rozbudow� 
infrastruktury wodno-�ciekowej i innej zwi�zanej z ochron� �rodowiska 
przyrodniczego.(kierunki dzia�a� opisano przy omawianiu dzia�a� polityki przestrzennej na 
obszarze Polski Wschodniej, Pomorza �rodkowego i Polski Zachodniej). 

W przypadku administracyjnych obszarów wiejskich podlegaj�cych presji urbanizacyjnej 
usytuowanych w zasi�gu funkcjonalnych obszarów miejskich niezb�dne jest rozwijanie 
powi�za� komunikacyjnych, sieci us�ug publicznych i kooperacji gospodarczej w obr�bie 
obszaru funkcjonalnego wokó� du�ego miasta przy zachowywaniu warto�ci 
charakterystycznych dla obszarów wiejskich zwi�zanych z walorami przyrodniczymi, 
krajobrazowymi i kulturowymi oraz tkank� spo�eczno�ci lokalnych.  

Konieczne jest przeciwdzia�anie negatywnym efektom zjawiska rurbanizacji, a wi�c utracie 
walorów charakterystycznych dla obszarów i krajobrazów wiejskich, generowaniu kosztów 
inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu, telekomunikacji jak te� infrastruktury 
spo�ecznej i kulturalnej. Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich powinno 
zachowywa� najlepsze tradycyjne wzorce zabudowy w powi�zaniu z postulatem zapobiegania 
nadmiernemu jej rozproszeniu i tworzenia zwartych skupisk ludno�ci, zmniejszaj�c 
energoch�onno�� tworzonych w procesie rurbanizacji struktur, jednocze�nie powinno 
uwzgl�dnia� potrzeby komunikacyjnych powi�za� sieciowych zarówno lokalnych, jak 
i z du�ymi o�rodkami miejskimi.  

 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 98 

2.2.4. Wspomaganie rozwoju specjalizacji terytorialnej 

Dla wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym wzrostu dochodów i poziomu �ycia 
mieszka�ców poszczególnych regionów, du�e znaczenie ma wspomaganie procesów 
specjalizacji terytorialnej w zakresie rolnictwa, przemys�u, gospodarki morskiej 
i wyspecjalizowanych us�ug (np. turystycznych, opieki sanatoryjnej, rekreacji) bazuj�cych na 
potencjale wewn�trznym danego obszaru. Polityka przestrzenna b�dzie wspiera� koncentracj� 
funkcji spo�eczno-gospodarczych (specjalizacj� terytorialn�) za pomoc� instrumentów 
planistycznych (poprzez ich wyznaczanie i okre�lenie uwarunkowa� rozwojowych) oraz za 
pomoc� dzia�a� inwestycyjnych podejmowanych w ramach polityki regionalnej i polityk 
sektorowych. W szczególno�ci po��dana jest intensyfikacja wykorzystania istniej�cych 
instrumentów wspieraj�cych rozwój nowych inwestycji (tak�e infrastrukturalnych), które 
przewiduj� preferencje dla obszarów o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stosowanie 
�agodniejszych kryteriów zarówno przy tworzeniu stref jaki i udzielaniu dotacji z bud�etu 
pa�stwa82. Istotn� rol� w wykorzystaniu tych instrumentów powinny pe�ni� samorz�dy 
zarówno w zakresie wyboru obszarów wymagaj�cych wsparcia w formie w��czenia do 
specjalnych stref ekonomicznych, jak i szeroko rozumianej promocji oraz tworzenia warunków 
prawnych i technicznych sprzyjaj�cych realizacji nowych inwestycji. Wa�n� rol� aktywizuj�ca 
obszary wiejskie i wspieraj�c� wykorzystanie lokalnych zasobów pracy mo�e równie� odegra� 
wsparcie rozwoju klastrów, które w Polsce powstaj� nie tylko w zakresie wysokich technologii, 
ale przede wszystkim w zakresie przemys�ów tradycyjnych, w tym istotnego z punktu widzenia 
dzia�alno�ci rolniczej kompleksu spo�ywczego, których skupiska cz�sto koncentruj� si� na 
obszarach wiejskich, w oddaleniu od du�ych o�rodków miejskich. Szans� dla terenów wiejskich 
wymagaj�cych wsparcia procesów rozwojowych jest tak�e przysz�a wspó�praca transgraniczna 
z podobnymi klastrami w krajach s�siedzkich, np. w ramach Partnerstwa Wschodniego. 

Jednym z istotnych aspektów polityki przestrzennej na obszarach wiejskich o utrzymuj�cych 
si� funkcjach rolniczych jest optymalne wykorzystanie tych obszarów dla zapewnienia 
strategicznych, d�ugofalowych interesów pa�stwa w zakresie gospodarki �ywno�ciowej. 
Dotyczy to wyznaczenia obszarów ochrony gleb dla celów produkcji rolnej oraz opracowania 
i wdro�enia zasad ochrony tych obszarów przed funkcjami konfliktogennymi, w tym 
zabudow� dla celów pozarolniczych, eksploatacj� kopalin, produkcj� ro�linn� na potrzeby 
OZE. Zostanie tak�e wzmocniona ochrona najlepszych gleb rolniczych i le�nych przed ich 
przeznaczaniem na cele nierolnicze i niele�ne. Szczegó�owe zalecenia w tym zakresie zostan� 
zawarte w ustaleniach dla planów zagospodarowania przestrzennego województw.  

Szans� dla rozwoju wielu obszarów wiejskich jest osi�ganie specjalizacji dzi�ki wykorzystaniu 
ich dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Nast�powa� b�dzie 
wzmocnienie ekologicznych funkcji obszarów wiejskich poprzez zalesianie gruntów porolnych, 
odtwarzanie stosunków hydrologicznych oraz w��czenie niektórych terenów rolniczych do 
systemu korytarzy ekologicznych (Cel 4.) z zachowaniem w�a�ciwej proporcji terenów 
otwartych. Dodatkowo zostanie wzmocnione zarz�dzanie ich przestrzeni� funkcjonaln� 
poprzez tworzenie nowych struktur o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, 
ochron� i rewaloryzacj� zachowanych obiektów zabytkowych i zespo�ów ruralistycznych. 
Opracowane i wdro�one zostan� standardy zwi�zane z ochron� krajobrazu wiejskiego, 
obejmuj�ce tak�e okre�lenie obszarów wsparcia rolnictwa zachowuj�cego tradycyjny krajobraz 
rolniczy oraz opracowanie na szczeblu rz�dowym programów rozwoju form produkcji 
ro�linnej i hodowlanej, zgodnej z wymaganiami systemu ekologicznego.  

                                                 
82 Jak Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 oraz funkcjonuj�ce zgodnie z obecnym 
stanem prawnym do 2020 r specjalne strefy ekonomiczne,.  
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Ad 2.3. Wspomaganie spójno�ci w specyficznych obszarach problemowych  

2.3.1. Wspomaganie obszarów o najni�szym poziomie dost�pu do dóbr i us�ug 
warunkuj�cym mo�liwo�ci rozwojowe  

Gwarancj� zapewnienia funkcjonalnej i przestrzennej spójno�ci tych obszarów z sieci� 
g�ównych o�rodków miejskich jest zapewnienie dost�pu mieszka�com wszystkich terytoriów, 
bez wzgl�du na ich po�o�enie, do podstawowych us�ug na obszarach przez nich 
zamieszkanych (do 30 minut dojazdu) oraz dost�pu do us�ug wy�szego rz�du zlokalizowanych 
w g�ównych o�rodkach miejskich (1,5 godz.). Obszary o s�abej dost�pno�ci do us�ug 
publicznych znajduj� si� w ró�nych cz��ciach Polski – przewa�nie w pewnym oddaleniu od 
o�rodków regionalnych. Najwi�ksze ich skupiska znajduj� si� w Polsce Zachodniej, na 
Pomorzu �rodkowym oraz w kilku obszarach Polski Wschodniej (Rysunek 20.).  

Mieszka�cy wymienionych obszarów nie dysponuj� dost�pem do podstawowych us�ug 
publicznych gwarantuj�cych uczestnictwo we wspó�czesnych procesach rozwojowych. Rozwój 
gospodarczy tych obszarów wymaga wsparcia poprzez dostarczenie podstawowych us�ug 
niezb�dnych dla rozwoju i modernizacji w obszarze edukacji, zdrowia, sportu i turystyki, 
transportu, infrastruktury wodno-�ciekowej czy us�ug kulturalnych oraz podniesienie jako�ci 
tych us�ug. Polityka przestrzenna zmierza do zapewnienia jednolitego standardu dost�pu do 
us�ug o podstawowym znaczeniu dla procesów rozwojowych na terenie ca�ego kraju. W tym 
celu na poziomie krajowym zostan� wyznaczone standardy we wszystkich wskazanych powy�ej 
obszarach tematycznych (w pierwszym rz�dzie w zakresie edukacji, zdrowia, transportu 
publicznego, us�ug komunalnych – w tym zwi�zanych z ochron� �rodowiska – kultury). 
Przeprowadzone analizy wykazuj�, �e w zale�no�ci od sytuacji wyj�ciowej na pewnych 
obszarach zapotrzebowanie na dostarczanie i podwy�szanie jako�ci konkretnych us�ug mo�e 
si� bardzo ró�ni�. W ramach polityki przestrzennego zagospodarowania kraju nast�pi 
identyfikacja tych obszarów (prace nad strategiami oraz planami zagospodarowania 
przestrzennego województw) na poziomie lokalnym (poziom dostarczania wielu us�ug 
podstawowych), a nast�pnie zostan� zrealizowane programy za pomoc� instrumentów 
w�a�ciwych polityce regionalnej z wykorzystaniem systemów koordynacji (nowy kontrakt 
terytorialny, opisany w KSRR 2010-2020). 

Horyzontalnie, w celu poprawy dost�pu do us�ug, szczególnie administracyjnych 
i spo�ecznych, konieczne b�d� dzia�ania zwi�kszaj�ce zdolno�ci administracyjne do 
zarz�dzania rozwojem na poziomie lokalnym. Poprawa jako�ci funkcjonowania instytucji 
publicznych odbywa� si� b�dzie poprzez transfer najlepszych praktyk i do�wiadcze� w zakresie 
zarz�dzania lokalnym rozwojem i zasobami tych terytoriów. 

2.3.2. Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast 

Dzia�ania polityki przestrzennej w odniesieniu do zdegradowanych obszarów 
zurbanizowanych maj� na celu przywrócenie ich funkcji administracyjnych, spo�ecznych 
i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjaj�cych ich powtórnemu zagospodarowaniu 
dzi�ki skorelowanym interwencjom w sferze planowania przestrzennego, inwestycjom 
infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsi�biorczo�ci. Dzia�ania 
restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne doprowadz� do odzyskania atrakcyjno�ci danego obszaru 
lub miasta, do przywrócenia korzystnych warunków �ycia i podejmowania dzia�alno�ci 
gospodarczej oraz inwestycyjnej z wykorzystaniem istniej�cego potencja�u kulturowego 
i zachowaniem funkcji symbolicznych oraz przyrodniczych obszaru w procesie jego adaptacji 
do nowych funkcji.  

Dla prawid�owego przeprowadzenia dzia�a� restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych konieczne 
jest wprowadzenie obowi�zku zgodno�ci programów restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych 
z regulacjami oraz dokumentami planistycznymi i regionalnymi. Zapewni to koordynacj� 
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planowania oraz zintegrowane podej�cie do zagadnie� obszarów rewitalizowanych na ka�dym 
poziomie planowania. S�u�y� temu b�dzie przygotowanie przepisów prawnych i wytycznych 
umo�liwiaj�cych integracj� i monitorowanie kompleksowych dzia�a� rewitalizacyjnych 
i restrukturyzacyjnych na obszarach miejskich i zdegradowanych.  

Na poziomie regionalnym nale�y przeprowadzi� identyfikacj� obszarów zdegradowanych 
w miastach oraz na terenach poprzemys�owych, powojskowych i powydobywczych, a tak�e 
weryfikacj� jako�ciow� ich walorów funkcjonalnych. Nast�pnie w planach zagospodarowania 
przestrzennego województw nale�y wyznaczy� obszary, które (na poziomie lokalnym) 
powinny zosta� obj�te kompleksowymi programami rewitalizacji/restrukturyzacji oraz 
regionalnymi programami inwestycyjnymi, wpisuj�cymi si� w strategi� rozwoju danego miasta 
(��cz�ce dzia�ania na obszarach zdegradowanych i tych dobrze rozwijaj�cych si�), jak równie� 
w strategi� rozwoju województwa. Przygotowanie lokalnych programów rewitalizacyjnych 
b�dzie warunkiem niezb�dnym do prowadzenia dzia�a� inwestycyjnych przewidzianych 
w regionalnych strategiach rozwoju. Poziom lokalny b�dzie ponadto odpowiedzialny za 
uporz�dkowanie stanu prawnego nieruchomo�ci w miastach (regulacje dotycz�ce restytucji 
maj�tku i roszcze� maj�tkowych). Kompleksowe lokalne programy rewitalizacji powinny 
obejmowa� priorytety techniczne, przestrzenne, spo�eczne, kulturowe, gospodarcze 
i ekologiczne. Ich zakres, oprócz poprawy stanu budynków mieszkalnych oraz budynków 
u�yteczno�ci publicznej, powinien obejmowa� ochron� dziedzictwa kulturowego, zapewnienie 
wysokiej jako�ci przestrzeni publicznych, popraw� transportu publicznego, integracj� 
spo�eczn� mieszka�ców rewitalizowanych obszarów, przywrócenie terenom zdegradowanym 
ich funkcji przyrodniczej lub nadanie im takiej funkcji, a tak�e promowanie zrównowa�onego 
rozwoju. 

Jako uzupe�nienie powy�szych dzia�a� w ramach krajowych programów rozwoju regionalnego 
b�d� mog�y by� prowadzone dzia�ania interwencyjne o wieloletnim charakterze inwestycyjnym 
(pocz�tkowo jako dzia�ania o charakterze pilota�owym), które obejm� przede wszystkim 
obszary zdegradowane o najwi�kszej skali problemów – g�ównie na obszarze Aglomeracji 
Górno�l�skiej. Oprócz dzia�a� z zakresu rewitalizacji przestrzennej i spo�eczno-gospodarczej 
obszarów miejskich b�d� prowadzone dzia�ania s�u��ce rekultywacji terenów 
poprzemys�owych, umo�liwiaj�ce zmian� pe�nionych przez nie funkcji na okre�lone 
w strategiach rozwoju danego obszaru. 

 2.3.3. Wzmacnianie procesów integracji obszarów przygranicznych 

Zadaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest wspomaganie procesu 
integracji obszarów przygranicznych z g�ównymi obszarami aktywno�ci gospodarczej dzi�ki 
zapewnianiu rozwoju powi�za� funkcjonalnych po obu stronach granicy. Ze wzgl�du na 
uwarunkowania polityczne sytuacja obszarów przygranicznych zlokalizowanych na 
zewn�trznej granicy UE jest trudniejsza od sytuacji obszarów przygranicznych 
zlokalizowanych na granicy wewn�trznej UE i wymaga odmiennego podej�cia. 

Dla rozwi�zania problemów obszarów przygranicznych potrzebne s� dzia�ania zintegrowane 
na ka�dym poziomie planowania, uwzgl�dniaj�ce narz�dzia polityki regionalnej i przestrzennej. 
Wybór konkretnych dzia�a� powinien by� dokonywany na podstawie wcze�niej 
zidentyfikowanych problemów. Nale�y wzi�� przy tym pod uwag� ich potencjalne 
oddzia�ywanie na obszary le��ce po obu stronach granicy. Dla realizacji dzia�a� 
zintegrowanych na tych obszarach uwzgl�dniaj�cych oddzia�ywanie o charakterze 
transgranicznym zak�ada si� przygotowanie o�miu83 strategii rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczego i przestrzennego dla wszystkich polskich obszarów przygranicznych 
(na poziomie NUTS 2), obejmuj�cych terytoria po obu stronach granicy. 
                                                 
83 Lista strategii rozwoju obszarów wokó� granic Polski obejmie: Morze Ba�tyckie, Obwód Kaliningradzki, Litw�, Bia�oru�, Ukrain�, S�owacj�, 
Czechy, Niemcy.  
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Rysunek 20. Obszary wymagaj�ce restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji 

 
�ród�o: Opracowanie MRR. 
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Strategie te opracowane na poziomie makroregionalnym (obejmuj�ce tereny polskich 
województw oraz obszarów po drugiej stronie granicy) b�d� przygotowywane na poziomie 
krajowym z udzia�em podmiotów samorz�dowych i partnerów spo�eczno-gospodarczych oraz 
w porozumieniu z pa�stwami s�siaduj�cymi. Sta�yby si� one baz� wspó�pracy terytorialnej dla 
rozwoju obszarów przygranicznych, w tym planowania dzia�a� w ramach programów 
wspó�pracy przygranicznej wspó�finansowanych z UE.  

Podj�te zostan� dzia�ania maj�ce na celu koordynacj� programów ochrony przyrody w parkach 
narodowych i krajobrazowych oraz na innych obszarach chronionych i cennych przyrodniczo, 
w szczególno�ci stanowi�cych obszary sieci Natura 2000, po�o�onych po obu stronach granicy. 
Wspierane b�d� badania naukowe b�d�ce podstaw� dla tworzenia wspólnych strategii i planów 
ochrony oraz twarde i mi�kkie projekty s�u��ce wzmocnieniu potencja�u przyrodniczego tych 
terenów.  

a) Obszary zlokalizowane na wewn�trznej granicy UE b�d� si� rozwija�y dzi�ki rozprzestrzenianiu si� 
czynników rozwoju z du�ych o�rodków miejskich po obu stronach granicy, korzystaj�c 
z intensyfikacji procesów integracyjnych mi�dzy Polsk� a krajami UE, szczególnie Niemcami 
i Czechami. Dodatkowym czynnikiem b�dzie tak�e wspó�praca przygraniczna miast oraz 
obszarów wiejskich le��cych po polskiej, s�owackiej, czeskiej, niemieckiej oraz litewskiej 
stronie. W przysz�o�ci przyczyni si� to do wykszta�cenia transgranicznych obszarów 
funkcjonalnych (przede wszystkim na granicach z Niemcami, Czechami i cz��ci� S�owacji). 
Dodatkowo ich rozwojowi b�dzie sprzyja�a poprawa dost�pno�ci do centrum kraju oraz 
w relacjach mi�dzynarodowych dzi�ki modernizacji i rozbudowie infrastruktury transportowej.  

Istotnym czynnikiem dla rozwoju b�dzie tak�e przygotowanie transgranicznych planów 
zagospodarowania dla subregionalnych i lokalnych o�rodków miejskich podzielonych granic� 
oraz ich regionów przygranicznych: Frankfurt – S�ubice, Guben – Gubin, Görlitz – Zgorzelec 
oraz �eský T�šin – Cieszyn. Zastosowanie zintegrowanego podej�cia do planowania 
w wymiarze przestrzennym oraz spo�eczno-gospodarczym w przysz�o�ci przyczyni si� do 
realizacji wspólnych projektów dedykowanych kapita�owi ludzkiemu oraz infrastrukturalnych 
uzupe�niaj�cych brakuj�ce elementy sieci transportowej i technicznej, a tak�e rozwi�zaniu 
problemów z zarz�dzaniem transgranicznymi zasobami wodnymi Odry. Integracja 
funkcjonalna o�rodków miejskich podzielonych granic� z otaczaj�cymi je obszarami zostanie 
wsparta równie� dzi�ki stworzeniu wspólnej sieci transportu publicznego, przyczyniaj�c si� do 
wzmocnienia przep�ywu zasobów i dóbr, a tak�e us�ug mi�dzy przylegaj�cymi miastami i ich 
obszarami funkcjonalnymi.  

Dodatkowym dzia�aniem wspieraj�cym obszary podzielone granic� b�dzie wzmocnienie 
wymiaru strategicznego prowadzenia polityki rozwoju. Polega� to b�dzie na stworzeniu 
mechanizmów koordynacji i kooperacji w systemie wieloszczeblowego zarz�dzania na 
poziomie subregionalnym i lokalnym. Pos�u�y to budowie odpowiednich zdolno�ci 
zarz�dzania rozwojem w zakresie prowadzenia wspó�pracy obszarów przygranicznych. 
Instytucje publiczne stworz� platform� wspó�pracy z podmiotami niepublicznymi w celu 
wykorzystania kana�ów przep�ywu informacji oraz wdra�ania programów rozwoju. 

b) Obszary przygraniczne po�o�one wzd�u� zewn�trznej granicy z UE otrzymaj� wi�ksze – 
w porównaniu z obszarami po�o�onymi wzd�u� granicy wewn�trznej UE – wsparcie, poniewa� 
nale�� jednocze�nie do najbiedniejszych obszarów po�o�onych w znacznej odleg�o�ci 
w wi�kszej odleg�o�ci w stosunku do g�ównych o�rodków �ycia spo�eczno-gospodarczego 
w Polsce. Wzrost znaczenia o�rodków regionalnych po�o�onych w Polsce Wschodniej 
w pobli�u zewn�trznej granicy UE, takich jak Lublin, Bia�ystok, Olsztyn, Rzeszów, przyczyni 
si� do poszerzenia zakresu mo�liwo�ci tych obszarów, intensyfikuj�c procesy 
rozprzestrzeniania si� czynników rozwoju na obszary przygraniczne. Innym wa�nym 
warunkiem rozwoju jest zwi�kszenie dost�pno�ci transportowej obszarów przygranicznych do 
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centrum kraju oraz dost�pno�ci zza granicy, na któr� b�d� mia�y wp�yw uwarunkowania 
polityczne skutkuj�ce procedurami granicznymi (kontroli wizowej, celnej, fitosanitarnej, 
weterynaryjnej itp.).  

W ramach dzia�a� z zakresu polityki przestrzennego zagospodarowania zostan� wzmocnione 
o�rodki subregionalne i lokalne w obszarach przygranicznych zlokalizowanych w pobli�u 
zewn�trznej granicy z UE poprzez: 

• transfer korzy�ci p�yn�cych z rozprzestrzeniania si� czynników rozwoju z g�ównych 
o�rodków regionalnych do nast�puj�cych miast subregionalnych: Elbl�g, E�k, 
Suwa�ki, Bia�a Podlaska, Che�m, Zamo��, Przemy�l; wzmocnieniu tych o�rodków 
b�dzie s�u�y�o zwi�kszenie dost�pu do us�ug publicznych �redniego i wy�szego 
rz�du, szczególnie w zakresie edukacji i ochrony zdrowia,  

• wsparcie dzia�a� zwi�zanych z nowymi inwestycjami gospodarczymi, 
• sytuowanie wa�nych instytucji zwi�zanych z transgraniczn� wspó�prac� bilateraln� 

i europejsk�,  
• lokowanie istotnych funkcji zarz�dczych sektora publicznego o zasi�gu regionalnym, 
• podniesienie jako�ci szkolnictwa �redniego i wy�szego w dziedzinach 

komplementarnych do rozwoju krajów s�siaduj�cych,  
• realizacj� wspólnych projektów twardych i mi�kkich w zakresie kultury i rozwoju 

turystyki uzdrowiskowej oraz wypoczynkowej.  

Rozwijanie wspó�pracy miast bliniaczych zlokalizowanych w pobli�u granicy zewn�trznej 
z UE, takich jak np. Terespol – Brze��, i czerpanie bodców rozwoju z du�ych zagranicznych 
o�rodków wzrostu b�dzie jednym z najwa�niejszych elementów wspó�pracy przygranicznej, 
przyczyniaj�cej si� do rozwoju tych obszarów. Wspó�praca ta powinna dotyczy� koordynacji 
dzia�a� w zakresie komplementarno�ci us�ug publicznych podstawowych i specjalistycznych 
oferowanych po obu stronach granicy.  

Poprawa otwarto�ci i dost�pno�ci granicy zewn�trznej UE zostanie osi�gni�ta dzi�ki budowie 
nowych i modernizacji istniej�cych przej�� granicznych oraz uproszeniu procedur wizowych.  

Instytucjonalne wsparcie wspó�pracy transgranicznej na poziomie krajowym, regionalnym oraz 
lokalnym b�dzie polega� na wzmocnieniu wspó�pracy transgranicznej w zakresie planowania 
przestrzennego i spo�eczno-gospodarczego poprzez realizacj� oraz koordynacj� dzia�a� 
i projektów w zakresie opracowania dokumentów i procedur zapewniaj�cych integracj� 
planowania w obszarze ochrony �rodowiska, gospodarki wodnej oraz uzupe�nienia 
infrastruktury transgranicznej. Dodatkowo zostan� wprowadzone niezb�dne zmiany w prawie 
krajowym, zgodne z regulacjami UE, rozwi�zuj�ce problemy transgranicznych zasobów 
wodnych i zmian� procedur administracyjnych upraszczaj�cych przekraczanie granicy, a tak�e 
poprawiaj�cych jej przenikalno��. 
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Cel 3.  Poprawa dost�pno�ci terytorialnej kraju w ró�nych skalach przestrzennych 
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej 

(1) Opis problemu 

Istniej�cy w drugiej po�owie XX wieku poziom wzajemnej dost�pno�ci przestrzennej 
najwi�kszych polskich miast okaza� si� niewystarczaj�cy dla potrzeb gospodarki o charakterze 
rynkowym. Równolegle nast�pi�a szybka dekapitalizacja sieci transportowych (drogowej, 
kolejowej i dróg wodnych, takich jak Odrza�ska Droga Wodna). W efekcie dosz�o do 
pog��bienia ró�nic regionalnych i wykszta�cenia stref o gorszej dost�pno�ci w systemie 
krajowym (Polska Zachodnia z Wroc�awiem i Szczecinem, Polska Po�udniowo-Wschodnia 
z Rzeszowem) oraz w systemie europejskim (wschodnia cz��� kraju, regiony turystyczne Mazur 
i Karpat). Utrwali� si� rozk�ad obszarów o skrajnie niskiej spójno�ci przestrzennej z reszt� 
kraju, m.in. Kotliny K�odzkiej, wyspy Uznam, Bieszczad oraz �rodkowego Pomorza 
i pó�nocnych Mazur. Z�y stan techniczny i niedorozwój infrastruktury l�dowej drugiego rz�du 
(drogi wojewódzkie, regionalne linie kolejowe) sta� si� jedn� z przyczyn pogorszenia dost�pu 
do us�ug publicznych zlokalizowanych w o�rodkach wojewódzkich, subregionalnych, 
a w niektórych regionach nawet w o�rodkach powiatowych. 

Jednocze�nie, w warunkach braku nowych inwestycji oraz po przej�ciowym okresie zapa�ci na 
pocz�tku lat 90. XX w., dosz�o do wzrostu mobilno�ci codziennej spo�ecze�stwa oraz do 
znacznego zwi�kszenia intensywno�ci ruchu towarowego w transporcie drogowym (w tym na 
niektórych trasach tranzytowych). Ruch ten powoduje znacz�ce koszty zewn�trzne, zwi�zane 
g�ównie z obci��eniem �rodowiska naturalnego (w tym z emisj� CO2 i dzieleniem przestrzeni 
przyrodniczej), nadmiern� eksploatacj� dróg oraz wypadkami drogowymi. Jednocze�nie 
transport kolejowy okaza� si� mniej konkurencyjny ekonomicznie oraz nieprzygotowany 
logistycznie, technicznie i instytucjonalnie do zaproponowania i zapewnienia alternatywy 
przewozowej – bardziej przyjaznej �rodowisku. Rozwój poszczególnych rodzajów transportu 
odbywa� si� niezale�nie, co doprowadzi�o do prawie ca�kowitego braku rozwi�za� 
multimodalnych.  

Zastój inwestycyjny w dziedzinie transportu w okresie transformacji przedakcesyjnej mia� silne 
pod�o�e instytucjonalne. By� to efekt zachwiania hierarchiczno�ci oraz inercji planowania 
przestrzennego, oderwania polityki transportowej od polityki fiskalnej, opónie� 
w zdecydowanej restrukturyzacji przewoników pa�stwowych, a tak�e mankamentów prawa. 
Pomimo zasadniczej zmiany uwarunkowa� zewn�trznych w mocy pozosta�y plany rozwoju 
sieci transportowej sformu�owane w okresie gospodarki centralnie planowanej. Przewidywany 
uk�ad sieci pozosta� szachownicowy, co skutkuje nie tylko faktycznym, ale i prognozowanym 
brakiem wzajemnych powi�za� niektórych najwi�kszych o�rodków oraz s�abym 
skomunikowaniem na sko�nych kierunkach europejskich (g�ównie z pó�nocnego wschodu na 
po�udniowy zachód). Dodatkowo nast�pi�a marginalizacja stolicy kraju w docelowym uk�adzie 
transportowym. Pocz�tkowy okres transformacji charakteryzowa� si� te� szybkim spadkiem 
prze�adunków w polskich portach morskich spowodowanym ich s�ab� dost�pno�ci� 
w porównaniu z portami atlantyckimi oraz konkurencj� ze strony transportu drogowego. Po 
2000 roku sytuacja uleg�a poprawie. �egluga dostosowa�a si� do nowych warunków 
ekonomicznych i geopolitycznych. Istotne sta�y si� przewozy ba�tyckie, w tym prze�adunki 
kontenerowe i po��czenia promowe. Porty morskie pozosta�y jednak s�abo dost�pne 
z najbli�szych dynamicznych krajowych o�rodków gospodarczych (Warszawa i Pozna�). 

Ze wzgl�du na liberalizacj� przewozów lotniczych, a tym samym wzrost konkurencji, 
intensyfikacj� kontaktów gospodarczych z pa�stwami UE, w tym wzrost migracji czasowych 
oraz wzrost zamo�no�ci spo�ecze�stwa i wynikaj�ce z tego zwi�kszenie ruchu turystycznego 
szczególnie w ostatnim dziesi�cioleciu, wzros�a znacznie liczba pasa�erów korzystaj�cych 
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z transportu lotniczego. Ponad 2,5-krotny wzrost ruchu lotniczego od momentu wej�cia Polski 
do struktur UE spowodowa�, �e przepustowo�� istniej�cych portów lotniczych okaza�a si� 
niewystarczaj�ca. Jednak�e pomimo znacznego rozwoju lotnisk regionalnych (poza Warszaw�) 
i ich lepszej dost�pno�ci (szczególnie w Polsce Wschodniej, gdzie nast�pi�a poprawa 
dost�pno�ci drogowej i kolejowej do istniej�cych portów lotniczych), wi�kszo�� portów 
lotniczych jest nadal s�abo powi�zana z sieci� transportow�, a zw�aszcza kolejow�.  

W skali obszarów funkcjonalnych du�ych i �rednich o�rodków problemy transportowe s� dzi� 
jedn� z g�ównych barier rozwojowych. Stanowi� one istotne ograniczenie przestrzennego 
zwi�kszenia rynków pracy, a po�rednio z powodu braku rozwi�za� w zakresie transportu 
publicznego sprzyjaj� niekontrolowanej suburbanizacji. Okres transformacji systemowej 
uruchomi� spiral� prowadz�c� do narastaj�cej kongestii w systemie drogowym przy 
jednoczesnym obni�eniu jako�ci us�ug transportu publicznego.  

Szybki rozwój polskiej telekomunikacji obejmowa� przede wszystkim infrastruktur� dla telefonii 
komórkowej, a na terenach miejskich tak�e dla telewizji kablowych. Wynikaj�cy z wcze�niejszych 
zaniedba� brak sieci przewodowych sta� si� ograniczeniem w dost�pie do szerokopasmowego 
internetu przede wszystkim na obszarach wiejskich. Efektem s� znacz�co ni�sze mo�liwo�ci 
rozwoju i utrudnienia w uzyskiwaniu wy�szych kwalifikacji zawodowych, maj�cych du�e 
znaczenie dla tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem. Zjawisko to wykazuje zró�nicowania 
regionalne (np. w Polsce Pó�nocnej dost�p do internetu jest lepszy ni� w Polsce Wschodniej). 

Wymienione negatywne cechy systemu transportowego i rozwoju sieci telekomunikacyjnych 
zosta�y do pewnego stopnia utrwalone w priorytetach inwestycyjnych pierwszych okresów 
finansowych zwi�zanych z akcesj� do Unii Europejskiej (2004-2006 i 2007-2013). Wynika to 
z faktu, �e planowane inwestycje transportowe maj� nadal bardzo cz�sto charakter punktowy 
i w ma�ym stopniu uwzgl�dniaj� potrzeb� (zgodnie z nowym paradygmatem polityki 
przestrzennej i regionalnej) wykorzystania wszystkich potencja�ów rozwojowych o�rodków 
po�o�onych na obszarze ca�ego kraju. Dlatego, nawet je�li programy operacyjne zostan� 
w pe�ni zrealizowane, wiele o�rodków i regionów pozostanie w latach 2013-2015 s�abo 
dost�pnych przestrzennie, za� kolej (mimo wch�oni�cia znacz�cych �rodków pomocowych) nie 
zwi�kszy w tej perspektywie swojego udzia�u w rynku przewozów towarowych i pasa�erskich.  

Pomimo opisanych trudno�ci od 2008 roku zrealizowano szereg inwestycji transportowych: 
W zakresie inwestycji kolejowych finalizowano prace w ramach poprzedniej perspektywy 
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT), modernizacje linii kolejowych takich jak: 

• Warszawa – 	ód Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice – 	ód Widzew, 
• nr 8. Etap I: odc. Warszawa Zachodnia – Warszawa Ok�cie i budowa ��cznicy Warszawa 

S�u�ewiec – Lotnisko Ok�cie, Faza 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej, 
• nr 8. Etap II: odc. Warszawa Ok�cie – Radom – Kielce, Faza 1: przygotowanie 

dokumentacji. 
Realizowano równie� prace finansowane z Funduszu Spójno�ci, m.in. modernizacje linii 
kolejowych: 

• E 59, odcinek Wroc�aw – Pozna�, etap I,  
• C-E 59, odcinek Mi�dzylesie – Szczecin, przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, 
• E 30, odcinek W�gliniec – Zgorzelec, W�gliniec – Bielawa Dolna, 
• E 20, odcinek Siedlce – Terespol, etap I, 
• E 65 odcinek Warszawa – Gdynia, etap I, 
• E 30, odcinek W�gliniec – Legnica. 
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Intensywnie podj�to proces modernizacji sieci kolejowej, w tym równie� prac 
przygotowawczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko (POIi�), 
rozpoczynaj�c m.in. realizacj� projektów modernizacji linii kolejowych: 

• E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gda�sk, LCS Gdynia,  
• E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów, 
• Warszawa – 	ód, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice 

(Skierniewice), 
• E 59 na odcinku Wroc�aw – Pozna�, etap II, odcinek Wroc�aw – granica województwa 

dolno�l�skiego, 
• Warszawa – 	ód, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice 

(Skierniewice), 
• nr 8, budowa ��cznicy do lotniska Ok�cie (od przystanku osobowego S�u�ewiec do stacji 

MPL Ok�cie). 
Ponadto, w ramach dost�pnych �rodków UE (POIi�), jak równie� przy wykorzystaniu wk�adu 
z bud�etu pa�stwa i Funduszu Kolejowego, planuje si� uzyska� w podstawowym uk�adzie sieci 
m.in.: zwi�kszenie liczby i d�ugo�ci odcinków, gdzie b�dzie osi�galna pr�dko�� powy�ej 
160 km/h, zwi�kszenie liczby skrzy�owa� dwupoziomowych na przejazdach kolejowych oraz 
zwi�kszenie dopuszczalnego nacisku osi do 221 kN.  

Poprawa dost�pno�ci terytorialnej kraju, od 2007 roku, nast�powa�a na podstawie programu 
wieloletniego pn. Program Budowy Dróg Krajowych84. Zak�ada on stworzenie sieci sprawnych 
po��cze� autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych, remont ju� istniej�cych, oraz 
podnoszenie ich standardu poprzez zmian� parametrów technicznych. W wyniku jego 
implementacji po 2008 r. zrealizowanych zosta�o wiele projektów inwestycyjnych, a do ruchu 
oddano szereg nowych odcinków dróg krajowych. 

Przyby�o ��cznie 1554 km dróg krajowych, w tym: 404 km autostrad (w ramach 15 zada�), 
459 km dróg ekspresowych (39 zada�), 153 km obwodnic (27 zada�) oraz przebudowano 546 
km dróg krajowych (37 zada�). Najwa�niejszymi projektami autostradowymi oddanych do 
u�ytkowania w okresie by�y: 

• A1 na odcinku od Gda�ska (Dusocin) do Torunia (Czerniewice) o ��cznej d�ugo�ci 152,4 
km – zrealizowana w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP), 

• A2 na odcinku Nowy Tomy�l – �wiecko d�ugo�ci 15,9 km zrealizowana w (PPP), 
• A4 na odcinku od Zgorzelca do Krzy�owej o d�ugo�ci 51,4 km, 
• Autostradowa Obwodnica Wroc�awia A8 o ��cznej d�ugo�ci 35,5 km. 

Najwa�niejszymi zrealizowanymi projektami obejmuj�cymi drogi ekspresowe by�y: 
• S3 na odcinku od Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego o ��cznej d�ugo�ci 81,6 km,  
• Obwodnice Nowej Soli i Gorzowa Wielkopolskiego w ci�gu drogi ekspresowej S3 

o ��cznej d�ugo�ci 24,4 km, 
• S7 od pocz�tku obwodnicy Grójca do Jedli�ska o d�ugo�ci 41,8 km, 
• S8 na odcinku Radzymin – Wyszków z obwodnic� Wyszkowa o d�ugo�ci 29,8 km, 
• S8 w Warszawie pomi�dzy w�z�em Konotopa a ul. Pow�zkowsk� o d�ugo�ci 10,4 km, 
• S22 na odcinku Elbl�g – Grzechotki d�ugo�ci 51,5 km. 

                                                 
84 W latach 2007 – 2010 realizowany by� Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012 (ustanowiony uchwa�� Rady Ministrów z dnia 
25 wrze�nia 2007 r.), za� od 25 stycznia 2011 r. realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, b�d�cy kontynuacj� 
poprzedniego programu wieloletniego. Zasadniczym celem podejmowanych dzia�a� jest stworzenie sieci drogowej o znacznie wy�szych ni� 
obecnie parametrach u�ytkowych, w tym powstanie zasadniczego szkieletu dróg o du�ej przepustowo�ci, stanowi�cych sie� po��cze� 
pomi�dzy najwi�kszymi o�rodkami gospodarczymi kraju. Na skutek realizacji planu inwestycyjnego oraz dzia�a� prewencyjnych w znacznym 
stopniu wzro�nie równie� poziom bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 
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W tym okresie uko�czona zosta�a równie� realizacja szeregu zada� obejmuj�cych budow� 
obwodnic miejscowo�ci w ci�gu dróg krajowych, w tym obwodnice Kro�niewic, Ropczyc, 
Wasilkowa, K�dzierzyna Kola (etap I), Lubli�ca, Mszczonowa, Mr�gowa, Serocka, Jab�onnej, 
Go�dapi, Kra�nika oraz Siewierza. 	�cznie po 2008 r. uko�czonych zosta�o 27 zada� 
obejmuj�cych obej�cia miejscowo�ci, dzi�ki którym wyprowadzony zosta� ruch tranzytowy 
pojazdów bezpo�rednio wp�ywaj�c na popraw� bezpiecze�stwa. 

Natomiast obecnie stosowane ród�a finansowania infrastruktury i kosztów zapewnienia s�u�b 
�eglugi powietrznej na lotniskach o niskim nat��eniu ruchu lotniczego okaza�y si� 
niewystarczaj�ce, powoduj�c zwi�kszenie kosztów ponoszonych przez przewoników 
lotniczych na wszystkich lotniskach komunikacyjnych w Polsce. Pomimo przewidzianych 
w najbli�szych latach inwestycji w sieci telekomunikacyjne, w tyle za �redni� europejsk� 
pozostanie tak�e w Polsce wskanik dost�pu do sieci szerokopasmowego internetu.  

(2) Kierunki dzia�a� 

W odniesieniu do systemu transportowego polityka przestrzennego zagospodarowania kraju 
przede wszystkim b�dzie zmierza� do poprawy dost�pno�ci terytorialnej kraju w ró�nych 
skalach przestrzennych. Realizacja powy�szego celu b�dzie nast�powa�a poprzez zapewnienie 
zbie�no�ci priorytetów inwestycyjnych w transporcie zawartych w krajowych �rednio- 
i d�ugookresowych dokumentach strategicznych oraz unijnych wytycznych w sprawie Trans- 
-Europejskiej Sieci Transportowej. Jako najwa�niejsze traktowane b�d� inwestycje 
transportowe s�u��ce poprawie dost�pno�ci wewn�trznej i zewn�trznej kraju, przynosz�ce 
warto�� dodan� w postaci zapewnienia spójno�ci systemu transportowego, realizowanego 
w warunkach zrównowa�onego rozwoju. W kontek�cie zapewniania spójno�ci pomi�dzy 
Polsk� Centraln� a Polsk� Zachodni�, Pomorzem �rodkowym i Polsk� Wschodni� du�e 
znacznie b�dzie mia�a rozbudowa powi�za� infrastrukturalnych ��cz�cych najwa�niejsze 
o�rodki miejskie po�o�one w wi�kszej odleg�o�ci od g�ównych o�rodków �ycia spo�eczno-
gospodarczego kraju z miastami policentrycznej sieci metropolii. 

Wysok� rang� zachowaj� te� inwestycje l�dowe i wodne, s�u��ce poprawie dost�pno�ci polskiej 
przestrzeni w wymiarze europejskim. Priorytetem polityki przestrzennej w zakresie dost�pno�ci 
nie b�d� przedsi�wzi�cia s�u��ce wy��cznie tranzytowi, zw�aszcza drogowemu. W wypadku 
o�rodków po�o�onych w wi�kszej odleg�o�ci w stosunku do g�ównych o�rodków �ycia 
spo�eczno-gospodarczego ich po��czenia z sieci� najwi�kszych o�rodków krajowych uzyskaj� 
wy�sz� rang� ni� trasy ��cz�ce je mi�dzy sob�. 

Dla wspomagania procesów rozprzestrzeniania si� rozwoju na poziomie krajowym wspierane 
b�d� (w uzupe�nieniu do dzia�a� prowadzonych na poziomie regionalnym) niektóre dzia�ania 
inwestycyjne oraz organizacyjne s�u��ce poprawie dost�pno�ci (w tym tak�e w zakresie 
transportu publicznego) do g�ównych miast stanowi�cych w�z�y kszta�tuj�cej si� sieci 
metropolii z obszarami je otaczaj�cymi – z o�rodków subregionalnych skupiaj�cych us�ugi 
publiczne oraz obszarów wiejskich, na których dzi�ki temu pojawi� si� nowe mo�liwo�ci 
inwestycyjne i zarobkowe dla mieszka�ców. Dzia�ania krajowe b�d� obejmowa�y tak�e 
rozbudow� oraz modernizacj� dost�pu do obszarów geograficznie oddalonych od o�rodków 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego, w tym przygranicznych. 

Drugim kluczowym kierunkiem polityki stanie si� d��enie do minimalizacji kosztów 
zewn�trznych transportu. B�dzie to realizowane poprzez zmiany technologiczne 
i instytucjonalne (w tym organizacyjne i fiskalne) oraz inwestycje, w szczególno�ci 
w alternatywne ród�a transportu. Zdefiniowane zostan� segmenty rynku przewozów 
predestynowane do zwi�kszenia udzia�u transportu szynowego i �eglugi. Zwi�kszenie udzia�u 
i roli transportu szynowego w transporcie powinno nast�powa� sukcesywnie, pocz�wszy 
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od 2015 roku, po znacznym zaawansowaniu programów rozwoju sieci autostrad i dróg 
ekspresowych. W ruchu pasa�erskim b�d� to: 

a. po��czenia mi�dzy najwi�kszymi o�rodkami miejskimi (w tym mi�dzynarodowe), 
realizowane z równoleg�ym wykorzystaniem sieci kolei o wysokim standardzie, 

b. linie dojazdowe do obszarów metropolitalnych i niektórych o�rodków �redniej wielko�ci 
zintegrowane z systemami transportu publicznego. 

W przewozach towarowych wspierana b�dzie modernizacja i budowa infrastruktury 
u�atwiaj�cej prowadzenie g�ównie przewozów intermodalnych (w tym centrów i terminali 
intermodalnych) oraz masowych mi�dzy obszarami metropolitalnymi, przej�ciami granicznymi, 
portami morskimi, a tak�e pozosta�ymi kluczowymi o�rodkami gospodarczymi. W zakresie 
�eglugi �ródl�dowej (Rysunek 9.) priorytet uzyska modernizacja Odrza�skiej Drogi Wodnej, 
a w zakresie �eglugi morskiej inwestycje s�u��ce poprawie dost�pno�ci do terminali polskich 
portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (Szczecin, �winouj�cie, Gda�sk, 
Gdynia) oraz portów uzupe�niaj�cych, takich jak Elbl�g, w szczególno�ci od strony l�du 
z wykorzystaniem �ródl�dowych dróg wodnych. 

Zakres inwestycji w kolejnictwie i �egludze b�dzie musia� osi�gn�� skal� gwarantuj�c� ich 
konkurencyjno�� wzgl�dem transportu drogowego. Oznacza to konieczno�� podj�cia nowych 
inwestycji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Z uwagi na zakres prac inwestycyjnych 
polityka w zakresie transportu kolejowego musi wykracza� poza horyzont czasowy 2030 roku. 
Ponadto rozwojowi transportu modalnego sprzyja� b�d�: wprowadzanie systemu op�at 
drogowych (road pricing) oraz preferencje administracyjne dla rozwi�za� intermodalnych. 

Trzecim kierunkiem dzia�a� b�dzie d��enie do integracji telekomunikacyjnej, przede wszystkim 
poprzez wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych na terenach wiejskich oraz 
przeciwdzia�anie wykluczeniu cyfrowemu grup spo�ecznych i regionów. Infrastruktura 
telekomunikacyjna b�dzie rozwijana na bazie inwestycji prywatnych. B�d� one jednak 
wspomagane dzia�aniami instytucjonalnymi o wymiarze regionalnym. Wspieranie �rodkami 
publicznymi rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej b�dzie skorelowane z dzia�aniami na 
rzecz spójno�ci terytorialnej (opisanymi w Celu 2.) w zakresie zapewnienia dost�pu do 
podstawowych us�ug i dóbr publicznych warunkuj�cych mo�liwo�ci rozwojowe mieszka�ców 
obszarów wiejskich. Maj�c na uwadze tak�e dzia�ania zwi�zane ze zwi�kszeniem odporno�ci 
struktury przestrzennej kraju na zagro�enia naturalne i utrat� bezpiecze�stwa energetycznego 
oraz kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych zdolno�ci obronne pa�stwa (opisane 
w Celu 5.), podejmowana b�dzie aktywno�� maj�ca na celu integracj� rozwoju infrastruktury 
technicznej, w szczególno�ci infrastruktury telekomunikacyjnej z infrastruktur� energetyczn�, 
wodnokanalizacyjn� i transportow�. W ten sposób osi�gni�ty zostanie efekt synergii i spójno�ci 
planowania przestrzennego, tak niezb�dny dla rozwoju szybkich i pojemnych sieci 
telekomunikacyjnych, które b�d� dost�pne dla ka�dego mieszka�ca niezale�nie od miejsca 
zamieszkania85. 

Kierunki dzia�a� polityki przestrzennej w zakresie dost�pno�ci transportowej 
i telekomunikacyjnej b�d� realizowane w ramach nast�puj�cych dzia�a�: 

3.1. Poprawa dost�pno�ci polskich miast i regionów, 
3.2. Zmniejszenie zewn�trznych kosztów transportu, 
3.3. Poprawa dost�pno�ci teleinformatycznej, 
3.4. Zarz�dzanie strategiczne i etapowanie inwestycji. 

                                                 
85 Zgodnie z celami wskazanymi w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Spo�ecznego i Komitetu Regionów – Europejska agenda cyfrowa KOM (2010) 245. 
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Ad 3.1. Poprawa dost�pno�ci polskich miast i regionów 

3.1.1. Poprawa wzajemnej dost�pno�ci g�ównych o�rodków miejskich  

Dzia�ania na rzecz realizacji celu obejmuj� przede wszystkim popraw� wzajemnej dost�pno�ci 
czasowej mi�dzy tymi o�rodkami (miastami wojewódzkimi i pozosta�ymi miastami 
regionalnymi), gdzie jest ona najs�absza (obecnie oraz w perspektywie uko�czenia aktualnie 
realizowanych inwestycji) i jednocze�nie najbardziej po��dana z punktu widzenia rozwoju 
spo�eczno- 
-gospodarczego i przestrzennego kraju. Dotyczy to dost�pno�ci do Warszawy z Wroc�awia, 
Szczecina i Rzeszowa/Lublina oraz wzmocnienia po��cze� w relacjach: Warszawa – Bia�ystok, 
Gda�sk – Szczecin, Wroc�aw – Pozna�, Gda�sk – Pozna�, Warszawa – Bydgoszcz (Rysunek 
23. i 26.).  

Dodatkowy wysi�ek inwestycyjny skupiony zostanie na dalszej poprawie dost�pno�ci w obr�bie 
integruj�cych si� uk�adów bipolarnych i wielowierzcho�kowych takich jak Warszawa – 	ód, 
Bydgoszcz – Toru�, Aglomeracja Górno�l�ska – Kraków – Cz�stochowa – Bielsko-Bia�a. 
Wszystkie te dzia�ania b�d� realizowane m.in. przez uzupe�nienia w docelowym uk�adzie dróg 
ruchu bezkolizyjnego (autostrady i drogi ekspresowe), zmiany w hierarchii priorytetów 
niektórych inwestycji drogowych oraz tworzenie podstaw do zbudowania docelowego systemu 
kolei du�ych pr�dko�ci, modernizacj� cz��ci kluczowych po��cze� poprzez podniesienie 
standardu i pr�dko�ci przejazdu do 200-230 km/h, a tak�e modernizacj� systemu istniej�cych 
kolei umo�liwiaj�c� znaczne skrócenie czasu przejazdu pomi�dzy poszczególnymi o�rodkami 
(przez osi�ganie �redniej pr�dko�ci 120-160 km/h), m.in. na liniach: Warszawa – Lublin 
(– Kijów), Warszawa – Bia�ystok – E�k (– Kowno), Szczecin – Trójmiasto, Olsztyn – I�awa  
– Toru� – Pozna�, Szczecin – Pozna�, Radom – Kielce – Kraków.  

Wa�nym kierunkiem inwestycji infrastrukturalnych jest zwi�kszanie roli du�ych o�rodków 
poprzez budow� ich pe�nych obwodnic oraz zwi�kszenie liczby przepraw mostowych przez 
Wis�� (Nowy Korczyn, Po�aniec) i inne du�e rzeki. 

3.1.2. Poprawa dost�pno�ci polskich miast i regionów w przestrzeni europejskiej 

Dla pe�nego rozwoju spo�eczno-gospodarczego Polski, dost�pno�ci miast, portów morskich 
oraz obszarów oddalonych od g�ównych o�rodków �ycia spo�eczno-gospodarczego kraju 
istotne znaczenie b�d� mia�y rozwi�zania wzmacniaj�ce integracj� polskiego systemu 
transportowo-komunikacyjnego w ramach europejskiej sieci TEN-T zarówno w uk�adzie 
wertykalnym, jak i horyzontalnym. Dzia�ania obejm� podniesienie rangi i priorytetu 
realizacyjnego inwestycji drogowych i kolejowych na trasach: Wroc�aw – Praga, Lublin 
 – Lwów, Lublin – Kijów, Warszawa – 	om�a – E�k – Kowno (Via Baltica), Warszawa 
 – Bia�ystok – Mi�sk – Moskwa, Warszawa – Mi�sk, Rzeszów – Koszyce, Wroc�aw – Brno 
 – Wiede� (Rysunek 21.). Osi�gni�ciu tego celu s�u�y� b�d� dzia�ania polegaj�ce na 
uruchomieniu cywilnych portów lotniczych w Polsce Wschodniej (w szczególno�ci w Lublinie 
i Szymanach, w drugiej kolejno�ci w Bia�ymstoku) natomiast w zale�no�ci od wyników analiz 
op�acalno�ci ekonomicznej tak�e w Kielcach i Koszalinie. W celu umo�liwienia rozwoju 
komunikacji lotniczej w tych regionach b�dzie musia� zosta� rozwi�zany sposób finansowania 
infrastruktury i kosztów zapewnienia s�u�b �eglugi powietrznej z funduszy regionalnych 
w wypadkach braku mo�liwo�ci pokrycia tych wydatków z op�at przewoników. Wszystkie 
istniej�ce i planowane porty lotnicze b�d� obs�ugiwane przez transport szynowy. Otwarta 
pozostaje kwestia wskazania lokalizacji i ewentualnej realizacji lotniska centralnego dla 
przewozów mi�dzykontynentalnych dla kraju. Modernizacja infrastruktury i zwi�kszenie 
dost�pu do portów morskich (terminali) wp�ynie na polepszenie dost�pno�ci przestrzennej 
najwa�niejszych miast portowych i ca�ego obszaru Morza Ba�tyckiego.  
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3.1.3. Poprawa dost�pno�ci o�rodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich  

Dzia�ania skupi� si� na poprawie dost�pno�ci do miejsc koncentracji us�ug publicznych 
ró�nego szczebla i na integracji rynków pracy du�ych o�rodków oraz otaczaj�cych je regionów. 
B�dzie to oznacza�o pierwsze�stwo inwestycji drogowych i kolejowych ��cz�cych najwi�ksze 
miasta z o�rodkami subregionalnymi i najwa�niejszymi centrami powiatowymi. 

Zapewni to o�rodkom subregionalnym i obszarom wiejskim dost�p do wi�kszych miast, czyli 
do o�rodków innowacji, centrów nauki i wiedzy oraz do rynków pracy, edukacji, opieki 
medycznej itp. Jest to jednocze�nie warunek wst�pny dla rozprzestrzeniania innowacji na inne 
obszary. Dost�p ten umo�liwi mobilno�� wahad�ow� mieszka�ców obszarów wiejskich 
i przyczyni si� do wzrostu poziomu ich zatrudnienia. Dost�pno�� jest tak�e warunkiem 
intensywnego wykorzystania najwa�niejszych obszarów i atrakcji do celów turystycznych. 

Utrudniony dost�p do us�ug publicznych m.in. do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy 
infrastruktury do odzysku – w tym recyklingu – oraz unieszkodliwiania odpadów lub ich niska 
jako�� pog��biaj� depopulacj� na obszarach wiejskich oraz generuj� dalsze problemy spo�eczne 
(bezrobocie, bierno�� spo�eczna), co skutkuje marginalizacj� gospodarcz� i spo�eczn� 
obszarów o utrudnionym dost�pie. Zapewnienie dost�pu do dóbr i us�ug publicznych oraz 
podnoszenie ich jako�ci umo�liwia rozwój obszarów wiejskich.  

3.1.4. Poprawa dost�pno�ci do obszarów o najni�szym poziomie dost�pno�ci czasowej 
do najwi�kszych miast 

Rozbudowa infrastruktury transportowej umo�liwi oddzia�ywanie najsilniejszych obszarów 
wzrostu na inne o�rodki, co ma du�e znaczenie dla zwi�kszania konkurencyjno�ci polskich 
regionów jako spójnych jednostek terytorialnych. Dla wykorzystania ró�nych potencja�ów 
rozwojowych polskiej przestrzeni niezb�dne jest kszta�towanie sieci transportowych 
i koordynowanie realizacji polityk sektorowych. Zostanie zrealizowany kompleksowy program 
dzia�a� na rzecz poprawy dost�pno�ci transportowej do o�rodków wojewódzkich, 
wzmacniania o�rodków subregionalnych, rozwijania naturalnego potencja�u obszarów 
wiejskich. Dzi�ki przenikaniu zasobów z najwa�niejszych o�rodków wzrostu (miast 
wojewódzkich) do pozosta�ych terytoriów, w tym o�rodków o znaczeniu subregionalnym 
i lokalnym, nast�pi o�ywienie procesów rozprzestrzeniania impulsów rozwojowych 
z najwi�kszych polskich miast na ich bli�sze i dalsze otoczenie. W procesie tym znacz�ca rola 
przypada organizacji transportu zbiorowego, zapewniaj�cego dobre po��czenia z miastami 
powiatowymi i subregionalnymi. 

Szczególne dzia�ania dedykowane b�d� regionom takim jak Pomorze �rodkowe, Mazury 
Pó�nocne, Bieszczady i Kotlina K�odzka. Oprócz priorytetu inwestycyjnego dla dróg i linii 
kolejowych przebiegaj�cych przez te obszary (w tym kierunków Gda�sk – Szczecin, Warszawa 
– Bia�ystok – E�k – Suwa�ki, Wroc�aw – Wa�brzych – Jelenia Góra – Zgorzelec, Warszawa  
– E�k, Wroc�aw – Brno) wspierane b�d� wybrane inwestycje lokalne, takie jak budowa 
przeprawy na wysp� Uznam i podniesienie rangi drogi Krosno – Sanok. 

Ad 3.2. Zmniejszenie zewn�trznych kosztów transportu 

3.2.1. Zmniejszenie zewn�trznych kosztów transportu, w tym kosztów �rodowiskowych 

Zmniejszenie zewn�trznych kosztów transportu mo�e si� odbywa� za pomoc� dzia�a� 
organizacyjnych i inwestycyjnych. Celowi temu s�u�y uwzgl�dnianie w �redniookresowych 
strategiach i planach inwestycyjnych alternatywnych �rodków transportu w stosunku do 
transportu drogowego i zwi�zanej z nim infrastruktury. Dzia�aniem bezpo�rednio wp�ywaj�cym 
na koszty (w tym koszty zewn�trze) funkcjonowania transportu lotniczego jest przepustowo�� 
przestrzeni powietrznej. 
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W obszarze inwestycji bezpo�rednio temu celowi b�dzie s�u�y� modernizacja sieci kolejowej 
prowadzona pod k�tem zapewnienia wysokiego jej standardu i skrócenia czasów przejazdu. 
Istnienie takiej kolei jest postrzegane jako jeden z warunków rzeczywistej konkurencyjno�ci 
transportu szynowego dla motoryzacji indywidualnej w przewozach mi�dzyaglomeracyjnych 
(Rysunek 24., 25., 26.). Jednocze�nie modernizacja innych wybranych szlaków wp�ynie na 
zapewnienie sprawnego systemu po��cze� kolejowych w ruchu towarowym. Wspierane b�d� 
systemy intermodalne m.in. poprzez utworzenie sieci terminali dla transportu kombinowanego 
(du�e miasta, towarowe przej�cia graniczne, porty rzeczne i morskie). Poprawa dost�pno�ci 
drogowej obszarów cennych przyrodniczo (w tym atrakcyjnych turystycznie) b�dzie polega�a 
na podwy�szeniu standardu i bezpiecze�stwa dróg prowadz�cych do tych obszarów, bez 
generowania ruchu tranzytowego wewn�trz nich.  

Dzia�aniem równoleg�ym, tak�e zasadniczo przyczyniaj�cym si� do zmniejszenia zewn�trznych 
kosztów transportu, b�dzie jednoczesna optymalizacja transportu drogowego poprzez 
skoordynowane wykorzystanie w nim inteligentnych rozwi�za� informacyjno-organizacyjnych. 

Proekologiczna warto�� transportu wodnego powinna by� uwzgl�dniana w zintegrowanym 
planowaniu przestrzennym kraju i jego regionów. Niemniej rozwój tego rodzaju transportu 
musi by� skoordynowany z planami gospodarowania wod� w poszczególnych dorzeczach 
i poddawany ocenie d�ugookresowej racjonalno�ci ekonomicznej. Nale�y te� bra� pod uwag� 
odporno�� cennych ekosystemów na antropopresj�. Poprawa dost�pno�ci polskich portów 
i rozwój dróg wodnych dla celów turystycznych musi uwzgl�dnia� ewentualne kolizje 
z obszarami chronionymi, w tym mi�dzy innymi z obszarami Natura 2000.  

W perspektywie roku 2030 polskie drogi wodne zostan� zmodernizowane do klasy III 
(zw�aszcza Odrza�ska Droga Wodna od Kana�u Gliwickiego do Szczecina, wraz 
z po��czeniem kana�ami Odra – Sprewa i Odra – Hawela z Berlinem oraz z europejskim 
systemem dróg wodnych), z zachowaniem istniej�cych odcinków klas IV i wy�szych. 
Z powodów braku odpowiednich zasobów wodnych oraz konieczno�ci ochrony unikatowej 
przyrody nie zostanie zrealizowany zamiar zmodernizowania ca�ej Odrza�skiej Drogi Wodnej 
do klasy IV. Podobne uwarunkowania oraz mo�liwo�ci inwestycyjne dotycz� innych szlaków 
�eglownych: po��czenia dorzecza Odry przez Bydgoszcz do Gda�ska (na terenie sze�ciu 
województw podejmowane s� dzia�ania programowe, koncepcyjne i inwestycyjne dotycz�ce 
drogi E-70), a tak�e Wis�y od uj�cia Przemszy. Na wschodnich obszarach Polski rozwój dróg 
wodnych przewidywany jest g�ównie dla celów turystycznych. 

Zintegrowane podej�cie przestrzenne do rozwoju portów i regionów portowych zapewni 
popraw� dost�pno�ci polskich portów od strony l�du i morza, a tak�e wspieranie ich rozwoju 
zintegrowanego z szerszym spektrum regionalnych i krajowych procesów gospodarczych. 
B�dzie ono stanowi�o kluczowy element integracji lokalnego planowania przestrzennego dla 
ca�ego pasa gmin w obszarach nadmorskich ��cz�cego dzia�ania na l�dzie i morzu, 
obejmuj�cego tak�e wprowadzenie specyficznych standardów zabudowy i zagospodarowania 
obszarów nadmorskich.  

3.2.2. Poprawa dost�pno�ci wewn�trz obszarów funkcjonalnych z preferencj� dla 
rozwoju transportu publicznego  

Najwa�niejszym dzia�aniem s�u��cym realizacji tego celu b�dzie integracja systemów 
transportu publicznego w skali miasta, jego obszaru funkcjonalnego (priorytet uzyskaj� 
dzia�ania w obszarach metropolitalnych) i regionu, w tym doskonalenie i rozwój systemów 
transportu szynowego (kolej aglomeracyjna, tramwaj szybki) i szybkiego autobusu. Realizacji 
celu s�u�y� te� b�dzie doprowadzenie do obligatoryjnej wspó�pracy gmin w obszarach 
funkcjonalnych w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego oraz rozwój systemów 
„parkuj i jed”. W lokalnych dokumentach planistycznych sporz�dzanych dla obszarów 
metropolitalnych zostan� okre�lone wskaniki wdra�ania tych planów w postaci okre�lonego 
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udzia�u osób doje�d�aj�cych do du�ych o�rodków (do pracy, szkó� i w innych celach) 
transportem publicznym, w tym w systemie „parkuj i jed”. 

3.2.3. Utworzenie zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego 

Zintegrowanie transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i �eglugi nast�pi poprzez 
uwzgl�dnienie w strategiach �redniookresowych86 wzajemnej komplementarno�ci tych �rodków 
transportu, a co si� z tym wi��e, poprzez uwzgl�dnienie kosztów i korzy�ci funkcjonowania 
ró�nych typów transportu w kontek�cie ogólnorozwojowym oraz rozbudow� inteligentnych 
systemów transportowych. W zakresie inwestycji pierwszoplanowe znaczenie b�dzie mia�o 
stworzenie operatorom dogodnych warunków do budowy i rozbudowy terminali 
prze�adunkowych i przesiadkowych dla ró�nych form transportu (wykorzystuj�cych 
nowoczesne rozwi�zania technologiczne), doko�czenie inwestycji zapewniaj�cych lepsz� 
dost�pno�� terminali portów morskich i rzecznych w transporcie l�dowym oraz integracja sieci 
lotnisk z istniej�c� i zaplanowan� sieci� dróg oraz po��cze� kolejowych w relacjach 
wewn�trznych, zgodnie z celem wspólnej polityki transportowej UE, jakim jest utworzenie 
europejskiego jednolitego obszaru transportowego. 

Na obszarach aglomeracyjnych preferowane b�dzie stosowanie modelu intermodalnego dla 
pasa�erskiego transportu publicznego. Jednocze�nie wprowadzone zostan� preferencje 
administracyjne dla rozwi�za� intermodalnych.  

Ad 3.3. Poprawa dost�pno�ci teleinformatycznej 

Na szczeblu krajowym wspierany b�dzie rozwój infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej 
zwi�kszaj�cej dost�p do szerokopasmowego internetu, przede wszystkim na obszarach 
wiejskich i s�abiej zaludnionych. Dzia�ania te maj� zapewni� wszystkim mieszka�com, 
niezale�nie od miejsca zamieszkania, dost�p do informacji i mo�liwo�ci wykorzystania 
internetu dla prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej. S�u�y� one b�d� równie� podwy�szaniu 
poziomu kapita�u spo�ecznego. Inwestycje w infrastruktur� telekomunikacyjn� na danym 
terenie przyczyniaj� si� do rozwoju takiego terenu, w szczególno�ci poprzez podniesienie jego 
atrakcyjno�ci z punktu widzenia przedsi�biorców oraz mieszka�ców. W pierwszym etapie 
rozwijane b�d�: sie� punktów publicznego dost�pu do internetu oraz us�ugi elektronicznej 
administracji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Cz��� us�ug publicznych 
zostanie udost�pniona w internecie. Realizacja dzia�a� na rzecz upowszechnienia us�ug 
elektronicznych ma s�u�y� rozwojowi opieki medycznej i administracji publicznej, podnosz�c 
ich jako�� i dost�pno��. Upowszechnienie internetu i technik geoinformacyjnych wp�ynie na 
rozwój telepracy, elektronicznych systemów nauczania, budowanie sieci naukowych, generuj�c 
post�p w dziedzinie nauki. Jednocze�nie zmniejszy obci��enie systemów transportowych 
i polepszy jako�� �ycia. Infrastruktura informacji przestrzennej87, b�d�ca rezultatem wdro�enia 
w krajach UE dyrektywy INSPIRE obejmie wszystkie szczeble administracji publicznej i s�u�y� 
wszystkim jej u�ytkownikom w kraju i w Unii Europejskiej. Elektroniczne zbiory danych 
przestrzennych b�d� dost�pne dla pracowników administracji, przedsi�biorców i wszystkich 
obywateli (w zakresie wyszukiwania i przegl�dania). Powszechnie dost�pne zdigitalizowane 
bazy danych, katastry gruntów i obiektów budowlanych zwi�ksz� bezpiecze�stwo inwestycji 
i dzia�alno�ci gospodarczej.  
Digitalizacja przestrzennych baz danych, stanowi�ca m.in. niezb�dny warunek zintegrowanej 
planowej gospodarki przestrzennej, b�dzie pocz�tkiem daleko id�cych zmian w strukturach 
administracyjnych i w naukach zwi�zanych z gospodark� przestrzenn�. Dane udost�pniane 
wszystkim w ramach infrastruktury informacji przestrzennej b�d� zawiera�y tre�� planów 

                                                 
86 Zw�aszcza �redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz strategia rozwoju transportu. 
87 Pe�ne wdro�enie przepisów w zakresie monitoringu, obejmuj�ce udost�pnienie zbiorów danych przestrzennych, nast�pi do 2015 r. 
na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz.489). 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 113

zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli: krajowego, wojewódzkiego, ��cznie 
z planami zagospodarowania obszarów funkcjonalnych i planów miejscowych. Dost�p do 
informacji o przestrzeni zostanie zapewniony wszystkim, mi�dzy innymi dzi�ki 
odpowiedniemu wyposa�eniu bibliotek publicznych i przeszkoleniu ich pracowników.  

Jako szczególny przypadek nale�y potraktowa� stref� ochronn� inwestycji „90-m 
Radioteleskop Hevelius”. Jest on priorytetow� inwestycj� Centrum Astronomii Uniwersytetu 
im. Miko�aja Kopernika w Toruniu, zgodn� z list� priorytetów Polskiej Mapy Drogowej 
Infrastruktury Badawczej opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 
w 2011 roku. Lokalizacja tego obiektu na terenie Borów Tucholskich we Wdeckim Parku 
Krajobrazowym, w s�siedztwie miejscowo�ci D�bowiec, spe�nia wymogi ciszy radiowej 
koniecznej do pracy takiego instrumentu, wymagaj�cego oddalenia od stacji nadawczych – 
radiofonicznych, TV, telefonii komórkowych, bezprzewodowego internetu itp. Dla 
funkcjonowania tego urz�dzenia niezb�dne jest ustanowienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej o ograniczonej funkcji gospodarczej o promieniu ok. 7 km 
wokó� miejscowo�ci D�bowiec, oraz strefy wolnej od nadajników radiowych o promieniu 
10 km wokó� tej miejscowo�ci. Strefa ta obejmie tereny w gminach Osie i �liwice 
w województwie kujawsko-pomorskim oraz w gminie Osiek (województwo pomorskie).  

Ad 3.4. Zarz�dzanie strategiczne i etapowanie inwestycji 

Na podstawie wskazanych celów i kierunków dzia�a� zosta� nakre�lony zakres inwestycji 
niezb�dnych do realizacji. Za�o�enia dla przewidywanych inwestycji drogowych, kolejowych 
i lotniskowych zosta�y okre�lone zgodnie z paradygmatem zintegrowanego systemu rozwoju, 
��cz�cym planowanie przestrzenne z planowaniem spo�eczno-gospodarczym. Wdro�enie 
ustalonego pakietu inwestycyjnego pozwoli na osi�gni�cie i realizacj� rozwoju sieci powi�za� 
funkcjonalnych g�ównych o�rodków miejskich, które tworz� otwarty uk�ad z sieci� 
europejskich o�rodków metropolitalnych.  

Realizacja najwi�kszych pod wzgl�dem skali inwestycyjnej i wysoko�ci nak�adów finansowych 
projektów w dziedzinie transportu, tj. Kolei Du�ych Pr�dko�ci (KDP) i Centralnego Portu 
Lotniczego (CPL), mog�aby stanowi� dla polskiego sektora transportu wzmocnienie po��cze� 
zarówno wewn�trznych kraju (poprawa wzajemnej dost�pno�ci g�ównych o�rodków 
miejskich), jak i zewn�trznych w wymiarze europejskim i globalnym. Jednak�e, w kontek�cie 
przed�u�aj�cego si� kryzysu gospodarczego, ostateczna decyzja o podj�ciu przez Polsk� tak 
znacz�cego wysi�ku inwestycyjnego w obszarze rozwoju transportu, skutkuj�ca nast�pnie 
ustaleniem kalendarza realizacji powy�szych przedsi�wzi��, b�dzie uzale�niona od wielu 
czynników. Pod uwag� wzi�te b�d� takie uwarunkowania jak: obecna i prognozowana 
koniunktura makroekonomiczna kraju i wynikaj�ce z niej prognozy popytu na transport, 
a tak�e wnioski z podj�tych studiów wykonalno�ci obu projektów oraz ich uzasadnienie 
ekonomiczne. 

W ramach proponowanego zakresu inwestycji zak�ada si� realizacj� obecnych planów 
rz�dowych, okre�lonych w aktach prawnych oraz dokumentach strategicznych i operacyjnych 
reguluj�cych za�o�enia inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu88. Istotn� warto�ci� 
dodan� KPZK 2030 jest okre�lenie po��cze� „brakuj�cych” w obecnych planach, jednak 
istotnych z punktu widzenia potrzeb p�yn�cych z za�o�enia o zintegrowanym systemie 
rozwoju, jak równie� podniesienie rangi wybranych po��cze� w stosunku do obecnej 
perspektywy strategicznej (Rysunki 23. i 26.).  

                                                 
88 W tym m.in. Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, przyj�tego uchwa�� Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r., 
Masterplanu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, przyj�tego przez Rz�d 19 grudnia 2008 r., Programu rozwoju sieci lotnisk 
i lotniczych urz�dze� naziemnych, przyj�tego przez Rz�d 8 maja 2007 r.  
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Realizacja dzia�a� inwestycyjnych b�dzie si� odbywa� poprzez celowe etapowanie 
przedsi�wzi�� s�u��cych jednocze�nie ró�nym celom operacyjnym. W miar� zmian 
uwarunkowa� oraz celów polityki przestrzennej mog� by� dokonywane przesuni�cia 
aktualizacyjne. Inwestycje formalnie przewidziane do realizacji w okresie 2007-2015 zapisano 
zgodnie z ich obecnym standardem realizacyjnym (Rysunki 21. i 24.). Za�o�ono, �e drogi 
bezkolizyjne, o których mowa, budowane po nowym �ladzie powinny powstawa� w obecnym 
standardzie autostrady lub przynajmniej dawa� mo�liwo�� podniesienia ich do tego standardu 
w przysz�o�ci.  

G�ówne szlaki drogowe odpowiadaj�ce zbiorowi obecnych dróg krajowych zosta�y podzielone 
na trzy podstawowe kategorie, wyznaczaj�ce zgodnie z aktualn� i obiektywn� wiedz� rang� 
w systemie spo�eczno-gospodarczym kraju: 

a. Podstawowa sie� szkieletowa przebiegu ruchu bezkolizyjnego w standardzie obecnej 
autostrady, w miar� mo�liwo�ci po nowym �ladzie i przy zachowaniu wy�szych 
parametrów technicznych (Klasa A). 

b.  Uzupe�niaj�ca sie� przebiegu bezkolizyjnego w standardzie obecnej drogi 
ekspresowej, fragmentami po nowym �ladzie, cz��ciowo przy zachowaniu wy�szych 
parametrów technicznych, na pozosta�ych odcinkach po �ladzie dróg istniej�cych, 
z zachowaniem mo�liwo�ci podniesienia parametrów (Klasa S). 

c.  Pozosta�e drogi krajowe (przy za�o�eniu zmniejszenia ich d�ugo�ci poprzez 
przekazanie cz��ci tras w zarz�d wojewódzki) sukcesywnie modernizowane w ramach 
obecnych parametrów technicznych, tak�e uzupe�niane obwodnicami. 

Kluczowym za�o�eniem jest osi�gni�cie w 2030 roku szkieletowej sieci po��cze� o standardzie 
dróg szybkiego ruchu (autostrady i/lub drogi ekspresowej) dla sieci powi�za� g�ównych 
o�rodków miejskich (tj. zw�aszcza pomi�dzy Warszaw�, Gda�skiem, Szczecinem, Poznaniem, 
Bydgoszcz� i Toruniem, 	odzi�, Wroc�awiem, Konurbacj� Górno�l�sk�, Krakowem, 
Rzeszowem i Lublinem) wraz z otwartym uk�adem zagranicznym, metropolii europejskich 
(Berlina, Pragi, Wiednia, Bratys�awy i Budapesztu, Kijowa, Mi�ska i Moskwy – Rysunek 23.). 
Dodatkowy element b�d� stanowi� autostradowe obwodnice najwa�niejszych o�rodków 
miejskich – „du�a” obwodnica Warszawy, obwodnica Krakowa, Trójmiasta oraz pe�ne 
obwodnice autostradowe po 2030 roku – Poznania, Wroc�awia, Szczecina. Kluczowe cz��ci 
uzupe�niaj�cej sieci dróg ekspresowych b�d� obejmowa� odcinki zapewniaj�ce obs�ug� 
obszarów obecnie niedostatecznie dost�pnych, m.in. Pomorza �rodkowego, Mazur, Polski 
Wschodniej, Podkarpacia oraz Kotliny K�odzkiej.  

Za�o�ono, �e w celu osi�gni�cia efektu sieci proces etapowania inwestycji drogowych b�dzie 
obejmowa� tworzenie odcinków dróg ekspresowych docelowo podnoszonych (lub 
budowanych od nowa) na wybranych relacjach do standardów autostradowych (np. odcinków 
Warszawa –- Kraków, Grudzi�dz – Pozna� – Wroc�aw, 	ód – Wroc�aw, Warszawa – Lublin, 
Warszawa – Bia�ystok, Szczecin – Gorzów Wielkopolski) b�d mo�e obejmowa� realizacj� 
wybranych inwestycji bezpo�rednio w docelowym standardzie autostradowym (np. „du�a” 
obwodnica Warszawy, relacja Warszawa – Toru� – Bydgoszcz, Via Baltica, Gorzów 
Wielkopolski – Pozna�, Wroc�aw – Praga (Kostom�oty – Lubawka).  

W stosunku do obowi�zuj�cych planów rozbudowy sieci drogowej w ramach KPZK 2030 
zak�ada si� uzupe�nienie „brakuj�cych po��cze�” autostradowych i ekspresowych (np. 
po��czenie drogi ekspresowej Via Baltica z drog� Via Carpathia na odcinku Bia�ystok  
– Suwa�ki czy drogi S16 na odcinku Suwa�ki – Grudzi�dz) niezb�dnych do pe�nej 
funkcjonalno�ci spo�eczno-gospodarczej terytorium kraju i poszczególnych obszarów.  
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W przypadku kolei wydzielono trzy podstawowe kategorie linii kolejowych: 

a. koleje du�ych pr�dko�ci (>200 km/h), przeznaczone dla transportu pasa�erskiego, 
b. koleje konwencjonalne, w tym: 

- zmodernizowane do pr�dko�ci 120-200 km/h powstaj�ce g�ównie dzi�ki 
modernizacji szlaków istniej�cych (z fragmentami nowych odcinków, np. w rejonie 
obszarów funkcjonalnych du�ych o�rodków), w pe�ni zintegrowane z kolejami 
du�ych pr�dko�ci, przeznaczone przede wszystkim do przewozów pasa�erskich, 
a w drugiej kolejno�ci do przewozów towarowych, 

- zmodernizowane do pr�dko�ci 100-120 km/h, powstaj�ce dzi�ki modernizacji 
szlaków istniej�cych, zintegrowane z systemem terminali intermodalnych, 
przeznaczone przede wszystkim do przewozów towarowych (w tym kombinowa-
nych; szybkie linie towarowe) a w drugiej kolejno�ci do przewozów pasa�erskich. 

Kluczowym elementem polityki transportowej w zakresie kolei b�dzie rewitalizacja 
i modernizacja poszczególnych linii kolejowych na znacznej cz��ci obszaru kraju. St�d te� do 
2030 r. strategicznym zadaniem b�dzie wzmocnienie roli transportu kolejowego poprzez 
inwestycje, zmiany organizacyjne i technologiczne, których celem b�dzie znaczne skrócenie 
czasów przejazdu i podniesienie standardu us�ug przewozów pasa�erskich. Dodatkowy 
element b�d� stanowi� nowe, zmodernizowane po��czenia krajowe obszarów Pomorza 
�rodkowego, Mazur, Polski Wschodniej i Kotliny K�odzkiej wraz z dodatkowymi 
po��czeniami transgranicznymi ze wszystkimi s�siadami na najbardziej priorytetowych 
kierunkach funkcjonalnych.  

W wypadku sieci kolejowej KPZK 2030 w stosunku do obowi�zuj�cych planów postuluje 
modernizacj� i budow� dodatkowych odcinków, niezb�dnych z punktu widzenia obs�ugi 
po��cze� funkcjonalnych poszczególnych obszarów terytorium kraju. Dotycz� one przede 
wszystkim realizacji fragmentów linii zlokalizowanych w pó�nocno-zachodniej, pó�nocno- 
-wschodniej oraz po�udniowo-wschodniej cz��ci kraju, jak równie� obs�ugi najwa�niejszych 
relacji funkcjonalnych z Niemcami, Obwodem Kaliningradzkim, Litw�, Bia�orusi�, Ukrain�, 
Czechami i S�owacj� (Rysunek 26.). 
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Rysunek 21. Przewidywany rozwój sieci drogowej na tle sieci lotnisk, portów morskich i Odrza�skiej 
Drogi Wodnej – I etap* 

 

�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 22. Przewidywany rozwój sieci drogowej na tle sieci lotnisk, portów morskich i Odrza�skiej 
Drogi Wodnej – II etap* 

 

�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN 
.
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Rysunek 23. Przewidywany rozwój sieci drogowej na tle sieci lotnisk, portów morskich i Odrza�skiej 
Drogi Wodnej – III etap* 

 

�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 24. Przewidywany rozwój sieci kolejowej na tle sieci lotnisk, portów morskich i Odrza�skiej 
Drogi Wodnej – I etap* 

 

�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 25. Przewidywany rozwój sieci kolejowej na tle sieci lotnisk, portów morskich i Odrza�skiej 
Drogi Wodnej – II etap* 

 

�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Rysunek 26. Przewidywany rozwój sieci kolejowej na tle sieci lotnisk, portów morskich i Odrza�skiej 
Drogi Wodnej – III etap* 

 

�ród�o: Opracowanie MRR przy wspó�pracy IGiPZ PAN. 
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Cel 4.  Kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych osi�gni�cie i utrzymanie 
wysokiej jako�ci �rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 

(1) Opis problemu 

Obserwowane w Polsce obni�enie rangi planowania przestrzennego, brak hierarchiczno�ci 
planów, brak planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz obni�enie roli analiz 
fizjograficznych jest jedn� z przyczyn nadmiernej eksploatacji przestrzeni przyrodniczej, 
prowadz�cej do powstawania barier rozwoju spo�eczno-gospodarczego. 

W wyniku restrukturyzacji przemys�u, zmniejszenia zu�ycia nawozów w rolnictwie oraz 
wzrostu �wiadomo�ci ekologicznej spo�ecze�stwa nast�pi�o ograniczenie zanieczyszcze�, 
skutkuj�ce znacz�c� popraw� stanu �rodowiska przyrodniczego Polski, które pod wzgl�dem 
wielu standardów jako�ci nie odbiega od �redniej europejskiej. Pomimo podejmowanych 
w ostatnich latach znacznych wysi�ków negatywne skutki polityki prowadzonej w latach 
poprzedzaj�cych okres transformacji s� nadal widoczne.  

Problemem pozostaj�: niezadowalaj�cy stan wód powierzchniowych jako skutek niskiego 
stopnia oczyszczania �cieków i braku racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, lokalnie 
wyst�puj�ce ska�enia gleby na terenach poprzemys�owych i powierzchniowa eksploatacja 
kopalin, powoduj�ca utrat� walorów krajobrazowych i degradacj� �rodowiska. Towarzysz� 
temu konsekwencje uzale�nienia gospodarki od spalania w�gla. Nie zosta�y zadowalaj�co 
rozwi�zane problemy jako�ci powietrza zwi�zane z emisj� py�ów, okresowym wyst�powaniem 
wysokich st��e� ozonu oraz z kumulacj� zanieczyszcze� wywo�ywanych przez �rodki 
transportu. Do wymienionych zaburze� nale��: zmniejszanie potencja�u biotycznego siedlisk, 
widoczne jako post�puj�ce zmniejszanie si� ró�norodno�ci biologicznej, zwi�kszanie si� 
zagro�e� zwi�zanych z susz� czy powodziami i podtopieniami lokalnymi, wreszcie lokalnie 
wyst�puj�ce obni�anie si� standardów �ycia zwi�zanych z jako�ci� �rodowiska. Problemy te nie 
s� równomiernie roz�o�one w przestrzeni Polski. 

Towarzysz�ce intensywnemu rozwojowi miast zmiany funkcji pe�nionych przez cz��� 
obszarów wiejskich, rozbudowa infrastruktury transportowej i komunalnej oraz intensywne 
zmiany technologii produkcji rolnej skutkuj� nasileniem konfliktów mi�dzy zachowaniem 
spójno�ci ekologicznej przestrzeni a rozwojem spo�eczno-gospodarczym. Spójno�� 
ekologiczn� przestrzeni pogarsza tak�e nierównomierne zalesienie kraju i du�e rozdrobnienie 
kompleksów le�nych, przy równoczesnym spadku udzia�u powierzchni zalesianych i lasów 
m�odych w ogólnej strukturze wiekowej drzewostanów. Rozwijaj�ce si� formy u�ytkowania 
przestrzeni w warunkach s�abo�ci planowania przestrzennego okazuj� si� destrukcyjne dla 
krajobrazu, stanowi�cego syntetyczny obraz �rodowiska przyrodniczego i zachodz�cych w nim 
procesów (Rysunek 27.). Post�puje zaw�aszczanie przestrzeni otwartych obni�aj�ce spójno�� 
ekologiczn� kraju.  

Zmniejszaj�cy si� udzia� powierzchni terenów zielonych i zabudowa korytarzy 
napowietrzaj�cych odcinaj�ca przestrzenie otwarte od wn�trza miasta powoduj� pogarszanie 
si� warunków klimatycznych i pogorszenie jako�ci �ycia. Zabudowa dolin rzecznych 
i obszarów podmok�ych odbywa si� kosztem obszarów retencji wód powodziowych, 
a niezb�dne w wielu sytuacjach dla rozwoju spo�eczno-gospodarczego kraju przegradzanie rzek 
budowlami pi�trz�cymi zmienia re�im wodny i ogranicza mo�liwo�ci migracyjne organizmów 
wodnych (w tym ryb dwu�rodowiskowych89). 

                                                 
89 Inaczej w�drownych, jak np.: w�gorz, jesiotr, tro�. 
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Rysunek 27. Ocena walorów estetycznych krajobrazu 

 
�ród�o: �leszy�ski P., 2007, Ocena atrakcyjno�ci wizualnej mezoregionów Polski, w Znaczenie bada� 

krajobrazowych dla zrównowa�onego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznic� urodzin i 45-lecia 
pracy naukowej” Wydzia� Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2007, s. 697-714. 

Znacznie obni�one w wyniku zaniedba� i wad systemów melioracyjnych, zdolno�ci retencyjne 
lasów i obszarów produkcji rolnej wi��� si� z trwa�ym ubytkiem naturalnych ekosystemów 
wra�liwych: �ródle�nych i �ródpolnych bagien i drobnych akwenów naturalnych, degradacj� 
torfowisk oraz pogorszeniem funkcjonowania ekosystemów. Ponad 80% lasów na siedliskach 
hydrogenicznych funkcjonuje w antropogenicznie zmienionych warunkach wodnych, 
a problemem rolnictwa staj� si� susze. Realizacja Traktatu Akcesyjnego wzbogaci�a krajowy 
system ochrony obszarowej, o system s�u��cy ochronie zasobów ró�norodno�ci biologicznej 
i krajobrazowej kontynentu, przy zachowaniu kontrolowanej zdolno�ci do rozwoju spo�eczno- 
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-gospodarczego – sie� obszarów Natura 2000. Sie�, oprócz obszarów nowych, w tym 
dolinnych korytarzy ekologicznych i obszarów morskich90, obejmuje cz��� przestrzeni 
chronionej w ramach systemu krajowego (KSOCh91), w którym obszary chronionego 
krajobrazu, wraz z drobnymi formami92 powo�ywanymi lokalnie, mia�y umo�liwia� zachowanie 
��czno�ci ekologicznej mi�dzy obszarami parków narodowych, rezerwatów i parków 
krajobrazowych a dolinami rzek. W efekcie na terytorium Polski wspó�istniej� dwa s�abo 
skoordynowane systemy ochrony o do�� odmiennych kryteriach delimitacji i podstawach 
zarz�dzania przestrzeni� cenn� przyrodniczo oraz ochron� walorów wizualnych zastanego 
krajobrazu. Infrastruktura zieleni obszarów zurbanizowanych z nielicznymi wyj�tkami 
pozostaje poza systemem, a rzeczywisty stopie� ochrony nie odzwierciedla funkcji 
w ekosystemach miast i utrzymaniu dobrego stanu ró�norodno�ci biologicznej. 

Obszary, w stosunku do których okre�la si� normowany prawem poziom ochrony przyrody, 
�e swej natury nie zapewniaj� pe�nej ochrony potrzeb bytowych gatunków chronionych, tak 
zwierz�t, jak i ro�lin. Podobnie istniej�ce zdefiniowane prawnie formy ochrony przyrody nie 
odpowiadaj� w pe�ni potrzebie zapewnienia wysokiego stopnia ochrony ani biocentrom, ani 
obszarom szczególnie nara�onym na utrat� walorów krajobrazowych, szczególnie mog�cym 
stanowi� potencja� rozwojowy obszarów o niekorzystnych wskanikach ekonomicznych 
i s�abej dost�pno�ci przestrzennej (Mapy diagnostyczne 11. i 12. Rozdzia� VIII.). Dodatkowo 
jest potrzebne zarz�dzanie wykorzystywan� intensywnie w rozwoju spo�eczno-gospodarczym 
przestrzeni� o innych funkcjach wiod�cych w celu ochrony potrzeb migracyjnych organizmów 
i zachowania spójno�ci ekologicznej. Wymagane s� pilne zmiany prawne, umo�liwiaj�ce mi�dzy 
innymi zwi�kszenie stopnia aprobaty spo�ecznej dla restrykcji konserwatorskich, wi���cych si� 
z ograniczeniami u�ytkowania cennej przyrodniczo i krajobrazowo przestrzeni oraz 
prowadzenie odpowiednich bada�. 

Przebiegaj�ce przez Polsk� korytarze ekologiczne, niezale�nie od rangi w systemie 
przyrodniczym kontynentalnym lub krajowym, s� form� s�abo zdefiniowan� prawnie, 
pozbawion� przypisanych im instrumentów pozwalaj�cych na kszta�towanie i ochron� funkcji 
w planowaniu rozwoju przestrzennego93. Rang� tego problemu podnosi wymóg zachowania 
spójno�ci sieci Natura 2000 i integralno�ci poszczególnych jej obszarów w stosunku do celów 
ich ochrony, maj�cy bezpo�redni wp�yw na lokalizacj� dróg i pozosta�ej infrastruktury 
technicznej oraz innych inwestycji o znacz�cym wp�ywie na �rodowisko przyrodnicze. 

Mimo wielu zmian w systemie ochrony obszarowej brakuje wystarczaj�cych podstaw prawnych 
do ochrony korytarzy ekologicznych, trwa�ego wyznaczenia ich sieci i kszta�towania struktur 
przestrzennych wspieraj�cych rozwój funkcji pe�nionych przez obszary wiejskie, umo�liwiaj�cy 
zachowanie przestrzeni kulturowej oraz dobrego stanu ekologicznego istniej�cych zasobów 
przyrodniczych. Problem pog��bia brak jednoznaczno�ci legislacyjnej w odniesieniu do 
ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zwi�zanego z chronion� przestrzeni� przyrodnicz�, 
i regulacji szczegó�owych z zakresu gospodarowania krajobrazem, tak�e zwi�zanych ze 
zmieniaj�cymi jej walor ekonomiczny bie��cymi dyspozycjami zagospodarowania przestrzeni. 
Polska jest stron� Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, ratyfikowanej w 2004 roku94. 

                                                 
90 Obszary Natura 2000: Uj�cie Odry, Zatoka Pomorska, Przybrze�ne Wody Ba�tyku, 	awica S�upska i uj�cie Wis�y, 31 grudnia 2009 r. zosta�y 
nominowane jako Ba�tyckie Obszary Chronione (BPSA) w ramach Konwencji Helsi�skiej. Jednocze�nie dopasowano granice czterech 
wcze�niej wyznaczonych obszarów BSPA do granic obszarów Natura 2000. 
91 Patrz przypis 54. 
92 Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, u�ytki ekologiczne, zespo�y przyrodniczo-krajobrazowe. 
93 Pierwszym spójnym systemem ��czno�ci ekologicznej na poziomie ponadregionalnym opracowanym w Polsce by� ECONET Polska, 
stanowi�cy nadal punkt odniesienia dla szacowania konfliktów ekologicznych w rozwoju infrastruktury transportowej. System ten – ani kilka 
nast�pnych propozycji – nie spe�nia jednak wymogów zapewnienia spójno�ci sieci Natura 2000. Najbli�sza wymogom jest propozycja 
opracowana w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa �rodowiska w Zak�adzie Badania Ssaków PAN w Bia�owie�y, oparta na analizie 
przemieszczania si� du�ych ssaków drapie�nych. Wszystkie wymienione projekty wymagaj� jednak uszczegó�owienia na poziomie regionalnym 
i lokalnym. 
94 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporz�dzona we Florencji 20 padziernika 2000 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98). 
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Konwencja, przypominaj�c, �e obiekt i jego otoczenie stanowi� jedno��95, jednoznacznie 
wskazuje na konieczno�� identyfikacji i ochrony krajobrazów charakterystycznych, 
�wiadcz�cych o to�samo�ci miejsca oraz obliguje do kszta�towania krajobrazów kulturowych, 
powstaj�cych zarówno jako efekt �wiadomego oddzia�ywania na krajobraz, jak i w wyniku 
codziennych relacji mi�dzy cz�owiekiem i jego otoczeniem.  

Zasoby wodne w Polsce96 s� rozmieszczone nierównomiernie: �rodkowa cz��� Polski w wyniku 
naturalnych zmian rocznych (lata suche lub mokre) jest obszarem deficytu wody o ró�nym 
nat��eniu i zasi�gu przestrzennym. Charakterystyczne s� du�a zmienno�� zarówno czasowa 
warto�ci �rednich rocznych, jak i rozk�adu wielko�ci zasobów w poszczególnych latach oraz 
zwi�zane z nimi wyst�powanie dotkliwych powodzi w okresach mokrych, a dotkliwych susz 
w okresach niedoborów wody. Aktualny poziom zasobów wód podziemnych i stosunkowo 
niewielkie zasoby wód powierzchniowych wskazuj�, �e relatywnie ma�e zasoby wodne Polski (po 
u�rednieniu rocznie 1600m3/mieszka�ca) powinny by� bardzo racjonalnie wykorzystywane 
i chronione przed zanieczyszczaniem (Mapy diagnostyczne 15. i 21. Rozdzia� VIII.). Ze wzgl�du 
na po�o�enie prawie ca�ego obszaru Polski (99,7% powierzchni) w zlewisku Ba�tyku, 
restrykcyjnie musz� by� traktowane ograniczenia zrzutu do wód azotu, fosforu i zanieczyszcze� 
biodegradowalnych, przede wszystkim pochodz�cych ze �cieków komunalnych i rolnictwa. 
Skuteczno�� redukcji zanieczyszcze� pochodz�cych z rolnictwa jest zale�na od 
zagospodarowania powierzchni ziemi i stosowanych praktyk rolniczych, na morzu natomiast 
du�e nadzieje nale�y wi�za� z wprowadzeniem marikultur w celu odzyskiwania biogenów97. 

Realizowany od ko�ca 2003 roku Krajowy Program Oczyszczania �cieków Komunalnych98 
dotyczy przede wszystkim budowy oczyszczalni �cieków oraz systemów kanalizacyjnych 
w wyznaczonych aglomeracjach o wielko�ci powy�ej 2000 równowa�nej liczby mieszka�ców 
(RLM)99 i na obszarach o wyj�tkowych walorach przyrodniczych. Niezb�dne obj�cie 
oczyszczaniem �cieków obszarów wiejskich o przewa�aj�cej zabudowie rozproszonej oraz 
obszarów rekreacyjnych wymaga stosowania rozwi�za� indywidualnych o porównywalnym 
poziomie skuteczno�ci oczyszczania �cieków oraz odr�bnych programów dzia�a� i zapewnienia 
�rodków wspomagaj�cych. 

Sposób post�powania z odpadami okre�laj� Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz 
wojewódzkie plany gospodarki odpadami, które umo�liwiaj� regionalne planowanie zarówno 
lokalizacji instalacji jak i obszarów wyznaczonych do zagospodarowania odpadów. Wskazano 
preferencje dla metody termicznego przekszta�cania odpadów w regionach gospodarki odpadami, 
obejmuj�cych nie mniej ni� 300 tys. mieszka�ców. Przedmiotem Krajowego Planu Post�powania 
z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem J�drowym (KPPOPiWP), jest 
bezpieczne post�powanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem j�drowym 
pochodz�cymi z energetyki, przemys�u, medycyny i sektora bada� naukowych (w tym z reaktora 
badawczego). Kwesti� priorytetow� jest sprawa lokalizacji, zaprojektowania i budowy nowego 
sk�adowiska powierzchniowego dla odpadów promieniotwórczych, którego eksploatacja musi 
                                                 
95 Art. 1 EKK: „krajobraz oznacza obszar, którego charakter w odczuciu ludzi jest rezultatem dzia�ania i wspó�dzia�ania czynników 
naturalnych i/lub ludzkich”. 
96 Zasoby surowców energetycznych zosta�y omówione w opisie problemu Celu 5. (Rozdzia� V.).  
97 Dzia�ania te jednak jak na razie nie wpisuj� si� systemowo w krajow� polityk� ochrony �rodowiska. Ich popularyzacja pozwoli�aby 
na bardziej racjonalny rachunek ekonomiczny dotycz�cy kosztów redukcji zanieczyszcze� odprowadzanych do wód morskich i l�dowych. 
98 Krajowy Program Oczyszczania �cieków Komunalnych (KPO�K) jest instrumentem wdra�ania w Polsce dyrektywy 91/271/EWG do 
ko�ca 2015 roku. Przyj�ty przez rz�d 16 grudnia 2003 r., jest sukcesywnie aktualizowany i weryfikowany. Aktualizacja KPO�K 2009 z 2 marca 
2010 r. dotyczy�a wskazania inwestycji priorytetowych dla realizacji zobowi�zania akcesyjnego. Aktualizacja KPO�K 2010 z 1 lutego 2011 r. 
dotyczy�a wpisania realnych terminów zako�czenia inwestycji w aglomeracjach, które ze wzgl�du na opónienia inwestycyjne nie wykonaj� 
zaplanowanych zada� do ko�ca 2010 r. Uzupe�niaj� go „Program wyposa�enia aglomeracji poni�ej 2 000 RLM w oczyszczalnie �cieków 
i systemy kanalizacji sanitarnej” oraz „Program wyposa�enia zak�adów przemys�u rolno-spo�ywczego o wielko�ci nie mniejszej ni� 4 000 
RLM, odprowadzaj�cych �cieki bezpo�rednio do wód, w urz�dzenia zapewniaj�ce wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód”. 
99 RLM – równowa�na liczba mieszka�ców (population equivalents) – parametr s�u��cy do okre�lania przepustowo�ci instalacji do oczyszczania 
�cieków. Pozwala okre�li� wielokrotno�� �adunku �cieków odprowadzanych z obiektów us�ugowych i przemys�owych w stosunku do 
zapotrzebowania mikroorganizmów na tlen w procesie oczyszczania �cieków wytwarzanych przez dob� w standardowym jednoosobowym 
gospodarstwie domowym.  
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rozpocz�� si� w roku 2020100. W dalszej perspektywie czasowej KPPOPiWPJ przewiduje 
ustanowienie programu rozwoju zaplecza naukowo badawczego dla potrzeb g��bokiego 
sk�adowania odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa j�drowego. 

 (2) Kierunki dzia�a�  

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprosta� nast�puj�cym wyzwaniom:  

• zaspokojenia bie��cych potrzeb rozwojowych spo�ecze�stwa w drodze najmniejszych 
konfliktów ekologicznych i spo�ecznych, 

• zabezpieczenia mo�liwo�ci dalszego rozwoju spo�eczno-gospodarczego w oparciu 
o zachowane w dobrym stanie zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory 
�rodowiska, 

• zapewnienia racjonalnego powi�zania rozwoju spo�eczno-gospodarczego z ochron� 
zasobów wodnych i ich dost�pno�ci�,  

• zapewnienia bezpiecze�stwa poprzez podj�cie dzia�a� na rzecz ograniczenia ryzyka 
powodziowego oraz zagro�enia skutkami suszy, 

• zapewnienia ci�g�o�ci i mo�liwo�ci rozwoju na wielu obszarach Polski przez skuteczn� 
ochron� z�ó� kopalin (w tym wód leczniczych, termalnych i solanek) przed 
nieracjonaln� i nielegaln� eksploatacj�. 

Tak okre�lone pola interwencji oznaczaj�, �e dzia�ania polityki rozwoju zwi�zane z ograniczaniem 
zanieczyszcze�, uzyskaniem i utrzymaniem dobrego stanu wód obejmuj�cym wskaniki 
biologiczne i chemiczne, popraw� stanu ilo�ciowego zasobów wodnych oraz popraw� gospodarki 
odpadami w celu zlikwidowania zagro�e� dla �rodowiska b�d� mia�y nadal wymierny kszta�t 
przestrzenny. 
Zapewnienie korzystania z wysokich walorów �rodowiskowo-krajobrazowych, wymaga 
uruchomienia mechanizmów s�u��cych zmniejszeniu liczby konfliktów o przestrze� oraz 
wspomaganiu gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo. Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, w tym najcenniejszych fragmentów przestrzeni przyrodniczej, 
w procesie trwa�ego rozwoju spo�eczno-gospodarczego b�dzie wymaga�o aktywnego udzia�u 
ró�nych podmiotów publicznych oraz spo�eczno�ci lokalnych. Zapewnienie im mo�liwo�ci 
rozwojowych pozostanie istotnym elementem przyjmowanych rozwi�za�. 
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju w wi�kszym stopniu ni� obecnie musi zosta� 
ukierunkowana na przeciwdzia�anie fragmentacji siedlisk i tworzenie rozwi�za� pozwalaj�cych na 
osi�ganie jak najlepszych przestrzennych powi�za� ekologicznych sprzyjaj�cych migracji 
i zapewnieniu potrzeb bytowych gatunków chronionych. Zachowanie wysokiego potencja�u 
przyrodniczego charakteryzuj�cego polsk� przestrze� wymaga podj�cia d�ugookresowych dzia�a� 
na rzecz �agodzenia i rozwi�zywania konfliktów pomi�dzy celami ochrony technicznej �rodowiska 
naturalnego i ochron� walorów krajobrazowych a presj� ze strony rozwoju osadnictwa, transportu 
i turystyki w drodze zarz�dzania planowanymi strukturami funkcjonalnymi i krajobrazowymi. 
Planowanie przestrzenne b�dzie coraz intensywniej zwi�zane z projektowaniem rozmieszczenia 
struktur i form u�ytkowania powierzchni ziemi odpowiadaj�cych za czas i form� obecno�ci wody 
w krajobrazie – jej dost�pno�� w obszarach zagro�onych susz�, kszta�towanie naturalnej retencji 
i spowolnienie przep�ywu wód wezbraniowych. Do jego zada� nale�y te� ograniczanie funkcji 
obszarów zagro�onych powodzi� i zmniejszanie ryzyka powodziowego. Wymaga to wsparcia 
instrumentami planistycznymi i fiskalnymi. 
Wprowadzane rozwi�zania maj� chroni� cenne przyrodniczo obszary mokrad�owe, zadrzewienia 
�ródpolne i przydro�ne, tereny zieleni oraz wp�ywa� na zachowanie i rozwój krajobrazów 
kulturowych. Powstaj�ce przyrodnicze struktury przestrzenne, obejmuj�ce doliny cieków, u�ytki 

                                                 
100 Termin ten wynika z ogranicze� obj�to�ciowych obecnie istniej�cego i eksploatowanego Krajowego Sk�adowiska Odpadów 
Promieniotwórczych w Ró�anie. 
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rolne i lasy, b�d� wp�ywa�y na rozwój obszarów funkcjonalnych miast, odnow� wsi i rozwój 
obszarów wiejskich.  
Wykorzystywane instrumenty planowania przestrzennego pog��bi� korelacj� polityki przestrzennej 
i polityk sektorowych, zw�aszcza polityk rozwoju obszarów wiejskich, regionalnej, le�nej, 
energetycznej, miejskiej, zmierzaj�cych do zmniejszania deficytu wody i stopnia obci��enia 
�rodowiska.  
Odpowied na wymienione w opisie problemu wyzwania wymaga podj�cia dzia�a� 
w nast�puj�cych obszarach: 
4.1. Integracja dzia�a� w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako 

podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, 
4.2. Przeciwdzia�anie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, 
4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej, 
4.4. Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych kraju, w tym zapobieganie wyst�powaniu deficytu wody na potrzeby 
ludno�ci i rozwoju gospodarczego, 

4.5. Osi�gni�cie i utrzymanie dobrego stanu i potencja�u wód i zwi�zanych z nimi 
ekosystemów, 

4.6. Zmniejszenie obci��enia �rodowiska powodowanego emisjami zanieczyszcze� do wód, 
atmosfery i gleby, 

4.7. Zabezpieczenie cennych gospodarczo z�ó� kopalin i zwi�kszenie wykorzystania 
surowców wtórnych. 

Ad 4.1. Integracja dzia�a� w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju 
jako podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 

Dzia�ania w tym zakresie obejm� wyznaczenie i ochron� spójnego systemu obszarów ochrony 
przyrody i krajobrazu w oparciu o zintegrowanie obszarów uzupe�nionej sieci KSOCh, sieci 
Natura 2000, umocowanego prawnie systemu korytarzy ekologicznych, ��cz�cych 
poszczególne obszary w�z�owe. W obr�bie systemu b�dzie post�powa�a integracja zarz�dzania 
obszarami nale��cymi do ró�nych sieci. Okre�lona zostanie tak�e Paneuropejska Sie� 
Ekologiczna (Pan-European Ecological Network, PEEN)101 oraz rozszerzona sie� rezerwatów 
biosfery UNESCO. 
W celu zwi�kszenia stopnia ochrony funkcji obszarów w�z�owych oraz walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych Polski zostan� powo�ane nowe parki narodowe: Jurajski PN, 
Mazurski PN, Turnicki PN i powi�kszone niektóre z istniej�cych ju� parków narodowych 
(Rysunek 28.). Uzupe�niona zostanie tak�e sie� parków krajobrazowych chroni�cych 
najcenniejsze rozpoznane krajobrazy regionalne, maj�ce znaczenie dla ochrony dziedzictwa 
kultury i ochrony funkcji ��czno�ci ekologicznej.  
Powo�anie nowych przestrzeni o najwy�szych re�imach ochronnych b�dzie wymaga�o 
intensyfikacji dzia�a� edukacyjno-promocyjnych i spo�ecznej akceptacji proponowanych 
strategii rozwoju spo�eczno-gospodarczego, wspomagaj�cych zmian� warunków 
dotychczasowego u�ytkowania przestrzeni i podnosz�cych poziom �ycia mieszka�ców. 
Zadaniem systemu korytarzy ekologicznych jest zapewnienie spójno�ci przestrzeni 
przyrodniczej, w tym zachowanie ��czno�ci mi�dzy biocentrami oraz mi�dzy biocentrami 
i izolowanymi w procesie fragmentacji przestrzeni pozosta�ymi obszarami mniejszej rangi, 
szczególnie stanowi�cymi rezerw� na potrzeby niezb�dnych kompensacji przyrodniczych, 
które, pozostaj�c poza systemem Natura 2000, s� mniej eksponowane przez prawo. 

                                                 
101 Decyzja o utworzeniu sieci PEEN w oparciu o istniej�ce obszary powo�ywane na podstawie umów mi�dzynarodowych i w�asne prawo 
pa�stwowe zapad�a w 1995 r. Sie� ta jest g�ównym elementem Paneuropejskiej Strategii Ró�norodno�ci Biologicznej i Krajobrazowej. 
Odmowa udzia�u w tworzeniu sieci jest traktowana jako brak troski o dziedzictwo przyrodnicze Europy. 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 128 

 Rysunek 28. Kierunki polityki przestrzennej wobec obszarów funkcjonalnych cennych przyrodniczo 

 
�ród�o: Opracowanie MRR. 
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System hierarchiczny powinien zawiera� korytarze ró�nej rangi, uwarunkowane potrzebami 
migracyjnymi, w tym g�ówne l�dowe korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadkrajowym: 
ba�tycko-pojezierny, wy�ynny i górski, po��czone przez doliny g�ównych rzek Polski. Sie� 
g�ównych korytarzy powinna by� nast�pnie uzupe�niona systemem korytarzy ekologicznych 
maj�cych znaczenie krajowe, a obejmuj�cych kierunki pó�nocny, pó�nocno-centralny, 
po�udniowo-centralny, zachodni, wschodni, po�udniowy oraz karpacki. W system 
przestrzennej ��czno�ci ekologicznej powinien by� w��czony tak�e obszar Ba�tyku.  

Wykonane dot�d prace nad wyznaczeniem i rozpoznaniem korytarzy ekologicznych, 
prowadzone badania i monitoring powinny pozwoli� na okre�lenie dla potrzeb planowania 
przestrzennego korytarzy – oraz jednolitych zasad ich wyznaczania na podstawie syntezy 
dost�pnych danych – dla grup organizmów o zbli�onych potrzebach, przede wszystkim dla 
ssaków oraz ptaków i ryb. Korytarze migracji organizmów wodnych102 powinny zosta� 
wyznaczone w oparciu o zachowanie ci�g�o�ci morfologicznej rzek Polski, w��czenie morza 
terytorialnego i wód przybrze�nych ze wzgl�du na potrzeby migracyjne ryb 
dwu�rodowiskowych. Ustalone i zweryfikowane przebiegi korytarzy maj�cych znaczenie 
kontynentalne lub krajowe powinny by� uwzgl�dniane we wszystkich aktach planistycznych 
i kolejnych strategiach okre�laj�cych polityk� przestrzenn� pa�stwa lub maj�cych na ni� wp�yw.  

W planach zagospodarowania przestrzennego województw wymaga si� okre�lenia przestrzeni 
funkcjonalnej korytarzy niezale�nie od przebiegu granic administracyjnych, co powinno by� 
przedmiotem ustale� wzajemnych mi�dzy poszczególnymi planami zagospodarowania 
przestrzennego i studiami gminnymi granicz�cych jednostek administracyjnych. Na poziomie 
regionalnym i lokalnym wymagane jest uszczegó�owienie w�a�ciwe dla odpowiedniej skali 
planistycznej oraz dostosowanie struktur krajobrazu tworz�cych obszar korytarza 
ekologicznego do wymaga� bytowych i migracyjnych grup gatunków chronionych 
o okre�lonych potrzebach terytorialnych. Dodatkowo wymagane jest powi�kszenie systemu 
o trasy przelotów ptaków, nietoperzy i migracji organizmów wodnych. Poziom regionalny 
odpowiada tak�e za wskazanie poziomu ochrony prawnej biocentrów i korytarzy migracyjnych. 

Dzi�ki zapisom w planach zagospodarowania przestrzennego województw korytarze 
ekologiczne, okre�lane dla grup gatunków o zbli�onych wymaganiach terytorialnych, powinny 
tworzy� spójn� sie�, budowan� przy wykorzystaniu obszarów o najmniej przekszta�conej 
strukturze �rodowiska przyrodniczego oraz o du�ym udziale powierzchni z ro�linno�ci� 
seminaturaln�, le�n�, torfow�, bagienn� itd. Wymaga to projektowania przestrzeni, 
wprowadzania i nadzorowania zmian strukturalno-funkcjonalnych obszarów wiejskich 
i stosowania zabiegów technicznych w wielu regionach Polski, szczególnie w �rodkowej cz��ci 
kraju. Polega� one powinny mi�dzy innymi na zalesianiu lub wprowadzaniu zadrzewie� 
i zakrzacze� �ródpolnych oraz odbudowie stosunków hydrologicznych, utrzymywaniu 
przestrzeni wolnej od zabudowy lub wprowadzaniu restrykcji dotycz�cych lokalizacji obiektów 
in�ynierskich. Na poziomie regionalnym nale�y ponadto zapewni� integracj� miejskich 
systemów przyrodniczych z terenami otwartymi w ich otoczeniu. W szczególny sposób 
dotyczy to miast wytwarzaj�cych obszary funkcjonalne ci���ce ku obszarom cennym 
przyrodniczo. 

W celu spe�niania zak�adanych celów przyrodniczych krajowy system korytarzy ekologicznych 
powinien by� równie� powi�zany z systemem kontynentalnym za spraw� rozwoju i ochrony po 
obu stronach granicy struktur przyrodniczych odpowiadaj�cych potrzebom migracyjnym 
i bytowym gatunków chronionych z za��cznika II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG103.  

                                                 
102 Ocena potrzeb i priorytetów udro�nienia ci�g�o�ci morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontek�cie wymaga� osi�gni�cia dobrego stanu i potencja�u 
ekologicznego JCWP, KZGW 2010. 
103 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r., w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 
z 22 lipca 1992 r. Nr 206, str. 7 z pón. zm.), jest podstaw� wyznaczania obszarów sieci Natura 2000 (sygnatura PLH) maj�cych znaczenie dla 
Wspólnoty (OZW), które, po akceptacji Komisji Europejskiej, staj� si� specjalnymi obszarami ochrony (SOO). Podstawowe gatunki i siedliska 
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Dzia�ania w tym zakresie obejm� powo�anie transgranicznych obszarów chronionych 
o ró�nych programach funkcjonalno-przestrzennych i zró�nicowanym poziomie ochrony: 
powo�anie trójstronnego mi�dzynarodowego parku Suwalsko-Wisztynieckiego, Trójstronnego 
Rezerwatu Biosfery Trzy Puszcze na pograniczu polsko-litewsko-bia�oruskim, polsko- 
-rosyjskiego parku Mierzei Wi�lanej i Zalewu Wi�lanego, Mi�dzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery Puszcza Bia�owieska104, korytarza Doliny Bugu wraz z TOCh Prze�om Bugu, 
Trójstronnego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie105, Mi�dzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery Roztocze (polsko-ukrai�ski), powi�kszenie rezerwatu biosfery Babia Góra, 
dwustronnego rezerwatu Góra Pilsko oraz Rezerwatu Biosfery Doliny Dolnej Odry. Ponadto 
podj�te b�d� starania o ujednolicenie zasad ochrony gatunków w s�siaduj�cych jednostkach 
ochronnych po obu stronach granicy. 

Ad 4.2. Przeciwdzia�anie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 

Fragmentacja przestrzeni przyrodniczej jest powodowana inwestycjami infrastrukturalnymi, 
spontaniczn� urbanizacj�, dzia�alno�ci� gospodarcz� (w tym zwi�zan� z rozwojem turystyki) 
oraz post�puj�c� koncentracj� procesów urbanizacji w funkcjonalnych obszarach 
wytwarzanych wokó� rdzeni g�ównych miast Polski. Przeciwdzia�anie fragmentacji systemów 
przyrodniczych b�dzie polega�o przede wszystkim na uwzgl�dnianiu w procesie planowania 
potencja�u �rodowiska przyrodniczego i obligatoryjnym wybieraniu rozwi�za� najmniej 
uci��liwych dla �rodowiska oraz zarz�dzaniu przestrzeni� funkcjonaln� korytarzy 
ekologicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach gminnych, 
szczególnie przy planowaniu infrastruktury komunikacyjnej i wskazywaniu gruntów do 
urbanizacji. W obszarach silnie zurbanizowanych, zw�aszcza w funkcjonalnych obszarach 
miejskich, wewn�trzmiejskie uk�ady ekologiczne zostan� rozbudowane i po��czone 
z obszarami otwartymi przez system zielonych pier�cieni, zostanie zachowana tak�e dro�no�� 
miejskich systemów dolinnych. Dzia�ania wobec miejskich systemów przyrodniczych b�d� 
programowane w planach miejskich obszarów funkcjonalnych, maj�cych charakter 
integracyjny. Ochron� planistyczn� zostanie obj�ta ��czno�� ekologiczna i integralno�� 
obszarów o najwy�szych walorach przyrodniczych znajduj�cych si� w zasi�gu bezpo�redniego 
oddzia�ywania najwi�kszych miast i ich obszarów funkcjonalnych. W pierwszym rz�dzie 
dotyczy� to b�dzie Parków Narodowych i ich otulin oraz ponadregionalnych korytarzy 
ekologicznych w obszarach stanowi�cych naturalne zaplecze rekreacyjne mieszka�ców 
metropolii. 

Mechanizmy przestrzennej kompensacji przyrodniczej towarzysz�cej inwestycjom, szczególnie 
na terenach cennych przyrodniczo i w funkcjonalnych obszarach miast, zostan� wykorzystane 
dla podniesienia spójno�ci ekologicznej przestrzeni. Sensem kompensacji jako dzia�ania 
strategicznego, wp�ywaj�cego na u�ytkowanie przestrzeni, jest stworzenie warunków, 
w których tracony lub zagro�ony walor przyrodniczy mo�e zosta� przeniesiony na inn� cz��� 
terytorium lub w których nast�puje wzmocnienie dotychczasowych funkcji szczególnie 
podlegaj�cych ochronie. Tak okre�lona zasada kompensacji odnosi si� tak�e do planowania 
w procesie inwestycyjnym rozwoju funkcji ekosystemowych – przede wszystkim poch�aniania 
                                                                                                                                                     
wymagaj�ce wyznaczenia OZW/SOO okre�laj� Za��cznik I (Typy siedlisk przyrodniczych b�d�ce przedmiotem zainteresowania wspólnoty, 
których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony) i Za��cznik II (Gatunki ro�lin i zwierz�t b�d�ce przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony). Obszary (sygnatura PLB) specjalnej 
ochrony ptaków – OSO – s� wyznaczane na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona Dz. U. UE L z 26 stycznia 2010 r. Nr 20, str. 7.), która zast�pi�a dyrektyw� 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.).  
104 Na List� �wiatowego Dziedzictwa Ludzko�ci UNESCO w 1979 r. zosta� wpisany obszar ochrony �cis�ej PN Puszcza Bia�owieska. 
W 1992 r. zapis rozszerzono na przylegaj�cy obszar ochrony �cis�ej po drugiej stronie granicy w PN Bie�awie�skaja Puszcza; natomiast po 
polskiej stronie granicy powo�ano Rezerwat Biosfery Bia�owie�a, obejmuj�cy obszar PN i okolice w granicach ustalonych w 2005 r.  
105 Od 2004 r. na Bia�orusi, Ukrainie i w Polsce kontynuowane s� pod patronatem Komisji Narodowych UNESCO przygotowania do 
utworzenia trójstronnego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery (TBR) Polesie Zachodnie. Ma on obj�� istniej�ce ju� od 2002 r. rezerwaty 
biosfery: polski Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, ukrai�ski Szacki Rezerwat Biosfery oraz b�d�cy w trakcie organizacji bia�oruski 
Rezerwat Biosfery „Nadbu�a�skie Polesie”. Wniosek aplikacyjny strony bia�oruskiej do UNESCO zosta� zatwierdzony na sesji Cz�owiek 
i Biosfera (Man and Biosphere, MAB) w padzierniku 2004 r. 
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CO2, oczyszczania i magazynowania wody i zwi�zanych z nimi innych us�ug u�ytecznych dla 
spo�ecze�stwa, wp�ywaj�cych na podniesienie jako�ci przestrzeni rekreacji i codziennego 
pobytu ludzi.  

Dzia�ania obejm� tak�e zachowanie i przywrócenie dro�no�ci dla organizmów w�drownych 
korytarzy rzecznych i l�dowych – równie� poprzez sta�y monitoring i standaryzacj� budowy 
przej�� ekologicznych. Istnieje potrzeba integracji dzia�a� ze wzgl�du na obni�enie poziomu 
zagro�enia w�a�ciwego stanu ochrony siedlisk i gatunków chronionych w wymagaj�cym 
usprawnienia procesie inwestycyjnym planowanie odpowiednich dzia�a� kompensuj�cych. 
Wskazane jest dostosowanie kolejno�ci opracowywania planów ochrony lub planów zada� 
ochronnych sporz�dzanych dla obszarów Natura 2000, nie jedynie do stanu ochrony siedlisk 
i gatunków, ale tak�e do wskazanej w KPZK 2030 kolejno�ci realizacji infrastruktury 
zapewniaj�cej wzrost spójno�ci kraju, bezpiecze�stwo energetyczne, zmniejszenie ryzyka 
powodziowego.  

Zak�adany wzrost lesisto�ci kraju w 2030 roku powinien przekroczy� 30% ca�kowitej 
powierzchni. B�dzie traktowany jako instrument zapewnienia spójno�ci ekologicznej oraz 
ochrony retencji wody, szczególnie na terenach górskich i podgórskich o niskiej lesisto�ci, 
b�d�cych górnymi cz��ciami zlewni, jak równie� w s�siedztwie du�ych o�rodków miejskich. 
Podstaw� programowania zalesie� b�dzie zaktualizowany wieloletni Krajowy Program 
Zwi�kszania Lesisto�ci106, zawieraj�cy wskazania przyrodnicze do zwi�kszania stopnia lesisto�ci 
poszczególnych gmin, stosowany zgodnie z funkcjami terenu oraz plany ochrony obszarów 
Natura 2000. W celu zwi�kszenia spójno�ci przestrzeni przyrodniczej obszary zalesie� b�d� 
wskazywane w planach zagospodarowania przestrzennego województw jako ustalenia wi���ce. 

W obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa, charakteryzuj�cych si� trwa�ym brakiem poda�y 
area�ów umo�liwiaj�cych popraw� stopnia lesisto�ci, szczególne znaczenie b�dzie mia�o 
utrzymywanie zadrzewie� i zakrzacze� �ródpolnych, umo�liwiaj�cych zachowanie 
i odtworzenie funkcji lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych zgodnie z warunkami 
ekologicznymi istniej�cymi w planowanych obszarach nasadze�. W celu wzmocnienia 
spójno�ci przestrzeni przyrodniczej i stopnia ochrony tradycyjnego krajobrazu rolniczego 
zaleca si� w planach zagospodarowania przestrzennego województw i studiach gminnych 
wyznaczenie w uzgodnieniu ze s�u�bami ochrony przyrody obszarów rolnictwa o najwy�szych 
walorach przyrodniczych.  

Ad 4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej 

Polska w 2004 roku ratyfikowa�a Europejsk� Konwencj� Krajobrazow� (EKK)107, 
zobowi�zuj�c si� tym samym do dba�o�ci o jako�� przestrzeni otaczaj�cej – krajobrazu, 
stanowi�cego zasób gospodarczy, przyczyniaj�cy si� do wzrostu zatrudnienia, wp�ywaj�cy na 
jako�� �ycia codziennego, a zarazem na dziedzictwo kultury. Konsekwentna realizacja celów 
Konwencji dotycz�cych wzajemnych relacji cz�owiek – krajobraz w ramach przestrzennego 
zagospodarowania kraju i regionów, a tak�e na szczeblu lokalnym wymaga, aby wdro�enie 
EKK obejmowa�o trzy poziomy dzia�a�: rozpoznanie zasobów, gospodarowanie nimi 
i edukacj� wspomagaj�c�. Wszystkie musz� by� �ci�le powi�zane z konstytucyjnym wymogiem 
dba�o�ci o przestrzeganie zasad zrównowa�onego rozwoju oraz dotyczy� obszarów l�dowych 
i morskich – szczególnie w odniesieniu do ochrony widoku. 

Trwaj�cy w Polsce wieloletni proces merytorycznego okre�lenia stanu warto�ci i zakresu 
niezbywalnego zabezpieczenia ró�norodno�ci dziedzictwa kulturowego powinien skutkowa� 

                                                 
106 Przyj�ty 23 czerwca 1995 r. przez rz�d Krajowy Program Zwi�kszania Lesisto�ci (KPZL) jest instrumentem Polityki Le�nej Pa�stwa 
(RM 1997). Zosta� zaktualizowany w 2003 r. Realizowany obecnie trzeci etap obejmuje lata 2010-2020. Program przewiduje osi�gni�cie 
w 2020 r. lesisto�ci na poziomie 30%. 
107 Konwencja Rady Europy sporz�dzona we Florencji 20 padziernika 2000 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98. 
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powstaniem list – krajowej i regionalnej – krajobrazów i obiektów o unikatowych warto�ciach 
przyrodniczych, historycznych, archeologicznych, szczególnie o cechach symbolu, b�d�cych 
podstaw� identyfikacji przestrzeni oraz promocji Polski i jej regionów. Powinien te� skutkowa� 
upowszechnieniem listy krajobrazów zagro�onych – Czerwon� Ksi�g�.  

Gospodarowanie krajobrazami dotyczy zarówno podejmowanych dzia�a� ochronnych jak 
i planowania wykorzystywania zidentyfikowanych walorów w procesie rozwoju, nadawania 
nowych funkcji obiektom, projektowania i realizacji nowych struktur. Skuteczno�� 
podejmowania dzia�a� ochronnych, wymaga systematycznego, wieloetapowego umacniania 
powszechnej ogólnospo�ecznej �wiadomo�ci dotycz�cej faktu, �e zabezpieczanie zapisanej 
w krajobrazie Polski narodowej i regionalnej to�samo�ci jest elementem dba�o�ci o wspólne 
europejskie dziedzictwo kulturowe i wysok� jako�� �ycia. Ponadto niezb�dne s� zmiany 
instytucjonalne sprawowania opieki konserwatorskiej i zmiany obecnego systemu prawa, 
charakteryzuj�cego si� ró�nicami definicyjnymi i nierównomiernym poziomem ochrony 
oferowanym w dwóch ustawach w stosunku do tego samego obszaru, co utrudnia osi�gni�cie 
efektu synergii w zarz�dzaniu przestrzeni� o charakterze symbolicznym. Konieczna jest tak�e 
zmiana podej�cia do przestrzeni wspó�cze�nie powstaj�cej.  

Dzia�ania w tym zakresie skoncentruj� si� na obj�ciu ochron� prawn� najcenniejszych pod 
wzgl�dem przyrodniczym i kulturowym krajobrazów naturalnych i historycznych, w tym 
uk�adów urbanistycznych i ruralistycznych oraz stanowisk archeologicznych. Ochron� 
i dzia�aniami promocyjnymi zostanie obj�ty tak�e dorobek wspó�czesnej architektury 
i urbanistyki. Minimalny poziom obiektowy okre�lany przez samorz�d regionalny lub lokalny 
w oparciu o centralnie ustalone jednolite kryteria delimitacji krajobrazów powinien dotyczy� 
obj�cia ochron� przestrzeni wyj�tkowej, o cechach symbolicznych, �wiadcz�cych o to�samo�ci 
i rozpoznawalno�ci miejsca w skali kontynentu, kraju i regionu, a tak�e stosowania wobec niej 
aktywnej polityki przestrzennej, pozwalaj�cej na zachowanie historycznych walorów 
zwi�kszaj�cych przewag� konkurencyjn� regionu i kszta�towanie walorów wspó�cze�nie 
nadanych. 

W celu ograniczenia presji na obszary dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego zostan� 
przygotowane zmiany w systemie prawa umo�liwiaj�ce efektywne rozpoznawanie zasobów 
krajobrazowych, ich ochron� i gospodarowanie nimi. Poniewa� percepcja krajobrazu dotyczy 
oceny jego walorów widokowych, zostanie wprowadzony obowi�zek wykonywania studiów 
krajobrazowych w procesie przygotowywania inwestycji planowanych na terenach obj�tych 
krajobrazow� ochron� obszarow� lub obiektow� oraz zostan� opracowane wskazówki 
metodologiczne dla podniesienia jako�ci ocen oddzia�ywania na �rodowisko w tym zakresie. Istotne 
b�dzie równie� stworzenie instrumentarium gospodarki gruntami s�u��cego operacjonalizacji 
planów ochrony i planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwini�ty zostanie tak�e 
monitoring cennych krajobrazów kulturowych. 

Uspo�ecznienie procesów planistycznych b�dzie wspomaga� integracj� zarz�dzania krajobrazem 
kulturowym odziedziczonym i zwi�zanym ze wspó�czesnymi stosunkami spo�eczno-gospodar-
czymi, z zarz�dzaniem obiektami ochrony obszarowej, ochron� warto�ci symbolicznych mog�cych 
by� podstaw� potencja�u rozwoju regionów, takich jak sylweta miasta i obiektu zabytkowego, 
obiektów istotnych dla dziedzictwa kulturowego spo�eczno�ci lokalnych. Procedury te b�d� 
obejmowa�y tak�e programy rewitalizacji obszarów poprzemys�owych i kryzysowych. Dzia�ania 
b�d� dotyczy� tak�e koordynowania przedsi�wzi�� zwi�zanych z rozwojem regionów i obszarów 
turystycznych oraz systemów rekreacyjnych w obszarach cennych przyrodniczo i atrakcyjnych 
turystycznie w celu ograniczenia presji ze strony turystyki na obszary o najwy�szych walorach 
przyrodniczych (parki narodowe, rezerwaty, atrakcyjne turystycznie obszary o niskiej ch�onno�ci 
ekologicznej) i intensyfikacji rozwoju spo�eczno-gospodarczego s�siednich obszarów, w tym 
obj�tych restrykcjami konserwatorskimi, takich jak: parki krajobrazowe, obszary chronionego 
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krajobrazu, parki kulturowe, ewidencjonowane zabytkowe za�o�enia ruralistyczne 
i rezydencjonalne, rezerwaty archeologiczne. 

Ad 4.4. Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchnio-
wych i podziemnych kraju, w tym zapobieganie wyst�powaniu deficytu wody na 
potrzeby ludno�ci i rozwoju gospodarczego 

Zasoby wodne, b�d�ce istotn� cz��ci� �rodowiska naturalnego, stanowi� strategiczny zasób 
rozwojowy kraju oraz s� istotnym uwarunkowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego. 
Niepokoj�co niski w skali Europy (6%) wskanik retencjonowania wód jest wskazaniem do 
zwi�kszonej dba�o�ci o zmniejszenie tempa odp�ywu wód opadowych. Dla utrzymania tych 
zasobów w odpowiednim stanie jako�ciowym i ilo�ciowym w zintegrowanych strategicznych 
dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i na poziomie regionalnym zostan� 
wprowadzone zapisy pozwalaj�ce na koordynacj� dzia�a� wynikaj�cych z Programu wodno- 
-�rodowiskowego kraju108. Planowanie przestrzenne w wi�kszym stopniu b�dzie dotyczy� kwestii 
koegzystencji ró�nych sposobów wykorzystania zasobów wodnych, regulacji czasu zatrzymania 
wody w �rodowisku, tak aby zmniejszy� zagro�enie dla jako�ci i ilo�ci tych zasobów.  

W planowaniu krajowym, regionalnym i miejscowym b�d� stosowane tak�e pozosta�e 
instrumenty planistyczne gospodarki wodnej, w tym wynikaj�ce z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej109 i Dyrektywy Powodziowej110, plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
plany zarz�dzania ryzykiem powodziowym, plany przeciwdzia�ania skutkom suszy oraz 
warunki korzystania z wód regionu wodnego i zlewni111.  

Kszta�towanie przestrzeni maj�ce na celu ochron� ilo�ci i jako�ci zasobów wodnych b�dzie 
odbywa�o si� tak�e w drodze wprowadzenia ilo�ciowych standardów urbanistycznych dotycz�cych 
kszta�towania przestrzeni przyrodniczej i regulowania zdolno�ci zatrzymywania wody na terenach 
zurbanizowanych, wspieranych równocze�nie wprowadzeniem zach�t fiskalnych sk�aniaj�cych 
w�a�cicieli budynków do zmniejszenia zrzutów wód opadowych do komunalnej instalacji burzowej. 
Istniej�ca konieczno�� zminimalizowania skutków ekstremalnych zjawisk, takich jak powodzie 
i susze, wymaga – poza dzia�aniami wynikaj�cymi bezpo�rednio z zarz�dzania ryzykiem powodzi – 
programowania w planowaniu przestrzennym dzia�a� maj�cych na celu zwi�kszenie retencji 
wodnej do 15% �redniego odp�ywu rocznego w drodze realizacji zbiorników du�ej i ma�ej retencji, 
a tak�e mikroretencji obszarowej i przyobiektowej. W tym celu w planach zagospodarowania 
przestrzennego województw zostan� wyznaczone obszary kszta�towania retencji, uwzgl�dniaj�ce 
bilans zasobów wodnych zlewni oraz zarz�dzanie ryzykiem powodzi. Zoptymalizowane zostanie 
tak�e w aktach planowania przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego wykorzystanie 
obiektów hydrotechnicznych do produkcji energii wodnej przy uwzgl�dnieniu potrzeb lokalnych 
spo�ecze�stw i wynikaj�cych z d��enia do zachowania dobrego stanu wód. Lokalizowanie 
obiektów hydrotechnicznych ma�ej i du�ej retencji b�dzie wymaga�o oceny zasi�gu ich 
oddzia�ywania na zasoby bilansowe zlewni, cele ochrony przyrody i trwa�o�� efektów rozwoju 
spo�eczno-gospodarczego regionu. Wyniki analiz mog� radykalnie zmieni� dotychczasowe 

                                                 
108 Instrument realizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z 23 padziernika 2000 r. (Ramowej Dyrektywy Wodnej) 
wskazany w ustawie Prawo wodne.  
109 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z 23 padziernika 2000 r. ustanawiaj�ca ramy wspólnotowego dzia�ania 
w dziedzinie polityki wodnej, ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 
32, poz. 159) dokona�a implementacji do polskiego prawa niniejszej dyrektywy. 
110 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23 padziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz�dzania 
nim, ustawa z dnia 5 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 
dokona�a implementacji do polskiego prawa niniejszej dyrektywy. 
111 Wymienione instrumenty planowania gospodarki wodnej, zdefiniowane w ustawie Prawo wodne – dzia� VI. opracowuje i aktualizuje 
cyklicznie Prezes KZGW. Sejm 5 stycznia 2011 r. przyj�� ustaw� o zmianie ustawy Prawo wodne i innych ustaw, dostosowuj�c� prawo 
krajowe do aktualnego stanu prawa UE i zmieniaj�c� definicje wymienionych dokumentów. Plany gospodarowania wodami w dorzeczach 
(PGWD), plany zarz�dzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdzia�ania skutkom suszy na obszarze dorzecza s� przyjmowane przez 
rz�d. Plany gospodarowania wodami w dorzeczach zosta�y opracowane w 2010 r. Plany zarz�dzania ryzykiem powodzi wymagane s� do 
grudnia 2015 r. Warunki korzystania z wód regionu wodnego opracowuje dyrektor RZGW, a w przypadku konieczno�ci ustalenia 
szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych równie� warunki korzystania z wód zlewni. 
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przeznaczenie terenu, zw�aszcza w wypadku lokalizacji zbiorników, których podstawow� funkcj� 
mia�o by� zaopatrzenie w wod� regionu o zmniejszonym w stosunku do przewidywanego poborze 
wód. 

Rysunek 29. Wybrane kierunki kszta�towania zasobów wodnych  

 
�ród�o: Opracowanie MRR na podstawie ekspertyzy E. Nachlik, opracowanych w KZGW projektów 

planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, danych monitoringu jako�ci wód. 
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Racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych zapewniaj�ce równowag� poboru 
i zasilania b�dzie obejmowa�o ochron� w planie krajowym, wojewódzkim i studium gminnym 
zasobów wód podziemnych, rozpoznanych i eksploatowanych zasobów wód leczniczych 
i termalnych, szczególnie b�d�cych podstaw� gospodarki uzdrowiskowej. Wprowadzony 
ponadto zostanie wymóg lokalizowania przemys�ów wodoch�onnych wy��cznie na obszarach 
wyznaczonych w planach wojewódzkich.  

Ad 4.5. Wdro�enie dzia�a� maj�cych na celu osi�gni�cie i utrzymanie dobrego stanu 
i potencja�u wód i zwi�zanych z nimi ekosystemów 

Celem dzia�a� jest ograniczenie deficytu wody oraz ochrona jej jako�ci. Wprowadzona zostanie 
zasada obligatoryjnego wspó�dzia�ania gmin i samorz�dów wojewódzkich w obszarach 
funkcjonalnych w celu poprawienia op�acalno�ci gospodarki komunalnej i efektywnego 
ponoszenia kosztów spo�ecznych gospodarki wodno-�ciekowej oraz zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Zintegrowane planowanie gospodarki komunalnej na obszarach 
funkcjonalnych miast b�dzie obejmowa�o modernizacj� i rozbudow� sieci wodoci�gowej 
i kanalizacyjnej oraz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych obs�uguj�cych rejony 
nie mniejsze ni� maj�ce 150 tysi�cy mieszka�ców. Po osi�gni�ciu pe�nego stopnia wyposa�enia 
aglomeracji w systemy kanalizacyjne kontynuowana b�dzie modernizacja lub wymiana 
przestarza�ych sieci. Efektywne zarz�dzanie sieciami wodoci�gowymi i kanalizacyjnymi b�dzie 
wymaga�o ci�g�ego wdra�ania nowoczesnych technik monitoringu i sterowania. Zamykanie 
obiegów wodnych obejmie, poza wodami technologicznymi w zak�adach przemys�owych, 
zawracanie tych wód w uk�adach komunalnych – ��cznie ze �ciekami deszczowymi. Wody 
deszczowe b�d� retencjonowane w celu zwi�kszenia zasobów wodnych i wykorzystania ich 
w aglomeracjach. W obszarach funkcjonalnych miast b�dzie to obligatoryjne.  

Podstawow� zasad� bilansow� b�dzie zintegrowanie w obr�bie jednostek bilansowych zlewni 
zarz�dzania poborem wody i odprowadzaniem �cieków. W planach zagospodarowania 
przestrzennego województw, w uzgodnieniu z Regionalnymi Zarz�dami Gospodarki Wodnej 
(RZGW), b�d� wyznaczane ekologiczne obszary funkcjonalne w celu ochrony jako�ci wód 
cieków i zbiorników wodnych przez wprowadzenie w nich obowi�zku wspólnego planowania 
gospodarki wodno-�ciekowej. T� form� zarz�dzania zostan� obj�te przede wszystkim tereny 
dominuj�cej zabudowy rozproszonej, o g�sto�ci zaludnienia uniemo�liwiaj�cej wyznaczenie 
aglomeracji �ciekowych i nieobj�te sanitacj� w ramach realizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania �cieków Komunalnych. Obszary te wymagaj� stosowania systemów 
indywidualnych.  

W pzpw i studiach gminnych b�d� okre�lane po 2015 roku obszary ochrony wód podziemnych 
i restytucji obszarów mokrad�owych, wymagaj�ce ogranicze� w swobodzie u�ytkowania 
rolnego, w tym utrzymywania trwa�ych form u�ytków rolnych, wprowadzania upraw le�nych, 
kszta�towania zadrzewie� �ródpolnych i granicy rolno-le�nej w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom obszarowym. Warunkiem skuteczno�ci ochrony g�ównych zbiorników wód 
podziemnych jest wprowadzenie na terenie wyznaczonych stref ochronnych nakazów 
i zakazów odzwierciedlanych w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli. Obszary 
funkcjonalne ochrony wód mog� by� ponadto wyznaczane w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom obszarowym, zwi�zanym z u�ytkowaniem rolniczym. W planach obszarów 
morskich zostanie zabezpieczona powierzchnia na biologiczne formy oczyszczania wód 
morskich.  

Na obszarach transgranicznych b�dzie kontynuowana i rozwijana wspó�praca w zarz�dzaniu 
wspólnymi zasobami wodnymi, maj�ca na celu osi�gni�cie dobrego stanu jako�ciowego 
i rozwój zasobów wodnych. Wspó�praca opiera si� na umowach mi�dzynarodowych oraz 
programach wspó�pracy, ró�ni�cych si� podstaw� prawn�. Oparta na regulacjach UE 
wspó�praca na granicy niemieckiej i czeskiej dotyczy zarz�dzania wspóln� jednostk� 
hydrograficzn� – Mi�dzynarodowym Obszarem Dorzecza Odry, na granicy s�owackiej za� 
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fragmentów górnych dorzeczy Dunaju i Wis�y. Natomiast na granicy ukrai�skiej i bia�oruskiej 
integracja zarz�dzania zlewniami Sanu i Bugu oraz wspólnym z Ukrain� fragmentem zlewni 
Dniestru odbywa si� na podstawie umów bilateralnych i wspó�pracy mi�dzynarodowej 
w zakresie realizacji Konwencji Wodnej112. Zakres wspó�pracy okre�laj� potrzeby: zarz�dzania 
ryzykiem powodzi oraz nag�ymi zdarzeniami prowadz�cymi do ska�enia wód substancjami 
zagra�aj�cymi jako�ci wód w mi�dzynarodowych cz��ciach dorzeczy, rozpoznania zasobów 
bilansowych, osi�gni�cia dobrego stanu ekologicznego oraz poboru i przesy�u wód na potrzeby 
ludno�ci i przemys�u. W zlewni Bugu wspierane b�d� inwestycje infrastrukturalne maj�ce na 
celu zmniejszenie obci��enia zanieczyszczeniami wód rzek granicznych i Ba�tyku, co mi�dzy 
innymi b�dzie wymaga�o w perspektywie 2030 roku wybudowania bardzo wydajnej 
oczyszczalni �cieków komunalnych w Brze�ciu na Bia�orusi oraz rozwi�zania problemów 
gospodarki �ciekowej w ukrai�skich cz��ciach zlewni.  

Ad 4.6. Zmniejszenie obci��enia �rodowiska powodowanego emisjami zanieczyszcze� 
do wód, atmosfery i gleby 

Podstawowym kierunkiem dzia�a� planistycznych b�dzie kszta�towanie struktur 
przestrzennych minimalizuj�cych zapotrzebowanie na energi� i zmniejszaj�cych emisj� gazów 
cieplarnianych oraz umo�liwiaj�cych zwi�kszenie komplementarnego wykorzystania OZE 
w celu dywersyfikacji zaopatrzenia w energi� gmin i zmniejszenie uci��liwo�ci niskiej emisji. 
W lokalizacji inwestycji nale�y równie� bra� pod uwag� kszta�towanie polityki energetycznej 
gmin wykorzystuj�cych biomas� z odpadów lub stosuj�cych metody termicznego 
przekszta�cania odpadów.  

Rozwi�zanie problemów zwi�zanych ze zbieraniem odpadów komunalnych, przemys�owych, 
w tym niebezpiecznych, oraz dalsze nimi gospodarowanie b�dzie realizowane poprzez 
usprawnienie systemu gospodarki odpadami, w tym przyj�cie rozwi�za� prawnych 
u�atwiaj�cych lokalizacj� obiektów do zagospodarowania odpadów. Podstaw� dzia�a� 
inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych jest 
cyklicznie sporz�dzany Krajowy plan gospodarki odpadami113, zgodnie z którym podstaw� 
powinny sta� si� zak�ady zagospodarowania odpadów (zzo) obejmuj�ce regionalne instalacje 
o przepustowo�ci wystarczaj�cej do przyjmowania i przetworzenia odpadów z obszaru 
zamieszka�ego przez co najmniej 150 tysi�cy. mieszka�ców, obs�uguj�ce poszczególne regiony 
gospodarki odpadami okre�lone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Tereny 
lokalizacji infrastruktury technicznej gospodarki odpadami wraz z wyznaczanymi dla nich 
strefami ograniczonego u�ytkowania ze wzgl�du na skal� oddzia�ywania obj�te s� specjalnym 
nadzorem pod wzgl�dem spe�niania kryteriów ochrony �rodowiska. 

Rezultatem tych dzia�a� powinno by� tak�e zmniejszenie obci��e� �rodowiska 
skumulowanymi emisjami towarzysz�cymi kongestii, w tym ha�asem wywo�ywanym przez 
transport. Inwestycje infrastrukturalne wymagaj� szczególnego podej�cia do zarz�dzania 
krajobrazem kulturowym w planowaniu �rodków redukcji ha�asu, szczególnie w obszarach 
ochrony krajobrazu i ochrony sylwet zabytków. 

Ad 4.7. Zabezpieczenie cennych gospodarczo z�ó� kopalin i zwi�kszenie wykorzy-
stania surowców wtórnych  

Dotychczasowe formy i metody ochrony z�ó� kopalin w planowaniu przestrzennym nie s� 
wystarczaj�ce dla rozwi�zywania konfliktu interesów dotycz�cych zagospodarowania 
powierzchni nad z�o�em, zarz�dzania wspó�wyst�puj�cymi zasobami �rodowiska 
                                                 
112 Konwencja o ochronie i u�ytkowaniu cieków transgranicznych i jezior mi�dzynarodowych, podpisana w Helsinkach w 1992 r. 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 702). 
113 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pón. zm.) wprowadzi�a obowi�zek opracowywania 
planów gospodarki odpadami, które podlegaj� aktualizacji nie rzadziej, ni� co 4 lata. Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowi�zuje Krajowy plan 
gospodarki odpadami 2014, przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 24 grudnia 2010 r. Uchwa�� Nr 21 (M. P. Nr 101, poz. 1183). Strategie te 
umo�liwiaj� regionalne planowanie zarówno instalacji, jak i obszarów wyznaczonych do sk�adowania odpadów. 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 137

podlegaj�cymi ochronie i zabezpieczenia mo�liwo�ci eksploatacji z�ó�, niezale�nie od stopnia 
rozpoznania z�o�a.  

Dzia�ania w tym kierunku obejm� wprowadzenie prawnej i planistycznej ochrony z�ó� kopalin 
(przez co rozumie si� tak�e zasoby wód leczniczych i termalnych oraz piasków morskich 
i torfów) oraz mo�liwo�ci ich wykorzystania zgodnie z warto�ci� u�ytkow� na podstawie 
uprzednio sporz�dzonych przez ministra w�a�ciwego ds. gospodarki planów eksploatacji z�ó� 
poszczególnych kopalin, uwzgl�dniaj�cych potrzeby bie��cego i przysz�ego rozwoju kraju oraz 
potrzeb� zachowania �rodowiska dla przysz�ych pokole�, w mo�liwie jak najmniej 
przekszta�conej postaci. Sporz�dzenie planów eksploatacji pozwoli na zarz�dzanie 
nieruchomo�ci� gruntow� oraz gospodarowanie z�o�ami zwi�zanymi i niezwi�zanymi 
z nieruchomo�ci�, zmniejszaj�c potencja� konfliktów spo�ecznych przy równoczesnym 
zabezpieczeniu interesów strategicznych pa�stwa i spo�eczno�ci lokalnych. Plany b�d� 
stanowi� podstaw� do wydawania koncesji na eksploatacj� z�ó� kopalin. Minister w�a�ciwy do 
spraw gospodarki b�dzie uzgadnia� udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin w oparciu 
o plany eksploatacji z�ó�. Potencjalne obszary koncesyjne b�d� ujmowane w planach 
zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli w celu obj�cia terenu rezerw� 
planistyczn� w horyzoncie czasowym, okre�lanym w zintegrowanej strategii rozwoju 
województwa w porozumieniu z ministrami w�a�ciwymi do spraw gospodarki i �rodowiska.  

Wydanie zgody na zagospodarowanie nowych z�ó� strategicznych poprzedzi szeroka 
wielokryterialna analiza op�acalno�ci, uwzgl�dniaj�ca aspekty spo�eczne i ekologiczne, w tym 
koszty konfliktów funkcji istniej�cych i projektowanych dla planowanego obszaru 
wydobywczego. 

W tym kontek�cie szczególnie istotne jest okre�lenie surowców strategicznych: energetycznych, 
metalicznych, chemicznych i skalnych i obligatoryjne uwzgl�dnianie w aktach planistycznych 
lokalizacji niezagospodarowanych z�ó� tych surowców. Konieczne jest te� opracowanie 
za�o�e� polityki, której celem b�dzie stworzenie warunków dla znacz�cego zwi�kszenia 
wykorzystania w gospodarce surowców wtórnych, szczególnie w kontek�cie zmniejszenia 
obci��enia �rodowiska wydobyciem i transportem kruszyw budowlanych. 
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Cel 5.  Zwi�kszenie odporno�ci struktury przestrzennej kraju na zagro�enia naturalne 
i utraty bezpiecze�stwa energetycznego oraz kszta�towanie struktur przestrzennych 
wspieraj�cych zdolno�ci obronne pa�stwa 

(1) Opis problemu 

Polska przestrze� charakteryzuje si� zró�nicowan� odporno�ci� na ró�nego rodzaju zagro�enia 
w tym:  

• maj�ce najwi�kszy wp�yw na utrzymanie bezpiecze�stwa energetycznego kraju,  
• o charakterze naturalnym, 
• z zakresu obronno�ci. 

W zakresie bezpiecze�stwa energetycznego kraju szczególnie istotnym problemem jest niski 
stopie� zdywersyfikowania róde� energii. W polskim bilansie energetycznym najwi�ksz� rol� 
odgrywaj�: w�giel (58% w 2010 roku) i ropa naftowa oraz gaz ziemny (��cznie 35%)114 (Mapy 
diagnostyczne 13. i 19., Rozdzia� VIII.). W Polsce pomimo wyst�powania du�ych 
i zró�nicowanych zasobów odnawialnych róde� energii – OZE – (Mapa diagnostyczna 20., 
Rozdzia� VIII.) udzia� tych róde� w ca�o�ci produkcji energii nie przekracza 6%. Wynika to 
z uwarunkowa� o charakterze historycznym i technologicznym, a przede wszystkim 
z ogranicze� �rodowiskowych i przestrzennych oraz barier infrastrukturalnych115. W produkcji 
energii elektrycznej podstawowe znaczenie maj� paliwa sta�e pozyskiwane na terenie kraju 
(oko�o 90%). Polska energetyka oparta nadal przede wszystkim na w�glu (na obecnym 
poziomie technologicznym) stoi przed ogromnym wyzwaniem wdro�enia polityki Unii 
Europejskiej, zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przypuszczalnie Polska 
b�dzie krajem, który mo�e mie� najwi�ksze problemy z realizacj� celów unijnego Pakietu 
energetyczno-klimatycznego116. Powa�nym problemem jest te� wyczerpywanie si� dotychczas 
eksploatowanych z�ó� surowców energetycznych, w tym zw�aszcza w�gla brunatnego 
i kamiennego. Wi��e si� z tym konieczno�� podj�cia inwestycji w zakresie budowy nowych 
kopal� i rekultywacji terenów (zw�aszcza po kopalniach odkrywkowych w�gla brunatnego) 
oraz poszukiwania innych surowców energetycznych w z�o�ach niekonwencjonalnych, np. 
gazu w �upkach ilastych. 

Jeden z najpowa�niejszych problemów, z którymi boryka si� polska energetyka, wi��e si� 
z Krajowym System Elektroenergetycznym117. Dzisiejsze technologie nie pozwalaj� na 
magazynowanie du�ych ilo�ci energii elektrycznej. Musi ona by� w wi�kszo�ci wytwarzana 
w ilo�ci pokrywaj�cej wyst�puj�ce w danej chwili zapotrzebowanie. �ród�a i infrastruktura 
sieciowa dostaw mediów energetycznych stanowi� ci�g technologiczny zdolny do zapewnienia 
bezpiecze�stwa elektroenergetycznego oraz bezpiecze�stwa dostaw. Elementy te zosta�y 

                                                 
114 �ród�o danych: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2010, GUS, Warszawa 2011. 
115 Udzia� OZE w zu�yciu energii elektrycznej brutto w pierwszej dekadzie XXI wieku stale wzrasta�. Natomiast udzia� biopaliw w rynku paliw 
transportowych, który wykazywa� w pierwszych latach tej dekady zdecydowany wzrost, uleg� ok. 2007 r. obni�eniu z powodu zmian w polityce 
podatkowej. �ród�o: Za��cznik nr 1 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. 
116 Porozumienie obowi�zuj�ce od 2009 r. – Pakiet energetyczno-klimatyczny UE – zak�ada, �e do 2020 r. Unia ma o 20% zmniejszy� emisj� 
dwutlenku w�gla z opcj� 30% redukcji, o ile zostan� zawarte stosowne porozumienia mi�dzynarodowe na gruncie konwencji klimatycznej; 
o 20% zwi�kszy� efektywno�� energetyczn� i czerpa� 20% energii elektrycznej ze róde� odnawialnych. Pakiet szczegó�owo reguluje handel 
emisjami (EU ETS). Kluczowymi dokumentami s� dyrektywa EU ETS 2009/29/WE i decyzja non-ETS Parlamentu i Rady 2009/406/WE 
z 23 kwietnia 2009 r. Cele dla Polski: 15% udzia�u OZE w finalnym zapotrzebowaniu na energi� w 2020 r. Wynegocjowano tak�e mo�liwo�� 
zwi�kszenia emisji w�asnej o 14% w tzw. sektorze non-ETS (nieobj�tym handlem emisjami) oraz okre�lenia puli darmowych uprawnie� 
emisyjnych. Pozosta�e regulacje pakietu dotycz� promowania OZE, norm emisji z samochodów, specyfikacji paliw, wychwytywania 
i sk�adowania dwutlenku w�gla, wspólnych wysi�ków na rzecz redukcji emisji, w tym ochrony przed przenoszeniem produkcji z sektorów 
najbardziej obci��onych poza UE. 
117 Krajowy System Elektroenergetyczny to zbiór urz�dze� do rozdzia�u, przesy�u i wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie systemowe, 
elektrociep�ownie, elektrownie szczytowe, elektrownie zawodowe, rozproszone ród�a energii, w tym OZE), po��czonych w system 
umo�liwiaj�cy dostawy energii elektrycznej w sposób ci�g�y i nieprzerwany. 
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ustawowo zaliczone do infrastruktury krytycznej118. Polski system elektroenergetyczny 
charakteryzuje si�: 

• przestarza�ymi technologiami wykorzystywanymi w energetyce i z�ym stanem 
technicznym bloków energetycznych, 

• zdekapitalizowaniem sieci przesy�owej i dystrybucyjnej (�rednia faktyczna 
dekapitalizacja sieci energetycznych wynosi 70-80%), 

• wyj�tkowo niekorzystn� sytuacj� w zakresie sieci dystrybucyjnej na terenach 
wiejskich; sie� ta charakteryzuje si� wysokim stopniem awaryjno�ci (szybkiej 
modernizacji wymaga ponad 50 tys. km linii �redniego napi�cia i ponad 150 tys. km 
linii niskiego napi�cia). 

Podstawowym problemem funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest niedoinwesto-
wanie krajowej infrastruktury energetycznej. Skala jej rozwoju – w porównaniu z pa�stwami 
s�siednimi (Rysunek 30.)119 – wskazuje dystans, który Polska musi pokona�.  

Rysunek 30. Plan elektroenergetycznej sieci przesy�owej na obszarze fragmentu Europy 

 
�ród�o: II Raport o wp�ywie uregulowa� prawnych na warunki eksploatacji i rozbudowy infrastruktury 

liniowej sektora paliwowo-energetycznego decyduj�cej o bezpiecze�stwie energetycznym kraju, 
Porozumienie o wspó�pracy w zakresie stworzenia nowych rozwi�za� prawnych u�atwiaj�cych 

realizacj� inwestycji infrastrukturalnych, Warszawa, marzec 2010 r. 

Problem dodatkowo pot�guje rozmieszczenie elektrowni. S� one zlokalizowane g�ównie 
w  po�udniowej oraz centralnej cz��ci kraju, co zwi�ksza znaczenie krajowych sieci 
przesy�owych dla bezpiecze�stwa energetycznego. Stan sieci dystrybucyjnych wp�ywa tak�e na 
perspektywy rozwojowe poszczególnych cz��ci kraju, np. stanowi jedn� z najpowa�niejszych 
barier rozwojowych Polski Pó�nocnej. Tak�e sytuacja w zakresie zabezpieczenia dostaw energii 
do niektórych najwi�kszych miast (Warszawa, Wroc�aw, Pozna�, Szczecin) jest 
niezadowalaj�ca i mo�e stanowi� powa�n� barier� rozwojow�. Najwi�ksze braki 
przepustowo�ci (mocy) systemu przesy�owego gazu wyst�puj� na obszarze Pomorza 
�rodkowego i Polski Zachodniej. Regionami ogólnie najbardziej niedoinwestowanymi 
w zakresie infrastruktury energetycznej (linie przesy�owe elektryczno�ci i gazu) s�: Pomorze, 

                                                 
118 Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz�dzaniu kryzysowym, (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z pón. zm.). 
119 II Raport o wp�ywie uregulowa� prawnych na warunki eksploatacji i rozbudowy infrastruktury liniowej sektora paliwowo-energetycznego 
decyduj�cej o bezpiecze�stwie energetycznym kraju, Porozumienie o wspó�pracy w zakresie stworzenia nowych rozwi�za� prawnych 
u�atwiaj�cych realizacj� inwestycji infrastrukturalnych, Warszawa, marzec 2010 r. 

G�STO�� SIECI NA OBSZARACH ROZWINI�TYCH 

G�STO�� SIECI NA OBSZARZE POLSKI
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Warmia i Mazury oraz województwa Polski Wschodniej (Mapa diagnostyczna 14., Rozdzia� 
VIII). 

Post�puj�ce zu�ycie techniczne obiektów infrastruktury liniowej mediów energetycznych 
w po��czeniu z wyd�u�eniem okresu narastaj�cych utrudnie� w dost�pie do istniej�cych 
obiektów oraz utrudnie� w zakresie budowy nowych obiektów b�dzie skutkowa�o wzrostem 
liczby i cz�stotliwo�ci zak�óce� oraz rozszerzaniem zasi�gu ich oddzia�ywania. Odczuwalnymi 
skutkami utrudnie� s�: starzenie si� istniej�cej sieci (g�ównie jej obiektów liniowych) oraz 
przysz�e spi�trzenia zakresu koniecznych modernizacji wszystkich rodzajów sieci. 

Sektor elektroenergetyczny stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem. Oznacza to konieczno�� 
intensywnej modernizacji infrastruktury wytwórczej, przesy�owej i dystrybucyjnej oraz 
konsekwentnego zast�powania starej bazy wytwórczej nowoczesnymi jednostkami, 
spe�niaj�cymi zaostrzone normy �rodowiskowe.  

W 2008 r. oddano do eksploatacji nowy blok w Elektrowni P�tnów II o mocy zainstalowanej 
460 MW, a w 2009 r. - nowy blok o mocy 460 MW w Elektrowni 	agisza. W III kwartale 
2011 roku oddano do eksploatacji nowy bloku o mocy 858 MW w Elektrowni w Be�chatowie. 
Dzi�ki wykorzystaniu zaawansowanej technologii jego parametry techniczne umo�liwiaj� 
bardzo efektywne wytwarzanie energii elektrycznej, przy jednoczesnym spe�nieniu wszystkich 
wymaga� wynikaj�cych z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszcze� do 
atmosfery. Ponadto, jest przygotowywany do wspó�pracy z instalacj� do wychwytywania, 
transportu i sk�adowania dwutlenku w�gla (CCS). 

Równie� w zakresie sieci elektroenergetycznych prowadzone s� inwestycje modernizacyjne 
i odtworzeniowe. W latach 2008-2010 w wyniku prowadzonych inwestycji zwi�kszy�a si� 
d�ugo�� zarówno linii napowietrznych, jak i kablowych na wszystkich poziomach napi��. 
W analizowanym okresie obserwowany by� tak�e wzrost liczby stacji elektroenergetycznych na 
wysokich i �rednich napi�ciach. Dynamik� ww. dzia�a� obrazuje poni�sza tabela. 

Tabela 2 Wa�niejsze dane charakteryzuj�ce elektroenergetyczne sieci przesy�owe i dystrybucyjne 
w latach 2008 i 2010. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2010 Dynamika [%] 

Linie elektroenergetyczne napowietrzne 

wysokie napi�cia (powy�ej 100 kV) km 45 578 46 112 101,17 
�rednie napi�cia (1 kV – 100 kV) km 234 202 234 741 100,23 

niskie napi�cia (poni�ej 1 kV) km 289 723 289 977 100,09 
Razem km 569 503 570 830 100,23 

D�ugo�	 linii kablowych 

wysokie napi�cia (powy�ej 100 kV) km 116 164 141,38 
�rednie napi�cia (1 kV – 100 kV) km 66 309 68 998 104,06 

niskie napi�cia (poni�ej 1 kV) km 134 163 140 320 104,59 
Razem km 200 588 209 482 104,43 

Stacje elektroenergetyczne 

wysokie napi�cia (powy�ej 100 kV) szt. 1473 1507 102,31 
�rednie napi�cia (1 kV – 100 kV) szt. 242 148 246 562 101,82 

Razem szt. 243 621 248 069 101,83 

�ród�o danych: Statystyka Elektroenergetyki Polskiej, ARE S.A. 
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Po�o�enie Polski w klimacie przej�ciowym charakteryzuj�cym si� du�� zmienno�ci� oraz 
przewidywane zmiany klimatyczne (Rysunek 3.), sugeruj�, �e b�dzie nast�powa� cykliczny 
wzrost cz�stotliwo�ci wyst�powania ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz wzrost ich 
warto�ci maksymalnych i minimalnych. Szczególnie dotyczy to powodzi, deszczy nawalnych 
i w ich konsekwencji osuwisk, a tak�e suszy. Regionalnie mo�e wzrosn�� tak�e cz�sto�� 
wyst�powania tr�b powietrznych. Relatywnie w�ski zakres wyst�powania zagro�e� naturalnych 
na terytorium Polski sprawia, �e najdotkliwszym z wyst�puj�cych zagro�e� o bardzo wysokim 
poziomie generowanych strat s� powodzie o ró�nej genezie: opadowe, roztopowe, sztormowe 
i zatorowe (Rysunek 31.). Z obserwacji prowadzonych przez IMGW w latach 1945-2005 
wynika, �e powodzie opadowe wyst�puj� najcz��ciej w górnej cz��ci dorzecza Odry, 
szczególnie w zlewni Nysy K�odzkiej, oraz w górnej cz��ci dorzecza Wis�y, szczególnie 
w zlewni Popradu i Dunajca. Powodzie roztopowe najcz��ciej wyst�puj� w �rodkowej cz��ci 
dorzecza Odry, w zlewni Warty i w zlewni Bugu. Grone mog� by� powodzie sztormowe 
w uj�ciach Odry i Wis�y oraz na �u�awach Gda�skich i Elbl�skich. W konsekwencji zmian 
klimatycznych przewiduje si� m.in.: 

• nasilenie intensywno�ci opadów letnich i zimowych, co b�dzie prowadzi� do eskalacji 
wielko�ci i cz�stotliwo�ci zagro�enia powodziowego oraz osuwiskowego120, 

• wzrost zagro�enia powodziowego w dolnych odcinkach Wis�y i Odry wskutek 
nasilenia zjawisk lodowych prowadz�cych do powstawania zatorów, 

• nasilenie wyst�powania suszy, przede wszystkim w �rodkowo-zachodniej, a tak�e 
w �rodkowej cz��ci Polski (Mapa diagnostyczna 21. Rozdzia� VIII) powoduj�ce 
narastanie utrudnie� w zaopatrzeniu w wod� gospodarki komunalnej, rolnictwa 
i przemys�u121 oraz zagro�enie dla cz��ci obszarów cennych przyrodniczo. Brak tradycji 
i mo�liwo�ci technicznych stosowania nawodnie� w rolnictwie (np. wodami 
podziemnymi) mo�e prowadzi� do spadku produkcji na tych obszarach zagro�onych 
susz�, 

• zwi�kszenie aktywno�ci Morza Ba�tyckiego. Skutkiem tego b�dzie wzmo�ona abrazja 
brzegów morskich oraz zwi�kszaj�ce si� podtopienia w pasie nadmorskim – wynik 
okresowego i sta�ego podnoszenia si� poziomu wód morskich. Zjawisko to b�dzie 
mia�o szczególne znaczenie dla miejskich rejonów Trójmiasta, w których w wyniku 
wzrastaj�cego poziomu wód gruntowych zagro�one b�d� ca�e dzielnice, zamieszka�e 
przez kilkaset tysi�cy mieszka�ców. Niezale�nie, ze wzgl�du na zwi�kszaj�c� si� 
infiltracj� s�onych wód morskich, b�dzie narasta� problem zaopatrzenia w wod� pitn� 
i problem bezpiecze�stwa ludno�ci �u�aw. 

                                                 
120 Opady letnie b�d� wyst�powa�y w dolinach du�ych i �rednich rzek, opady zimowe przede wszystkim na obszarach górskich i podgórskich 
Karpat i Sudetów. 
121 Obszary szczególnie nara�one na niski poziom opadów, a w konsekwencji na wyst�powanie g��bokich susz, koncentruj� si� 
w Wielkopolsce i województwie lubuskim oraz na Kujawach, lokalnie na Mazowszu i w województwie �ódzkim.  
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Rysunek 31. Zagro�enia powodziowe Polski 

 
�ród�o: Opracowanie MRR na podstawie E. Nachlik, L. Starckel, Z. Kundzewicz, J. Zaleski, 

J. Wi�niewski, M. Maciejewski, Ekspertyzy do KPZK. 

Nasilanie si� negatywnych skutków zjawisk naturalnych wp�ywaj�ce tak�e na potencja�y 
regionalne i terytorialne oraz – w dalszej perspektywie – na zdolno�ci ekosystemów do 
�wiadczenia okre�lonych us�ug, wskazuj� na konieczno�� opracowania planu dzia�a� na rzecz 
dostosowania przestrzeni do zmian klimatu. 

Ochrona przed zagro�eniami wywo�anymi przez czynniki naturalne nie by�a w wystarczaj�cym 
stopniu uwzgl�dniana w polityce przestrzennej kraju ostatnich pi��dziesi�ciu lat. Brak dba�o�ci 
o ochron� przed intensywnym zagospodarowaniem, szczególnie wprowadzanie zabudowy 
siedliskowej i urbanizacja obszarów zalewowych, jest g�ówn� przyczyn� generowania 
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olbrzymich strat w wypadku wyst�pienia powodzi o charakterze ekstremalnym. Zaniechano 
inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym, g�ównie budowy zbiorników retencyjnych 
i polderów przeznaczonych pod zalew przy du�ych wezbraniach powodziowych. Nie 
realizowano tak�e �adnego kompleksowego programu obrony przed susz� w wyniku przyj�cia 
za�o�e�, �e tak� obron� mog� by� wielozadaniowe du�e zbiorniki retencyjne, pracuj�ce 
zarówno dla ograniczania wezbra� powodziowych, jak i alimentuj�ce rzeki w okresie suszy. 
Za�o�enia te okaza�y si� pora�k�, gdy� ca�kowita pojemno�� zbiorników retencyjnych 
wynosz�ca 5,7% �redniego rocznego odp�ywu nie zapewnia mo�liwo�ci skutecznego 
reagowania na wyst�puj�ce lokalnie deficyty wody w okresach suszy oraz mo�liwo�ci 
ograniczania skutków nadmiaru wód w okresach wezbra�. Rezerwa powodziowa stanowi tylko 
cz��� ca�kowitej pojemno�ci zbiorników wielozadaniowych, wi�c ich wp�yw na redukcj� fal 
powodziowych w du�ym stopniu zale�y od poprawno�ci gospodarki wodnej na zbiornikach 
w okresie wezbra�. G�ówn� funkcj� brakuj�cych w systemie ochrony przeciwpowodziowej 
zbiorników suchych (polderów) jest natomiast obni�enie ekstremum fali i d�ugotrwa�e 
zatrzymanie wód wezbraniowych. 

Uwzgl�dnianie aspektów obronno�ci pa�stwa w dokumentach planistycznych z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego na wszystkich szczeblach planowania w strukturach 
pa�stwa pozwoli na uodpornienie polskiej przestrzeni na zagro�enia zewn�trzne, a wi�c 
pozwoli m.in. na niezak�ócone funkcjonowanie obiektów i kompleksów wojskowych oraz 
sprawn� realizacj� inwestycji obronnych. Powierzchnia tych kompleksów (innych terenów 
zamkni�tych) wynosi 224,3 tys. ha i stanowi ok. 0,7% powierzchni kraju. 

Obszary poligonów morskich i l�dowych znajduj� si� w wi�kszo�ci (95%) na terenach lasów 
pa�stwowych, a tak�e na morzu w polskiej strefie wy��cznych interesów ekonomicznych. 
Wojskowa sie� lotniskowa obejmuje ��cznie 24 lotniska, w tym obiekty wspó�u�ytkowane 
z lotniskami cywilnymi (��cznie 40 obiektów lotniskowych). 

Program Rozwoju Si� Zbrojnych RP na lata 2009-2018 przewiduje lokalizacj� garnizonów 
w rejonach miast powy�ej 100 tys. mieszka�ców oraz w innych miejscach wynikaj�cych 
z analizy sytuacji zewn�trznej. Przewidywane jest docelowo rozmieszczenie 70 garnizonów 
i baz wzmocnienia oraz oko�o 30 baz lotniczych, morskich i specjalnych – ��cznie 100 
obiektów. W zestawieniu z 126 garnizonami w 2008 roku oznacza to stopniowe redukowanie 
liczby obiektów wojskowych, a co za tym idzie, tak�e stopniowe zmniejszenie liczby 
kompleksów wojskowych wchodz�cych w ich sk�ad.  

Zasoby przestrzeni w otoczeniu obiektów zamkni�tych s� cz�sto przedmiotem 
zainteresowania inwestycyjnego, g�ównie z powodu dynamicznego procesu urbanizacji, co 
rodzi szereg problemów zwi�zanych z ustanawianiem stref ochronnych, w tym obszarów 
ograniczonego u�ytkowania okre�lonych w Prawie Ochrony �rodowiska122.  

Wa�n� rol� w funkcjonowaniu rozwini�tego cywilizacyjnie pa�stwa pe�ni infrastruktura 
krytyczna. Im wy�szy jest etap rozwoju pa�stwa, w tym wi�kszym stopniu jest ono uzale�nione 
od sprawno�ci funkcjonowania infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarz�dzaniu kryzysowym, w któr� wpisuj� si� równie� obiekty wojskowe 
wytypowane zgodnie z kryteriami okre�lonymi przez Rz�dowe Centrum Bezpiecze�stwa. 
Obiekty wskazane jako szczególnie wa�ne dla bezpiecze�stwa i obronno�ci pa�stwa 
wytypowane w ramach ustawy o powszechnym obowi�zku obrony RP stanowi� oddzielny 
zasób infrastruktury, który równie� wpisuje si� w bezpiecze�stwo pa�stwa ukierunkowane na 
sfer� obronno�ci.  

                                                 
122 Art. 135 ust. 3a, Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pón. zm. 
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W kraju od lat narastaj� nast�puj�ce problemy zwi�zane z funkcjonowaniem obiektów 
wojskowych i z realizacj� zada� obronnych: 

• skomplikowana, czasoch�onna procedura lokalizacji planowanych inwestycji 
zwi�zanych z Programem Inwestycji Organizacji Traktatu Pó�nocnoatlantyckiego 
w Dziedzinie Bezpiecze�stwa (NSIP), zale�na te� od dzia�a� organów samorz�dowych, 
np. od przyst�pienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

• zacie�nianie si� p�tli urbanistycznej wokó� kompleksów wojskowych, niejednokrotnie 
powoduj�ce ograniczenie mo�liwo�ci ich funkcjonowania (powstawanie konfliktów 
przestrzennych w otoczeniu terenów zamkni�tych), 

Rysunek 32. Po�o�enie kompleksów wojskowych 

 
�ród�o: Z. Lach, J. Skrzyp, A. 	aszczuk, Problemy obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa oraz wynikaj�ce z tego 

konflikty i ograniczenia rozwoju przestrzennego – rekomendacje dla KPZK, Akademia Obrony Narodowej. 
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• obejmowanie formami ochrony przyrody terenów istotnych dla obronno�ci pa�stwa 
i funkcjonowania wojska, zw�aszcza poligonów, bez zapewnienia warunków 
umo�liwiaj�cych dotychczasowe ich u�ytkowanie, 

• niedoskona�o�ci systemu prawnego, utrudniaj�ce sprawne i skuteczne wprowadzanie 
wymaga� obronnych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego123, 

• zaniechanie w poprzednich latach planowania i realizacji inwestycji w pozamilitarne 
elementy systemu obronnego s�u��ce ochronie ludno�ci (w tym przed skutkami broni 
masowego ra�enia); brak rozwi�za� prawnych w tym zakresie skutkuje powstawaniem 
osiedli, miast i aglomeracji bez wystarczaj�cej infrastruktury ochronnej dla ludno�ci. 

Problematyka obronno�ci wymaga zapewnienia rezerw terenowych, których u�ytkowanie jest 
zwi�zane z szeregiem ogranicze� w wykorzystywaniu ich dla celów gospodarczych (g�ównie 
rolniczych i le�nych), przyrodniczych i osadniczych. U�ytkowanie takich rezerw nie mo�e 
kolidowa� z potrzebami stanu zagro�enia. 

Dla obronno�ci kraju niezmiernie wa�nym zagadnieniem jest dost�pno�� komunikacyjna, 
umo�liwiaj�ca szybkie dotarcie do miejsc zagro�onych sytuacj� kryzysow�, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem stref przygranicznych i strefy nadmorskiej.  

Wa�kim zagadnieniem obronnym jest równie� zapewnienie ��czno�ci dzi�ki kilku niezale�nie 
dzia�aj�cym systemom, zarówno wojskowym, jak i s�u��cym celom komercyjnym, które mog� 
by� wykorzystane tak�e w sytuacjach kryzysowych. Krajowy system informacji 
geoprzestrzennej jest nieodzownym elementem zarz�dzania przestrzeni� i planowania jej 
zagospodarowania. Korzystnym kierunkiem dzia�ania na rzecz tego systemu jest realizacja 
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. oraz monitoring 
�rodowiska i bezpiecze�stwa (GMES), wspomagany europejskimi systemami teledetekcji 
i nawigacji (GALILEO). 

(2) Kierunki dzia�a� 

Polityka przestrzenna, d���c do realizacji celów rozwojowych kraju, musi zapewnia� 
zwi�kszenie odporno�ci kraju na ró�norakie zagro�enia, w tym zwi�zane z grob� utraty 
bezpiecze�stwa energetycznego, maj�ce charakter naturalny oraz dotycz�ce obronno�ci kraju. 
S� to: 

5.1. Przeciwdzia�anie zagro�eniu utraty bezpiecze�stwa energetycznego i odpowiednie 
reagowanie na to zagro�enie; 

5.2. Zwi�kszenie poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi 
i antropogenicznymi; 

5.3. Kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych zdolno�ci obronne pa�stwa. 

Ad 5.1. Przeciwdzia�anie zagro�eniu utraty bezpiecze�stwa energetycznego i odpo-
wiednie reagowanie na to zagro�enie 

Przeciwdzia�anie zagro�eniu utraty bezpiecze�stwa energetycznego i odpowiednie reagowanie 
na to zagro�enie jest bardzo wa�nym elementem polityki rozwoju i ma du�y wp�yw na 
zagospodarowanie przestrzenne kraju. Dzia�ania podejmowane w tej dziedzinie b�d� mie� 
wymiar zarówno inwestycyjny, jak i planistyczny. Rozwój infrastruktury energetycznej b�dzie 
w perspektywie roku 2030 musia� odpowiedzie� na nast�puj�ce podstawowe wyzwania: 

• d��enie do redukcji zagro�enia braku p�ynno�ci zaopatrzenia w rop� naftow� i gaz 
ziemny poprzez dzia�ania na rzecz dywersyfikacji róde� dostaw no�ników energii 
(w sensie technicznym i geopolitycznym) oraz integracj� systemów energetycznych 

                                                 
123 Brak przepisów wykonawczych w zakresie ustalania stref ochronnych terenów zamkni�tych, w wyniku czego prawne ich ustalenie 
w miejscowych planach zale�y od dobrej woli i sprawno�ci dzia�ania w�adz samorz�dowych, które w skrajnych przypadkach przed�u�aj� 
procedur� opracowania i uchwalenia tych planów. 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 146 

(linii przesy�owych, gazoci�gów i ruroci�gów) z sieciami krajów s�siednich dzi�ki 
budowie po��cze� transgranicznych,  

• ograniczanie emisji CO2 do poziomu uzgodnionego w ramach Unii Europejskiej 
poprzez m.in. wspieranie dzia�a� inwestycyjnych w ró�nych skalach przestrzennych 
(od elektrowni systemowych124 o zerowym lub niskim poziomie emisji CO2 po obiekty 
przydomowe); przystosowanie sieci elektroenergetycznych do odbioru energii 
ze róde� rozproszonych wykorzystuj�cych OZE (przej�cie nadwy�ek mocy z tych 
róde�, w tym z planowanych l�dowych i morskich farm wiatrowych, b�dzie wymaga� 
budowy kilkuset kilometrów nowych linii przesy�owych wraz z infrastruktur� 
towarzysz�c�), 

• bardziej równomierne rozmieszczenie elektrowni na terenie kraju oraz sieci 
przesy�owych energii elektrycznej i gazu, która mo�e wymaga� rozbudowy w zwi�zku z 
ewentualnym zwi�kszeniem wydobycia gazu na terenie Polski, 

• rozbudowa sieci przesy�owej najwy�szych napi�� niezb�dnej dla przy��czenia nowych 
róde� wytwórczych, w tym OZE i wyprowadzenia z nich mocy, 

• poprawa efektywno�ci przesy�u, zaopatrzenia i zu�ycia energii poprzez rozwój 
inteligentnych sieci przesy�owych (smart grids), 

• ochrona z�ó� kopalin o charakterze strategicznym, nawet je�eli w najbli�szych latach 
nie przewiduje si� ich eksploatacji – dotyczy to zw�aszcza w�gla brunatnego 
i kamiennego oraz gazu ziemnego, 

• zwi�kszenie wykorzystania odnawialnych róde� energii poprzez budow� nowych 
mocy, które b�d� ogranicza�y straty zwi�zane z przesy�em energii oraz zwi�ksza�y 
bezpiecze�stwo energetyczne na poziomach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

5.1.1. Zwi�kszenie stopnia bezpiecze�stwa energetycznego poprzez rozbudow� 
systemu po��cze� energetycznych z pa�stwami s�siednimi 

W ramach tego kierunku dzia�ania realizowane b�d� inwestycje zmierzaj�ce do zwi�kszenia 
mocy na po��czeniach polskiego systemu energetycznego z systemami energetycznymi pa�stw 
s�siednich: Niemiec (modernizacja linii istniej�cych i budowa nowego po��czenia), S�owacji, 
Litwy (E�k – Olita/Alytus), a tak�e z systemem energetycznym Ukrainy. Nie wyklucza si� 
tak�e budowy i modernizacji po��cze� z Bia�orusi� i Rosj�.  

5.1.2. Rozbudowa po��cze� wewn�trz kraju – poprawa bezpiecze�stwa zasilania 
du�ych miast oraz Polski Pó�nocnej125. Rozwój inteligentnych sieci przesy�owych 

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz bardziej równomiernego rozmieszczenia 
sieci przesy�owej energii elektrycznej (najwy�szych napi��: 400 kV i 220 kV) nowe inwestycje 
wewn�trz kraju b�d� koncentrowa�y si� szczególnie w Polsce Pó�nocnej i Wschodniej 
(Rysunek 34., Tabela 2.). W pierwszym etapie powstan� mi�dzy innymi sieci przesy�owe 
najwy�szego napi�cia m.in. z 	om�y do E�ku i w kierunku granicy pa�stwa, z Ostro��ki do 
Olsztyna i P�ocka oraz z �ydowa do Gda�ska i Pelplina. W kolejnym okresie, do 2020 roku, 
linia z Ostro��ki zostanie przed�u�ona do Stanis�awowa, a z �ydowa przez Pi�� do 
miejscowo�ci Plewiska. W tym te� okresie b�d� budowane linie ��cz�ce Lublin z Che�mem 
i Lublin z Siedlcami. Natomiast po 2020 roku ci��ar inwestycji w sieci wysokiego napi�cia 
przesunie si� na zachód od Wis�y na kierunku pó�noc – po�udnie. D�ugo�� linii 400 kV 
wzro�nie, natomiast zmniejszy si� d�ugo�� linii 220 kV, zostan� zwi�kszone zdolno�ci linii 
przesy�owych w kierunkach wschód – zachód i pó�noc – po�udnie, przesy�u energii do sieci 
operatorów sieci dystrybucyjnych. 

                                                 
124 Elektrownie systemowe s� elementem systemu elektroenergetycznego, który jest zbiorem urz�dze� do wytwarzania, przesy�u i rozdzia�u 
energii elektrycznej, po��czonych ze sob� funkcjonalnie dla realizacji procesu ci�g�ej dostawy energii elektrycznej odbiorcom. 
125 Dzia�anie zgodne z Polityk� energetyczn� Polski do 2030 roku. 
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W�ród zmian jako�ciowych nale�y wymieni�: zast�powanie starej sieci 220 kV now� sieci� 
400 kV, zamkni�cie pier�cieni 220 i 400 kV znacznie podnosz�cych pewno�� zasilania 
odbiorców, wybudowanie sieci umo�liwiaj�cej wyprowadzenie mocy z OZE i elektrowni 
j�drowych – g�ównie zlokalizowanych na pó�nocy Polski, zdolno�� obrony Krajowej Sieci 
Przesy�owej przed awariami. Zmiany jako�ciowe zostan� zrealizowane poprzez budow� 
wymienionych w tabelarycznym zestawieniu brakuj�cych elementów sieci. Zbudowane zostan� 
nowe pier�cienie 400 kV wokó� g�ównych aglomeracji, przebudowane zostan� niektóre linie 
jednotorowe 400 kV na linie dwutorowe oraz powstan� nowe linie 400 kV i stacje 400/110 kV 
z nowymi miejscami zasilania sieci dystrybucyjnych. 

Zagwarantowanie bezpiecze�stwa zasilania du�ych miast b�dzie realizowane dzi�ki poprawie 
bezpiecze�stwa zasilania w energi� elektryczn� Warszawy, miast Polski Pó�nocnej, Poznania 
i Wroc�awia, g�ównie poprzez budow� nowych linii przesy�owych 400 kV (m.in. na kierunkach 
Be�chatów – Pozna�, Pozna� – S�upsk, Ostro��ka – Gda�sk), a tak�e na drodze uruchomienia 
nowych elektrowni systemowych (w tym j�drowych) w Polsce Pó�nocnej. Dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa pracy KSE w pó�nocnej i pó�nocno-wschodniej cz��ci kraju – w sytuacji 
wyst�puj�cego w tym regionie niedorozwoju sieci – planuje si� budow� róde� rezerwy 
interwencyjnej. Planowana instalacja w sieci przesy�owej róde� mocy interwencyjnych126 
pozwoli na ograniczenie skutków zidentyfikowanych zagro�e� wynikaj�cych z niedorozwoju 
sieci i awaryjnych wy��cze� wa�nych obiektów sieciowych127.  

Dalszy rozwój sieci elektroenergetycznych b�dzie si� odbywa� dzi�ki rozwojowi i wdra�aniu 
technologii sieci inteligentnych, w tym technologii informatycznych. Producenci i dystry-
butorzy zaczn� u�ywa� urz�dze� do sterowania sieci� oraz do regulacji i zabezpieczenia sieci 
dla zwi�kszenia niezawodno�ci i jako�ci dostaw, a tak�e zmniejszenia wp�ywu procesów 
energetycznych na �rodowisko. W�ród konsumentów nast�pi upowszechnienie inteligentnych 
liczników energii ze zdaln� transmisj� danych. 

Rysunek 33. Rozbudowa sieci przesy�owej do 2020 

 

�ród�o: Operator Gazoci�gów Przesy�owych GAZ-SYSTEM S.A. 
                                                 
126 �ród�a mocy interwencyjnych to ród�a energii likwiduj�cych czasowe niedobory mocy (czynnej i/lub biernej), wynikaj�ce z dzisiejszego 
uk�adu sieci przesy�owej, warunków jej pracy i nieprzewidywalnego charakteru pracy farm wiatrowych. 
127 �ród�a te spe�niaj� g�ównie zadanie rezerwy. 
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Tabela 3. Rozbudowa krajowej sieci przesy�u gazu ziemnego do roku 2020 

Infrastruktura 2014 2015 2020 

1. Szczecin-
�winouj�cie 

80 1. Lasów-Jeleniów 19 1. Lwówek-
Odolanów  

162

2. Szczecin-Gda�sk 265 2. Czeszów-
Wierzchowice 

13 2. Jeleniów-Taczalin 90

3. W�oc�awek-Gdynia 63 3. Ga�ów-Kie�czów 54 3. Hermanowice-
Jaros�aw 

39

4. Szczecin-Lwówek 186 4. Zdzieszowice-
Wroc�aw 

178 4. Jaros�aw-
Rozwadów 

60

5. Rembelszczyzna-
Gustorzyn 

176 5. Hermanowice-
Strachocina 

80 5. Rozwadów-
Ko�skawola-
Wronów 

65

6. Gustorzyn-
Odolanów 

168 6. Strachocina-Pogórska 
Wola 

120 6. Wronów-
Rembelszczyzna 

135

7. Jeleniów-Dziwiszów 65 7. Skoczów-
Komorowice-O�wi�cim 

51 7. Pogórska Wola-
Tworze� 

160

8. Radakowice-Ga�ów 7 8. Odolanów-
Tworze� 

190

9. Taczalin-
Radakowice 

32  

10. Polkowice-�ary 66  

Gazoci�gi 
w km 

��cznie  1108 ��cznie 515 ��cznie 901

 Jaros�aw  Jeleniów-II Odolanów 
T�ocznie  Goleniów Rembelszczyzna  

W�ze� Wronów 
W�z�y W�ze� Lasów 

G�ównym celem realizacji inwestycji w pierwszym etapie (lata 2008-2014) jest umo�liwienie 
absorpcji gazu z terminalu i interkonektorów oraz rozprowadzenie go na terytorium Polski. 
Nowe gazoci�gi i t�ocznie istotnie wzmocni� krajow� sie� przesy�ow�, a tak�e umo�liwi� pe�ne 
i efektywne wykorzystanie zmodernizowanych i nowych magazynów gazu ziemnego. Kolejne 
etapy rozbudowy sieci b�d� uwzgl�dnia� spodziewany wzrost krajowego wydobycia, zwi�zany 
z budow� nowych kopalni niekonwencjonalnego gazu ziemnego (Rysunek 35.). Wprowadzenie 
na rynek gazu pozyskiwanego z formacji �upkowych b�dzie wymaga�o wi�c rozbudowy oraz 
modernizacji infrastruktury przesy�owej i dystrybucyjnej.  

5.1.3. Budowa oraz proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych  

Budowa i modernizacja elektrowni ma du�e znaczenie dla bezpiecze�stwa energetycznego 
kraju i zapewnienia dostaw dla poszczególnych regionów. Modernizacji lub wyposa�eniu 
w instalacje proekologiczne podlega� b�d� obiekty w dobrym stanie technicznym. Starsze 
i bardziej wyeksploatowane zostan� zast�pione nowymi blokami o wy�szej sprawno�ci 
i wi�kszej mocy. G�ówne inwestycje w elektroenergetyce obejmuj�ce bloki o mocy 
400-1000 MW zostan� zrealizowane 2014 – 2018. Dzi�ki budowie nowych bloków mocy 
emisja gazów ulegnie ograniczeniu o mniej wi�cej 30%. Modernizacje i nowe instalacje 
proekologiczne spowoduj� g�ównie redukcj� innych zanieczyszcze� powietrza. 

Konieczno�� dywersyfikacji róde� produkcji energii elektrycznej mo�e sprawi�, 
�e w perspektywie roku 2030 b�dzie potrzebna budowa dwóch, trzech elektrowni j�drowych. 
Rozpocz�cie procesu inwestycyjnego w obiekty energetyki j�drowej, poza zwi�kszeniem 
bezpiecze�stwa energetycznego, dywersyfikacj� róde� energii i pozytywnym wp�ywem na 
�rodowisko naturalne stanowi� b�dzie istotny element rozwoju regionalnego. Z uwagi na to, �e 
ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j�drowej oraz 
inwestycji towarzysz�cych przewiduje równie� szereg inwestycji towarzysz�cych powinno to 
doprowadzi� do zwi�kszenia stopnia uprzemys�owienia regionu. Elektrownie j�drowe oraz 
inne obiekty energetyki j�drowej b�d� korzystnie wp�ywa� na gospodark� oraz rozwój 
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infrastrukturalny regionu zarówno na etapie ich powstawania i budowy jak i w ca�ym okresie 
ich funkcjonowania, poprzez wp�ywy z podatków, zwi�kszenie liczby miejsc pracy, wzrost 
dochodów ludno�ci i dynamiczny rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej.  
Pomimo budowy elektrowni j�drowych (pierwsza zacznie dzia�a� po roku 2020) w ci�gu 
najbli�szych dwudziestu lat zostanie utrzymana znacz�ca rola elektrowni spalaj�cych w�giel 
kamienny i brunatny. Dalsze funkcjonowanie tego typu elektrowni, szczególnie 
wykorzystuj�cych w�giel brunatny b�dzie wymaga�o rozpocz�cia eksploatacji nowych z�ó� 
tego surowca. Niezb�dne jest wi�c ka�dorazowe dokonywanie analizy kosztów ekonomicznych 
oraz ekologicznych w odleg�ym – co najmniej trzydziestoletnim – horyzoncie czasowym, tym 
bardziej, �e prawdopodobnie b�dzie wzrasta� atrakcyjno�� budowy elektrowni opalanych 
gazem ziemnym. Elektrownie pracuj�ce w technologii gazowo-parowej osi�gaj� najwy�sze 
sprawno�ci produkcji energii elektrycznej w grupie róde� konwencjonalnych, dzi�ki czemu ich 
emisja CO2 jest o po�ow� ni�sza ni� emisja elektrowni w�glowych. Zaleta ta b�dzie szczególnie 
istotna w wypadku konieczno�ci zakupu uprawnie� do emisji CO2 po roku 2012. 
Nowe inwestycje energetyczne oznaczaj�, �e konieczna b�dzie rozbudowa s�u�b 
monitoruj�cych prawid�owo�� dzia�ania infrastruktury, szczególnie na terenach nadmorskich 
i w morzu. Konieczne b�dzie równie� przystosowanie s�u�b ratownictwa do ewentualnych 
awarii czy katastrof zwi�zanych z transportowaniem gazu za pomoc� gazoci�gów morskich lub 
statków gazowców.  
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Rysunek 34. Etapowy rozwój sieci przesy�owej w latach 2015-2030  

 

 

Plan rozwoju sieci przesy�owej w Polsce z wyró�nionymi inwestycjami w latach:  

2010-2015 
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2016-2020 

 
2020-2030 

 
�ród�o: Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz�ego zapotrzebowania na energi� 

elektryczn� na lata 2010 – 2025, PSE Operator SA, sierpie� 2009. 
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Tabela 4. Etapy inwestycji elektroenergetycznej sieci przesy�owej 

OBIEKTY 2015 2020 2030 

400 kV 1. Linia Dobrze� – Wroc�aw  
2. Linia E�k – granica RP 

(kierunek Litwa) 
3. Linia E�k – 	om�a 
4. Linia Gda�sk Przyja� – 

Pelplin 
5. Linia Gda�sk Przyja� – 

�ydowo 
6. Linia Grudzi�dz – Pelplin 
7. Linia Kozienice – 

O�tarzew 
8. Linia Kozienice – Siedlce 

Ujrzanów 
9. Linia Kromolice – P�tnów  
10. Linia Mi�osna – Siedlce 

Ujrzanów 
11. Linia Narew – Ostro��ka 
12. Linia Ostro��ka – Olsztyn 

M�tki 
13. Linia P�tnów – Jasiniec – 

Grudzi�dz 
14. Linia Pi�a Krzewina – 

Bydgoszcz Zachód 
15. Linia Plewiska – granica 

RP kierunek 
Eisenhuettenstadt  

16. Linia P�ock – Olsztyn 
M�tki 

17. Linia S�upsk – �ydowo 
18. Linia Czarna – Polkowice 
19. Budowa linii 400 +110 kV 

Pasikurowice – Wroc�aw 
20. Budowa linii 400 +110 kV 

�wiebodzice – Wroc�aw 
21. Rozbudowa stacji 

Polkowice 
22. Rozbudowa stacji 

�wiebodzice 
23. Rozbudowa stacji Skawina  
24. Budowa stacji 400 kV 

	om�a 
25. Budowa stacji Dargoleza 
26. Budowa stacji Gda�sk 

Przyja� 
27. Budowa stacji Pelplin 
28. Budowa stacji Siedlce 

Ujrzanów 
29. Budowa stacji Kromolice 
30. Budowa stacji �ydowo 
31. Budowa stacji O�tarzew 
32. Instalacja przesuwników 

fazowych w stacji Krajnik 
33. Rozbudowa stacji 

Kozienice 
34. Rozbudowa stacji Narew 
35. Rozbudowa stacji 

Ostro��ka  
36. Rozbudowa stacji P�ock 
37. Rozbudowa stacji E�k  

1. Linia 400 kV Dunowo – 
�ydowo  

2. Linia Lublin Wschód – 
Che�m  

3. Linia Lublin Wschód – 
Lublin Systemowa 

4. Linia Lublin Wschód – 
Siedlce Ujrzanów 

5. Linia Ostro��ka – 
Stanis�awów  

6. Linia Krajnik – Baczyna  
7. Linia Miku�owa – 

�wiebodzice  
8. Linia Plewiska – Pi�a 

Krzewina – �ydowo  
9. Linia Polkowice – Zielona 

Góra 
10. Linia Zielona Góra – 

Baczyna  
11. Linia 3 – torowa Byczyna 

– Czeczott – Podborze  
12. Rozbudowa stacji 

Blachownia 
13. Rozbudowa stacji Che�m  
14. Rozbudowa stacji Janów  
15. Rozbudowa stacji 

Ostro��ka – II etap 
16. Rozbudowa stacji Pi�a 

Krzewina  
17. Rozbudowa stacji Pu�awy  
18. Budowa stacji 

Stanis�awów  
19. Budowa stacji Baczyna  
20. Budowa stacji Lublin 

Wschód 
21. Budowa stacji Wyszków  
22. Budowa stacji Zielona 

Góra  
23. Rozbudowa stacji Olsztyn 

M�tki 
24. Rozbudowa stacji Gda�sk 

B�onia 
 

1. Linia Klempicz (EA 2) – 
Baczyna 

2. Linia Rogowiec – Pabianice 
Bis – P�tnów 

3. Linia „Plewiska Bis” – 
Pasikurowice  

4. Linia Klempicz (EA 2) – 
Plewiska Bis  

5. Linia Ostrów – Kalisz  
6. Linia �arnowiec – Gda�sk 

Przyja� 
7. Dwie linie Klempicz (EA 2) 

do linii Plewiska – Pi�a 
Krzewina  

8. Linia Baczyna – Gubin 
9. Linia Che�m – Mokre – 

Jaros�aw 
10. Linia Czeczott – granica RP 

(kierunek S�owacja) 
11. Linia Kielce – Rogowiec 
12. Linia Jaros�aw – Rzeszów 
13. Linia Narew – granica RP 

(kierunek Bia�oru�) 
14. Linia Siedlce Ujrzanów – do 

linii Narew – Stanis�awów 
15. Linia Ostro��ka – E�k 
16. Linia Podborze – granica RP 

(kierunek S�owacja) 
17. Linia Skawina – granica RP 

(kierunek S�owacja) 
18. Linia �wiebodzice – 

Z�bkowice – Dobrze� 
19. Rozbudowa stacji Anio�ów 
20. Rozbudowa stacji Bydgoszcz 

Zachód  
21. Budowa stacji Gubin 
22. Budowa stacji Klempicz 
23. Budowa stacji Plewiska Bis 
24. Budowa stacji Boguchwa�a 

Bis  
25. Budowa stacji Jaros�aw 
26. Budowa stacji Kalisz  
27. Budowa stacji Pabianice Bis  
28. Linia Rogowiec – Pabianice 

Bis – P�tnów 
29. Rozbudowa stacji Z�bkowice  
30. Rozbudowa stacji 

Groszowice  
31. Rozbudowa stacji Siersza  
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OBIEKTY 2015 2020 2030 

38. Instalacja przesuwników 
fazowych w stacji 
Miku�owa  

39. Budowa stacji Podborze  
40. Budowa stacji Elbl�g  
41. Budowa ród�a rezerwy 

interwencyjnej w SE 
Grudzi�dz 

42. Budowa ród�a rezerwy 
interwencyjnej w SE 
Gda�sk B�onia 

43. Budowa ród�a rezerwy 
interwencyjnej w SE 
Narew 

44. Rozbudowa stacji Lublin 
Systemowa 

45. Rozbudowa SE Dobrze� 
46. Rozbudowa SE Czarna 
47. Rozbudowa SE S�upsk 
48. Rozbudowa stacji 

Grudzi�dz 
220 kV 1. Linia EC Siekierki – 

Piaseczno 
2. Linia Glinki – Rec�aw. 
3. Rozbudowa stacji Rec�aw  
4. Linia Lublin Systemowa – 

Abramowice 
5. Linia Radkowice – Kielce 

Piaski 
6. Rozbudowa stacji 

Pomorzany oraz budowa 
linii 220 kV Krajnik – 
Pomorzany 

7. Rozbudowa stacji EC 
Siekierki 

8. Rozbudowa stacji 
Warszawa Praga 

9. Rozbudowa stacji Stalowa 
Wola  

Rozbudowa stacji Abramowice

1. Linia Morzyczyn – 
Pomorzany  

2. Budowa linii kablowej 
220 kV Mi�osna – EC 
Siekierki  

1. Linia EC Siekierki – Warszawa 
Towarowa 

2. Linia Pomorzany do linii 
Morzyczyn – Glinki 

 

5.1.4. Zapewnienie alternatywnych dróg dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej na 
obszar Polski oraz znacz�ce zwi�kszenie pojemno�ci magazynów gazu 

Dla zwi�kszenia odporno�ci Polski na zagro�enia zwi�zane z brakiem p�ynno�ci dostaw 
no�ników energii, takich jak gaz i ropa naftowa (których jeste�my obecnie importerem) 
niezb�dne jest przedsi�wzi�cie du�ych inwestycji o znaczeniu strategicznym. Lista inwestycji 
zwi�zanych z zagranicznymi dostawami gazu obejmie: budow� terminalu regazyfikuj�cego 
gazu skroplonego (LNG) w �winouj�ciu oraz budow� ��czników: Polska – Niemcy 
(rozbudowa po��czenia w Lasowie lub budowa w innej lokalizacji), Polska – Czechy (w rejonie 
Cieszyna), a w zale�no�ci od wyników analiz ekonomicznych: Polska – Dania (Baltic Pipe; ze 
z�ó� skandynawskich), Polska – S�owacja (pozwalaj�cym na po��czenie z gazoci�giem 
Nabucco) oraz Polska – Litwa. Realizacja wymienionych inwestycji wi��e si� tak�e 
z rozbudow� krajowej sieci przesy�owej. Dodatkowo stopniowo b�d� zwi�kszane mo�liwo�ci 
w zakresie magazynowania gazu ziemnego w Podziemnych Magazynach Gazu (PMG): Husów 
(woj. podkarpackie), Brzenica (woj. podkarpackie), Wierzchowice (woj. dolno�l�skie), 
Strachocina (woj. podkarpackie) oraz kawernowym PMG Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie). 
W budowie jest nowy kawernowy PMG Kosakowo (woj. pomorskie).  
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Po��dana dywersyfikacja w zakresie dostaw ropy naftowej z ró�nych regionów �wiata wskazuje 
na potrzeb� rozbudowy infrastruktury przesy�owej. Jednym z rozwa�anych projektów jest 
przed�u�enie ruroci�gu Odessa – Brody do Adamowa i P�ocka. Projekt ten znajduje si� 
obecnie w fazie analiz przedinwestycyjnych, w szczególno�ci maj�cych wyja�ni� kwesti� 
poda�y i popytu na rop� pochodz�c� z basenu Morza Kaspijskiego. Dywersyfikacja dostaw 
ropy naftowej mo�e te� wymaga� budowy II nitki Ruroci�gu Pó�nocnego (P�ock – Gda�sk). 
B�dzie to jednak uzale�nione od wielko�ci i kierunków zaopatrzenia rafinerii w rop� naftow� 
oraz budowy ruroci�gu Odessa – Brody – P�ock. Analizowana jest tak�e rozbudowa 
wybranych ruroci�gów produktowych, m.in. przed�u�enie ruroci�gu paliwowego z Boronowa 
do Trzebini.  

Na terenie Polski, pomimo dynamicznie rosn�cego popytu na paliwa oraz potrzeby ci�g�ego 
zwi�kszania bezpiecze�stwa energetycznego, poza stanowiskami umo�liwiaj�cymi prze�adunek 
paliw na terenie Naftoportu w Gda�sku, nie funkcjonuje du�y terminal morski dedykowany 
wy��cznie do wymiany paliw z zagranic�. Obecne terminale w �winouj�ciu i D�bogórzu nie maj� 
mo�liwo�ci obs�ugi du�ych tankowców. Po��dana jest budowa bazy magazynowo- 
-prze�adunkowej w Porcie Gda�sk, która poza pozytywnymi efektami zwi�kszaj�cymi 
bezpiecze�stwo energetyczne Polski stworzy szanse na osi�gni�cie odpowiednich efektów 
ekonomicznych. Standard utrzymywania dziewi��dziesi�ciodniowych zapasów paliw jest 
realizowany zgodnie z wymogami ustawowymi. 

5.1.5. Zwi�kszenie mo�liwo�ci wydobycia gazu ziemnego na terytorium Polski, w tym 
ze z�ó� niekonwencjonalnych (np. gaz �upkowy)  

Zwi�kszenie bezpiecze�stwa energetycznego wi��e si� tak�e z poszukiwaniem alternatywnych 
róde� energii. Jedn� z takich mo�liwo�ci jest wykorzystanie gazu ziemnego wyst�puj�cego 
w �upkach ilastych. Dotychczas gaz ten nie by� wydobywany ze wzgl�du na brak odpowiedniej 
technologii. W najbli�szych latach nast�pi na znacznym obszarze kraju intensyfikacja bada� 
geologicznych dotycz�cych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
poszukiwawczych i rozpoznawczych. Odkrycia op�acalnych ekonomicznie z�ó� b�d� si� 
wi�za�y z traktowanymi priorytetowo inwestycjami w zakresie zagospodarowania 
niekonwencjonalnych z�ó� gazu ziemnego. Rozpocz�cie wydobycia przemys�owego na 
poszczególnych koncesjach b�dzie mo�liwe w latach 2014-2015, w zale�no�ci od rezultatów 
prac poszukiwawczych. Mo�e to nie tylko zmieni� zdecydowanie bilans energetyczny kraju, ale 
jednocze�nie wp�ynie na perspektywy rozwojowe poszczególnych obszarów i ca�ych regionów, 
w szczególno�ci w zwi�zku z budow� infrastruktury towarzysz�cej wydobyciu gazu �upkowego 
– dróg, sieci wodoci�gowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej, a tak�e oczyszczalni 
�cieków, centrów zaopatrzeniowo-logistycznych, transportowych i innych. Eksploatacja gazu 
�upkowego przyczyni si� tak�e do rozwoju lokalnych rynków pracy. Powstanie tak�e 
konieczno�� uwzgl�dniania nowych obszarów eksploatacji (prawdopodobnie rozproszonych 
na obszarze kraju) i uwzgl�dniania ich ogranicze� w ramach planów zagospodarowania na 
poziomie krajowym i regionalnym oraz planów miejscowych  

5.1.6. Zwi�kszenie produkcji energii ze �róde� odnawialnych 

Jednym z elementów wsparcia dla dywersyfikacji róde� energii maj�cym tak�e pozytywne 
skutki dla zmniejszania emisji CO2 jest zwi�kszanie wytwarzania energii ze róde� 
odnawialnych. W warunkach polskich do tego typu róde� o najwi�kszym potencjale 
ekonomicznym nale�y zaliczy� energi� wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu oraz energi� 
geotermaln�. Pewien potencja� rozwoju ma tak�e hydroenergetyka. Ze wzgl�du na klimat 
Polski przy obecnych mo�liwo�ciach technologicznych mniejsze znaczenie b�dzie mia�a 
produkcja energii elektrycznej z energii s�onecznej, przy du�ym znaczeniu energii solarnej do 
produkcji ciep�a. Planuje si� , �e do 2020 roku co najmniej 15% ko�cowego zu�ycia energii 
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brutto b�dzie pochodzi�o z odnawialnych róde� energii.128 Zostanie to osi�gni�te dzi�ki 
inwestycjom publicznym (wspó�finansowanym ze �rodków UE, dla której tego typu dzia�ania 
s� istotnym priorytetem Strategii Europa 2020) i prywatnym, szczególnie w tych obszarach, 
w których zosta�y stworzone odpowiednie zach�ty prawne i podatkowe, istniej� odpowiednie 
zasoby oraz optymalne warunki geograficzne.  

Ze wzgl�du na rozproszenie róde� odnawialnych b�dzie musia�o nast�pi� przystosowanie 
krajowej sieci przesy�owej i dystrybucyjnej do odbioru energii ze róde� rozproszonych. Sie� 
przesy�owa wysokiego napi�cia zostanie rozbudowana, aby umo�liwi� przej�cie mocy 
z planowanych l�dowych i morskich farm wiatrowych, du�ych elektrowni wykorzystuj�cych 
biomas� i biogaz. Sie� dystrybucyjna b�dzie rozbudowywana i modernizowana w celu 
mo�liwo�ci optymalnego zbilansowania nowych róde� o mniejszej mocy. Zadaniem 
planowania przestrzennego b�dzie wyznaczenie stref dla rozwoju energetyki wiatrowej 
(na poziomie krajowym i wojewódzkim), i innych róde� odnawialnych129, wskazanie 
warunków wykorzystania istniej�cych i planowanych budowli hydrotechnicznych do produkcji 
energii wodnej, okre�lenie obszarów wykorzystania energii geotermalnej oraz lokalizacji 
wieloletnich plantacji ro�lin energetycznych (delimitacja na poziomie pzpw), przy 
jednoczesnym ograniczeniu jej niekontrolowanej ekspansji na innych obszarach, zw�aszcza na 
terenach cennych przyrodniczo. W pzpw zostan� wyznaczone strefy zakazu wykorzystania lub 
ograniczonego rozwoju (wraz z okre�leniem rodzaju i zakresu tego ograniczenia) ró�nych form 
energetyki odnawialnej. Kumulacja oddzia�ywa� wielu róde�, szczególnie na gatunki i siedliska 
chronione w sieci Natura 2000, mo�e uniemo�liwi� realizacj� inwestycji tak�e poza granicami 
tych obszarów. 

Minister w�a�ciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z placówkami naukowymi 
i organizacjami ekologicznymi oraz bran�owymi, przygotuje wytyczne dotycz�ce rozwoju 
ró�nych form energetyki odnawialnej na ró�nych typach obszarów produkcji i wykorzystania 
odnawialnych róde� energii.  

 

                                                 
128 Krajowy Plan Dzia�a� w zakresie energii ze 	róde� odnawialnych przyj�ty przez Rad Ministrów 8.10.2010 
129 Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 	róde� 
odnawialnych zmieniaj�cej i w nast�pstwie uchylaj�cej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE  
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Rysunek 35. Kierunki dzia�a� na rzecz zapewnienia bezpiecze�stwa energetycznego 

 
�ród�o: Opracowanie MRR. 
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5.1.7. Ochrona z�ó� kopalin energetycznych 

Z�o�a w�gla brunatnego, kamiennego oraz gazu ziemnego i ropy naftowej stanowi� 
zabezpieczenie strategiczne energetyki systemowej. Nale�y zak�ada�, �e wraz z rozwojem 
technologii redukuj�cych poziom emisji mo�liwe b�dzie wykorzystanie tych zasobów bez 
naruszenia ogranicze� wynikaj�cych z polityki energetyczno-klimatycznej UE. Nawet je�li 
z powodów ekonomicznych, spo�ecznych lub innych niektóre znane z�o�a surowców 
energetycznych pozostaj� nieeksploatowane, powinny by� traktowane jako trwa�y zasób 
strategiczny szczególnego rodzaju, który musi podlega� szczególnej ochronie prawnej przed 
ró�nego typu dzia�alno�ci� cz�owieka, w tym zw�aszcza inwestycyjn� (osadnictwo, budowa 
infrastruktury transportowej)130. Dotyczy to obszarów zalegania z�ó� w�gla kamiennego 
(na terenie województw �l�skiego i lubelskiego) oraz w�gla brunatnego (m.in. na obszarze 
legnickim i gubi�skim). Dla zapewnienia w�a�ciwej ochrony z�ó� niezb�dne jest sporz�dzenie 
wykazu z�ó� energetycznych o znaczeniu strategicznym dla pa�stwa z okre�leniem 
przestrzennego zasi�gu ich zalegania, a nast�pnie szczegó�owe okre�lenie stopnia i form 
ochrony zidentyfikowanych obszarów. Ewentualne uruchomienie nowych z�ó� eksploatacji 
zasobów energetycznych, szczególnie w�gla brunatnego, zostanie poprzedzone szczegó�ow� 
wielokryterialn� analiz� op�acalno�ci z pe�nym uwzgl�dnieniem aspektów spo�ecznych 
i ekologicznych. 

Ad 5.2. Zwi�kszenie poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami 
naturalnymi i antropogenicznymi  

Dla ograniczenia skutków zagro�e� naturalnych w ramach polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju b�d� podejmowane ró�norodne dzia�ania o charakterze 
planistycznym i inwestycyjnym. Wiele z tych dzia�a�, oprócz wymiaru zwi�zanego 
z ograniczaniem skutków zagro�e� naturalnych, b�dzie mia�o przede wszystkim charakter 
rozwojowy, uruchamiaj�cy potencja�y poszczególnych terytoriów. Nie nale�y wi�c traktowa� 
ich tylko i wy��cznie jako zabezpieczania przed niepo��danymi skutkami zjawisk naturalnych. 
Ze wzgl�du na typy zagro�e� naturalnych wyst�puj�cych na obszarze Polski najwi�ksze 
znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego kraju b�d� mia�y inwestycje w obszarze 
zagro�e� zwi�zanych z gospodark� wodn�. Jednocze�nie b�d� to przedsi�wzi�cia o najwi�kszej 
warto�ci. 

Planowane inwestycje hydrotechniczne i przeprawy mostowe obarczone s� znacznym 
poziomem ryzyka konfliktów ekologicznych zwi�zanych z celami ochronnymi Natura 2000 
oraz obowi�zkiem zapewnienia mo�liwo�ci migracji organizmów wodnych i dro�no�ci sieci 
korytarzy ekologicznych przebiegaj�cych dolinami rzek. Wskazanie i rozwi�zanie tych 
problemów jest niezb�dnym warunkiem umo�liwiaj�cym rozwój spo�eczno-gospodarczy 
obszarów o zwi�kszonym stopniu ryzyka powodzi. 

Polityka przestrzenna zmierza� b�dzie do: 

• zwi�kszenia poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi 
dzi�ki dzia�aniom i inwestycjom technicznym oraz nietechnicznym, 

• integrowania dzia�a� prowadzonych na obszarach charakteryzuj�cych si� wyst�po-
waniem ryzyka powodziowego, 

• integrowania planowania przestrzennego prowadzonego w granicach jednostek 
administracyjnych z nowoczesnymi dokumentami planistycznymi gospodarki wodnej 
opracowywanymi w granicach jednostek hydrograficznych i regionów wodnych, 
tj. map zagro�enia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów 
zarz�dzania ryzykiem powodziowym, 

                                                 
130 Ograniczenia dotycz�ce sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru zalegania danego z�o�a b�d� zró�nicowane i zale�ne od 
rodzaju z�o�a. 
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• zwi�kszenia zdolno�ci retencyjnych struktur krajobrazowych, 
• zwi�kszenia zdolno�ci adaptowania przestrzeni do skutków zmian klimatycznych. 

5.2.1. Niezb�dne dzia�ania regulacyjne 

Prowadzenie racjonalnej polityki przeciwpowodziowej i przeciwdzia�anie skutkom suszy 
wymaga oparcia w regulacyjnych i integracyjnych funkcjach planowania przestrzennego. 
Umo�liwia to, poza lokalizacj� inwestycji infrastrukturalnych, wykorzystanie nietechnicznych 
metod spowolnienia odp�ywu wód wezbraniowych i opadowych z obszaru zlewni rzek 
wylewaj�cych przez wykorzystywanie w�a�ciwo�ci buforowych niektórych ekosystemów 
i struktur przestrzennych. W tym celu planowanie przestrzenne b�dzie wykorzystywa� 
dokumenty planistyczne gospodarki wodnej, przede wszystkim mapy zagro�enia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, a po 2015 roku plany zarz�dzania ryzykiem 
powodziowym oraz pozosta�e dokumenty, zgodnie z funkcjami przypisanymi im w ustawie 
Prawo wodne. W planach zarz�dzania ryzykiem powodziowym zostanie okre�lony poziom 
ryzyka, dla którego podejmowane b�d� dzia�ania maj�ce na celu minimalizacj� ryzyka 
powodziowego, uwzgl�dniaj�c koszty i korzy�ci podejmowanych w tym celu dzia�a�. Za�o�ony 
w dokumentach planistycznych poziom ochrony przed zagro�eniami powodziowymi wynika 
z mo�liwo�ci ekonomicznych pa�stwa i nie zapewnia ochrony przez powodziami 
katastrofalnymi. 

W planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli zostan� uwzgl�dnione 
granice obszarów przedstawione na mapach zagro�enia powodziowego, mapach ryzyka 
powodziowego oraz odpowiednie dzia�ania techniczne i nietechniczne zmniejszaj�ce ryzyko 
szkód powodziowych, w tym ustalenia okre�lone w planach zarz�dzania ryzykiem 
powodziowym.  

Do zasad planowania w dolinach rzek, wyznaczonych we wst�pnej ocenie zagro�enia 
powodziowego wymaganej przez Prawo wodne, wprowadzone zostan� wszystkie wnioski 
i zalecenia wynikaj�ce z planów zarz�dzania ryzykiem powodziowym, w tym: 

• zakazy lub ograniczenia zabudowy dolin rzecznych zagro�onych powodzi� i obszarów 
zagro�onych podtopieniami lub podobnym zjawiskiem nag�ym pochodzenia antropo-
genicznego, w��czaj�c zakazy i ograniczenia trwa�ego zainwestowania terenów 
o szczególnym zagro�eniu powodziowym oraz potwierdzonej zdolno�ci retencyjnej 
przyrodniczych struktur przestrzennych, 

• ograniczenia u�ytkowania rolniczego i wskazania dotycz�ce zarz�dzania przestrzeni� 
mi�dzy wa�ami przeciwpowodziowymi. 

Parametry techniczne inwestycji infrastrukturalnych i hydrotechnicznych, w tym 
projektowanych wa�ów, zostan� dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Przewidywane jest 
zwi�kszenie efektu synergii realizowanych inwestycji w odniesieniu do zbiorników 
retencyjnych – istniej�cych oraz nowo budowanych po przeanalizowaniu i zdecydowanym 
zwi�kszeniu stopnia retencji powodziowej dla umo�liwienia rzeczywistego sterowania 
wezbraniami powodziowymi w zlewniach i dorzeczach.  

W ramach dzia�a� prewencyjnych i dostosowawczych zostanie wykonana pe�na inwentaryzacja 
terenów osuwiskowych oraz pozosta�ych obszarów zagro�onych masowymi ruchami ziemi. 
Inwentaryzacja obejmie tak�e przekszta�cenia i deformacje ukszta�towania powierzchni ziemi 
zwi�zane z eksploatacj� górnicz� i wydobyciem kopalin (ska�, kruszyw, piasków torfów itp.), 
maj�ce wp�yw na stopie� ochrony przed zagro�eniami naturalnymi oraz okre�lenie potrzeb 
i kierunków rewitalizacji terenów powydobywczych. 
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Rysunek 36. Zintegrowane dzia�ania przeciwpowodziowe 

 
�ród�o: Opracowanie MRR  
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Na terenach osuwiskowych zostan� wprowadzone bezwzgl�dne zakazy zabudowy. Dokonany 
zostanie przegl�d przepisów budowlanych, takich jak dotycz�ce budowy infrastruktury s�u��cej 
odprowadzaniu wód deszczowych, umo�liwiaj�ce stawianie lekkich albo wysokich budowli, 
norm budowlanych w stosunku do zmieniaj�cej si� si�y i cz�stotliwo�ci wiatrów, a tak�e 
przepisów organizacyjnych, obejmuj�cych zasady poruszania si� w terenach zagro�onych. 
Na obszarach zagro�onych powodzi�, deszczami nawalnymi i silnymi wiatrami, zostan� 
wprowadzone standardy zabudowy wspieraj�ce odporno�� na zagro�enia naturalne, 
obejmuj�ce tak�e zwi�kszenie wykorzystania wód opadowych na terenach zurbanizowanych 
i zmniejszenie ich odp�ywu do kanalizacji. Parametry techniczne inwestycji infrastrukturalnych 
i hydrotechnicznych, w tym projektowanych wa�ów, zostan� dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb. Zwi�kszony zostanie zakres prac zwi�zanych z zabezpieczeniem budowli 
hydrotechnicznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kontynuowanie i pilne 
zako�czenie prac zwi�zanych z zabezpieczeniem stopnia wodnego we W�oc�awku przez 
podpi�trzenie dolnej wody. 

Wielosektorowy Program dla Odry 2006 zostanie zaktualizowany, zmianie ulegnie tak�e jego 
ranga na samodzieln� makroregionaln� strategi� zrównowa�onego rozwoju. Strategi� 
o podobnym charakterze zostan� obj�te: ca�e dorzecze Wis�y i obszar funkcjonalny �u�aw. 
Prace rozpoczn� si� od pilnego rozwi�zania problemów w zlewni górnej Wis�y, dla której 
przygotowano projekt programu ochrony przeciwpowodziowej. W ramach prac nad 
strategiami obu dorzeczy zostanie przeprowadzona analiza celowo�ci rozwoju �eglugi 
�ródl�dowej na istniej�cych i projektowanych szlakach wodnych, uwzgl�dniaj�ca kompleksowy 
rachunek ekonomiczny, w tym: koszty zewn�trzne w porównaniu z kosztami innych rodzajów 
transportu towarowego, wp�yw na stan ekosystemów chronionych. Analizy powinny dotyczy� 
tak�e mo�liwo�ci wprowadzenia do energetycznego wykorzystania rzek nowoczesnych 
i innowacyjnych rozwi�za� o ingerencji w �rodowisko znacznie mniejszej ni� metody 
tradycyjne.  

Dodatkowo polityka przestrzenna b�dzie wspierana rozwi�zaniami dotycz�cymi obowi�zko-
wych ubezpiecze� maj�tkowych.  

5.2.2. Zwi�kszenie poziomu bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego  

Dzia�ania w tym zakresie obejmuj� popraw� bezpiecze�stwa przez realizowanie inwestycji 
hydrotechnicznych o znaczeniu przeciwpowodziowym na podstawie zweryfikowanych przez 
regiony wodne potrzeb zarz�dzania wodami. Towarzyszy� im b�d� m.in. dzia�ania w zakresie 
utrzymania cieków oraz kszta�towania przemieszczania si� wezbra� w celu minimalizowania 
ryzyka powodziowego. B�d� prowadzone inwestycje zwi�kszaj�ce bezpiecze�stwo du�ych 
aglomeracji, zak�adów przemys�owych, infrastruktury przesy�owej i komunalnej oraz 
szczególnie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego znajduj�cych si� na obszarze 
nara�onym na niebezpiecze�stwo powodzi.  

Nast�pi rozwój i unowocze�nianie systemów ostrzegania o zjawiskach meteorologicznych 
i hydrologicznych, zapewnienie automatyzacji pomiarów i transmisji danych poprzez 
rozbudow� szybkich i niezawodnych systemów teletransmisji, unowocze�nianie modeli 
prognostycznych oraz systemów informowania spo�ecze�stwa. 

Na obszarach o szczególnie cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych dzia�ania 
s�u��ce minimalizowaniu ryzyka powodziowego powinny wykorzystywa� przede wszystkim 
rozwi�zania jak najmniej inwazyjne dla �rodowiska przyrodniczego. 

Podj�te zostan� dzia�ania inwestycyjne polegaj�ce na dostosowaniu infrastruktury komunalnej 
do mog�cych wyst�pi� zagro�e� ekstremalnych: powodzi, wysokich lub niskich temperatur czy 
deszczy nawalnych. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej b�dzie uwzgl�dnia� 
potencjalne wyst�pienie zagro�e� naturalnych oraz katastrof poprzez planowanie i budow� 
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alternatywnych dróg dojazdu i zaopatrzenia energetycznego. Istniej�ca w dolinach rzek 
infrastruktura (nasypy drogowe i kolejowe, mosty, przepusty, linie energetyczne, ruroci�gi itp.) 
zostanie dostosowana do mo�liwo�ci wyst�pienia zagro�e� mog�cych spowodowa� 
zniszczenie lub uszkodzenie tej infrastruktury. Dzia�ania b�d� obejmowa� m.in. obligatoryjn� 
budow� minimum dwóch alternatywnych linii energetycznych oraz tras dojazdowych do 
jednostek osadniczych na terenach zagro�onych. Priorytetem stanie si� budowa rokadowej 
infrastruktury liniowej wzd�u� dolin rzecznych i brzegu morza. W tym kontek�cie szczególne 
znaczenie ma rozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury zabezpieczaj�cej w strefie 
brzegowej Ba�tyku i na �u�awach131. Ponadto w celu usprawnienia ewentualnych akcji 
ratunkowych b�dzie wykorzystywana zag�szczona sie� dobrze wyposa�onych technicznie 
lotnisk lotnictwa ogólnego oraz l�dowisk dla helikopterów przy obiektach szpitalnych. 

5.2.3. Zwi�kszenie dyspozycyjnych zasobów wodnych oraz przeciwdzia�anie skutkom 
suszy  

Zostan� okre�lone potrzeby retencyjne w obszarach dorzeczy i sposoby dzia�a� dla uzyskania 
wskanika retencyjno�ci 12-15% odp�ywu �redniego rocznego z obszaru Polski (7-9 mld m3), 
w celu konsekwentnego wprowadzenia ich do planów zagospodarowania przestrzennego. 
W pracach uwzgl�dniony zostanie potencja� retencyjny struktur przyrodniczych i mikroretencji 
przyobiektowej oraz okre�lone uprzednio standardy zapewnienia wody na potrzeby produkcji 
�ywno�ci w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo�ywczym. Zostanie wprowadzona zasada 
budowy jak najbli�ej pól uprawnych i pozosta�ych miejsc zasilania niewielkich zbiorników 
retencyjnych ró�nych form, s�u��cych do przechwytywania wód opadowych, a w okresie 
posusznym do nawadniania upraw i struktur przyrodniczych wymagaj�cych alimentacji. 
Projektowana lokalizacja ró�nych typów zbiorników b�dzie wynika�a z weryfikacji uprzednio 
okre�lonych potrzeb, okre�lenia zapotrzebowania na wod� zgodnego z aktualnymi kierunkami 
rozwoju regionu, potrzebami wodno-�rodowiskowymi zlewni okre�lanymi przez administracj� 
wodn�. Zostan� równie� podj�te dzia�ania adaptuj�ce istniej�ce systemy melioracyjne.  

Na obszarach aglomeracji zostanie wprowadzony obowi�zek retencjonowania wód opadowych 
dla zmniejszenia wezbra� powodziowych w obszarach g�stej zabudowy, wykorzystania 
uzyskanego zasobu do utrzymania zielonej infrastruktury obszarów zurbanizowanych oraz, 
w miar� wzrostu warto�ci wód ujmowanych na potrzeby bytowe ludno�ci, innych zastosowa�. 

Ad 5.3. Kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych zdolno�ci obronne 
pa�stwa 

Nadrz�dnym celem strategicznym Polski jest zapewnienie korzystnych i bezpiecznych 
warunków zabezpieczenia interesów narodowych, w tym niepodleg�o�ci i nienaruszalno�ci 
terytorium kraju, poprzez eliminowanie zagro�e� zewn�trznych i wewn�trznych.  

Zasadniczym celem wzmocnienia polskiej przestrzeni jest zwi�kszenie efektywno�ci 
przygotowa� obronnych i stworzenie warunków zapewniaj�cych wysok� sprawno�� dzia�ania 
oraz ci�g�o�� funkcjonowania pa�stwa w czasie zagro�e�, konfliktu i wojny. Cel ten jest 
osi�gany w ramach kszta�towania struktury przestrzennej kraju, a jego realizacja jest 
konieczno�ci� wynikaj�c� nie tylko z zagro�e� militarnych, lecz tak�e z zagro�e� naturalnych 
oraz technologicznych czy – szerzej – cywilizacyjnych. Dlatego niezb�dne jest: 

• uodpornienie, w kategoriach przestrzennych, kluczowych uk�adów struktury 
przestrzennej gospodarki narodowej (popieranie rozwoju mniejszych i �rednich miast; 
hamowanie nadmiernego wzrostu miast, gdyby ich zniszczenie czyni�o zbyt du�y 
wy�om w potencjale ekonomicznym kraju, tworzenie podsystemów spo�eczno- 

                                                 
131 Wi�cej o dzia�aniach w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej na zmiany klimatyczne tak�e w Celu 3. (Rozdzia� V.). 
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-gospodarczych o strukturach otwartych, du�ej samowystarczalno�ci i komplementar-
no�ci), 

• stworzenie warunków do wykonywania zada� przez si�y zbrojne, a wi�c równorz�dne 
traktowanie potrzeb rozwoju spo�eczno-gospodarczego i potrzeb szeroko poj�tej 
obronno�ci kraju, sta�e dostrzeganie i uwzgl�dnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego zmian lokalizacji obiektów wojskowych. O tych zmianach decyduje 
sytuacja strategiczno-obronna, 

• zapewnienie dogodnych warunków dla akcji ratunkowych, które wymaga m.in. 
tworzenia pasów zieleni, przestrzeni o lunej i niskiej zabudowie, a tak�e budowy sieci 
sk�adów (�ywno�ci, paliw, sprz�tu) oraz infrastruktury zdrowia na obrze�ach miast 
i w rejonach rozmieszczenia ludno�ci przemieszczanej z terenów zagro�onych. 

Wymogi obronno�ci powinny by� respektowane przy kszta�towaniu sieci osadniczej 
i kszta�towaniu rozmieszczenia przemys�u o znaczeniu obronnym, w rozwoju infrastruktury 
technicznej (ruroci�gi i magistrale powinny by� rozmieszczane bez dysproporcji 
i z maksymalnym roz�rodkowaniem). W transporcie wskazane jest tworzenie uk�adów 
obwodnicowych, rozmieszczanie stacji rozrz�dowych i kontenerowych z dala od o�rodków 
miejskich, budowanie awaryjnych przepraw przez rzeki, unikanie podwieszania pod du�ymi 
mostami sieci spe�niaj�cych wa�ne funkcje gospodarcze. W ��czno�ci i energetyce wa�ne jest 
kszta�towanie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej o konfiguracji gwiadzistej – 
wielobocznej, tworzenie samodzielnych regionalnych podsystemów energetycznych, 
wielokrotnie sprz��onych z systemem ogólnokrajowym, zapewnienie wa�nym odbiorcom 
zasilania awaryjnego.  

Polityka przestrzenna powinna tworzy� warunki dla uwzgl�dniania wymaga� obronno�ci 
i bezpiecze�stwa pa�stwa we wszystkich opracowaniach planistycznych z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na potrzeby si� zbrojnych oraz wymagania 
systemu obronnego pa�stwa przy planowaniu wszelkich przedsi�wzi�� w zakresie 
przestrzennego zagospodarowania kraju problem spe�nienia wymaga� obronnych winien by� 
postrzegany w dwóch zasadniczych obszarach: 

• definiowania wymogów obronnych, które b�d� s�u�y� odpowiedniemu przygotowaniu 
infrastruktury pa�stwa, 

• zapewnienia mo�liwo�ci bezkolizyjnego funkcjonowania si� zbrojnych oraz instytucji 
i s�u�b dzia�aj�cych w sferze bezpiecze�stwa wewn�trznego pa�stwa. 

Kierunki dzia�a� polityki przestrzennego zagospodarowania kraju umo�liwiaj�ce zapewnienie 
odpowiednich zdolno�ci obronnych pa�stwa obejmuj�: 

• nadawanie nowym strukturom przestrzennym po��danych walorów obronnych oraz 
poprawianie warunków dla realizacji zada� obronnych na pozosta�ych obszarach, 

• tworzenie sprzyjaj�cych warunków do sprawnego wykonywania zada� obronnych, 
• tworzenie warunków dla realizacji przedsi�wzi�� obronnych zwi�zanych z realizacj� 

Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Pó�nocnoatlantyckiego w Dziedzinie 
Bezpiecze�stwa (NATO Security Investment Programme, NSIP), 

• usprawnienie procedury lokalizacji planowanych inwestycji zwi�zanych z realizacj� 
NSIP i innych zamierze� obronnych realizowanych na podstawie umów lub 
porozumie� mi�dzynarodowych, 

• dokonywanie rezerwacji terenów dla celów strategicznych, zapewniaj�cych mo�liwo�� 
budowy lub rozbudowy infrastruktury obiektów i baz wojskowych. 
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Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie �adu przestrzennego 

	ad przestrzenny to g�ówny cel zagospodarowania przestrzennego na wszystkich poziomach 
planowania: krajowym, regionalnym, lokalnym i funkcjonalnym. Zgodnie z obowi�zuj�c� 
ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod poj�ciem „�adu przestrzennego” 
nale�y rozumie� takie ukszta�towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn� ca�o�� oraz 
uwzgl�dnia w uporz�dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
spo�eczno-gospodarcze, �rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 
W zagospodarowaniu przestrzennym �ad przestrzenny oznacza uporz�dkowanie i harmoni� 
pomi�dzy ró�nymi elementami sk�adowymi przestrzeni i funkcjami struktury przestrzennej, 
stanowi�c kryterium oceny jako�ci zmian zagospodarowania w odniesieniu do sprawno�ci 
procesów spo�eczno-gospodarczych i jako�ci �ycia. 

Znaczenie �adu przestrzennego jako nieod��cznego atrybutu rozwoju zrównowa�onego 
rozumianego w szerokim, zintegrowanym uj�ciu, dla warunków �ycia obywateli, 
funkcjonowania gospodarki i szans rozwojowych powoduje, �e racjonalizacja procesów 
przestrzennych sta�a si� obecnie jednym z najwa�niejszych zada� w�adz publicznych. Równie� 
w Polsce za racjonalno�� procesów przestrzennych, za �ad przestrzenny decyduj�cy o warto�ci, 
jako�ci i to�samo�ci polskiej przestrzeni odpowiedzialno�� ponosi Pa�stwo i jego w�adze 
publiczne – rz�dowe i samorz�dowe. W Polsce ze wzgl�du na zaleg�o�ci cywilizacyjne 
i trudno�ci okresu transformacji obserwujemy nieadekwatno�� form zagospodarowania 
przestrzennego do nowoczesnych funkcji i ich rozmieszczenia z wszystkimi znanymi wadami 
tego zjawiska. W konsekwencji racjonalizacja polityki przestrzennej, przywrócenie 
i poszerzanie �adu przestrzennego staj� si� w Polsce strategicznym sk�adnikiem nowoczesnej 
zintegrowanej polityki rozwoju. 

Nowe podej�cie do polityki rozwoju oznacza uznanie przez w�adze publiczne potrzeby 
sprawnego zarz�dzania dynamicznie zmieniaj�cymi si� – w czasie i przestrzeni – uk�adami 
przestrzennymi. Skutki zewn�trzne dzia�alno�ci spo�eczno-gospodarczej (w tym efekty 
rozprzestrzeniania zabudowy) stanowi� coraz wi�ksze pole interwencji w polityce rozwoju. 
Dlatego zagospodarowanie przestrzenne jest obecnie jednym z najwa�niejszych instrumentów 
budowania spójno�ci terytorialnej, a sfera zwi�zana z funkcjonowaniem gospodarki 
przestrzennej wyra�aj�ca si� w �adzie przestrzennym, spo�ecznym, gospodarczym 
i ekologicznym wspó�decyduje o spójno�ci systemów spo�eczno-gospodarczych 
i ekologicznych.  

W nowych jako�ciowo uwarunkowaniach systemowych, w ci�g�ym procesie przewidywania 
i projektowania przysz�o�ci, rozwi�zywania sytuacji konfliktowych, w ci�g�ej grze o kszta�t 
przestrzeni proces równowa�enia rozwoju, regulowany przez formu�owanie zasad i kierunków 
okre�laj�cych polityk� �adu zintegrowanego, b�dzie ��czy� w sobie132: 

• �ad spo�eczny identyfikuj�cy strategiczne cele i �rodki oraz przedsi�wzi�cia 
zmierzaj�ce do poprawy jako�ci �ycia spo�ecze�stwa,  

• �ad ekonomiczny okre�laj�cy strategiczne cele i �rodki generuj�ce efektywny rozwój 
spo�eczno-gospodarczy,  

• �ad ekologiczny formu�uj�cy uwarunkowania i strategiczne cele ochrony i racjonal-
nego kszta�towania �rodowiska przyrodniczego, zmierzaj�ce do utrwalania rozwoju 
ekologicznie zrównowa�onego (ekorozwoju),  

                                                 
132 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Za��cznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. 
(M. P. Nr 26, poz. 432.) 
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• �ad przestrzenny okre�laj�cy strategiczne cele i kryteria kszta�towania oraz 
harmonizowania struktur przestrzennych wyra�aj�ce zasady i kierunki gospodarowania 
przestrzeni� geograficzn�.  

W zale�no�ci od poziomu spójno�ci osi�ganej w wyniku stosowanych procedur iteracyjnych 
(dwukierunkowego oddzia�ywania) i negocjacyjnych, w ca�ym systemie regulowania rozwoju 
urzeczywistnia� si� b�dzie, w zró�nicowanym terytorialnie zakresie, �ad zintegrowany 
wyra�aj�c najwy�szy, chocia� nie wsz�dzie osi�galny, stopie� realizacji strategii równowa�enia 
rozwoju. 

Poj�cie �adu przestrzennego funkcjonuj�ce w tym systemie, zwi�zane z zagospodarowaniem 
przestrzennym, wyra�a d��enie do harmonii, uporz�dkowania, proporcjonalno�ci 
i zrównowa�enia rozwoju �rodowiska cz�owieka przy wykorzystaniu zasady „projektowania 
uniwersalnego” lub „projektowania dla wszystkich”. 

W hierarchii warto�ci spo�ecznych �ad przestrzenny nabiera rosn�cego znaczenia. Staje si� 
bowiem w coraz wi�kszym stopniu niezbywalnym elementem jako�ci �ycia i �rodowiska 
przyrodniczego, a tak�e efektywno�ci gospodarowania. 

W polityce przestrzennej �ad przestrzenny wyra�a funkcjonalno��, logik�, czytelno�� i jasno�� 
struktur przestrzennych oraz ich zharmonizowanie – tak wzajemne, jak i z przyrod� – oraz 
wysok� u�yteczno�� i efektywno�� we wszystkich skalach: od lokalnej do krajowej. Jest to 
uporz�dkowana ca�o��, której cz��ci poddane s� wspólnym regu�om gry, a logika jej 
funkcjonowania, funkcjonalno�� struktury oraz czytelno�� przestrzenna tworz�, tak�e 
w ka�dym wymiarze terytorialnym, wysokie walory estetyczne i jako�� �rodowiska cz�owieka. 

Te zasady równowa�enia rozwoju, wraz z istniej�cymi uwarunkowaniami wewn�trznymi 
i zewn�trznymi, nale�y przyj�� jako podstaw� metodologiczn� funkcjonowania ca�ego systemu 
kszta�towania i realizacji polityki przestrzennej pa�stwa. 

(1) Opis problemu 


ród�a i skutki nieuporz�dkowanej gospodarki przestrzennej w Polsce 
Nieuporz�dkowany system gospodarki przestrzennej wywo�uje konkretne skutki w sferze 
spo�ecznej i gospodarczej. S� nimi przede wszystkim problemy spo�eczne w postaci patologii, 
alienacji, frustracji i konfliktów wynikaj�ce z segregacji spo�ecznej (zabudowa przedmie�� 
bazuj�ca na zamkni�tych osiedlach pozbawionych przestrzeni publicznych przyjaznych 
mieszka�com, terenów zielonych, dogodnego dost�pu do dobrej jako�ci us�ug publicznych, 
degradacja �ródmie�� i wielkop�ytowych osiedli oraz popegeerowskich zespo�ów zabudowy 
wielorodzinnej). W d�ugim okresie takie kszta�towanie przestrzeni niesie za sob� konsekwencje 
ekonomiczne w postaci kosztów likwidowania skutków spo�ecznych oraz burzenia 
podmiejskich osiedli i zespo�ów zabudowy z wielkiej p�yty (co dzieje si� w wielu krajach). 
Drugim powa�nym skutkiem jest zagro�enie bezpiecze�stwa osób �yj�cych lub prowadz�cych 
dzia�alno�� na terenach zalewowych. Tylko materialne skutki powodzi w 2010 roku 
oszacowano na mniej wi�cej 12 miliardów z�otych. Zagro�enie bezpiecze�stwa odnosi si� 
równie� do transportu – w Polsce co dziesi�ta ofiara wypadku jest �miertelna – �rednia dla UE 
jest trzy razy ni�sza133. Kolejnym efektem braku konsekwentnej polityki przestrzennej jest 
niekontrolowana urbanizacja wywo�uj�ca koszty budowania dodatkowej infrastruktury 
nieuzasadnionej rachunkiem ekonomicznym, wyd�u�enie czasu dojazdu do centrum (do miejsc 
pracy, edukacji, us�ug). 

                                                 
133 W 2010 r. w wypadkach na polskich drogach zgin��o 3 907 osób. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach zdecydowanej poprawy, 
w 2009 roku liczba ofiar �miertelnych w wypadkach drogowych wy�a w Polsce najwy�sza spo�ród wszystkich krajów UE (przed W�ochami, 
Francj� i Niemcami), Bank Danych Lokalnych GUS, CARE database. 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 165

Spo�eczne i ekonomiczne skutki generowane przez obecny system gospodarki przestrzennej  
Brak adekwatnych regulacji w systemie gospodarki przestrzennej (brak obowi�zkowych scale�) 
powoduje, �e struktura w�asno�ciowo-przestrzenna obszarów rolnych decyduje o kszta�cie 
nowej zabudowy. W konsekwencji tworzona jest nadmiernie ekstensywna i chaotyczna 
zabudowa, nast�puje tak�e trwa�e wykluczenie cz��ci terenów z u�ytkowania. Szacuje si�, �e 
straty te si�gaj� 20% ka�dego hektara przeznaczonego pod zabudow�.  

W Polsce nie prowadzi si� spo�ecznych rachunków kosztów rozwoju rozproszonego. 
Ameryka�skie badania wskazuj� na wiele negatywnych skutków spo�ecznych zwi�zanych 
z nadmiernym u�yciem samochodu, zaliczaj�c do nich m.in. coraz mniejszy ruch pieszy, straty 
czasu w rezultacie stania w korkach, wzrost liczby wypadków i kosztów leczenia. Okres zwrotu 
nak�adów na infrastruktur� w obszarach rozproszonych mo�na szacowa� na 50 do 300 lat. 
Praktycznie s� to �rodki zamro�one. Przy takim sposobie zabudowy zwrotne mechanizmy 
finansowania nie maj� racjonalnego uzasadnienia, za� koszty zaci�gni�tych po�yczek na 
budow� infrastruktury komunalnej musz� by� pokryte przez wszystkich podatników, a nie jej 
bezpo�rednich u�ytkowników. Taki sposób zabudowy jest sprzeczny z zasad� rozwoju 
zrównowa�onego i sprawiedliwo�ci spo�ecznej. Promowanie taniego wybudowania domu na 
„taniej ziemi” de facto kosztuje ca�e spo�ecze�stwo co najmniej dwukrotnie wi�cej ni� w strefie 
o w�a�ciwej intensywno�ci zabudowy z odpowiadaj�cym jej uzbrojeniem.  

Coraz silniej jest odczuwane przestrzennie niedopasowanie oferty us�ug publicznych, w tym 
podstawowych us�ug publicznych, w szczególno�ci w stosunku do zmieniaj�cych si� 
w przestrzeni potrzeb demograficznych (z jednej strony rozproszenie grup spo�ecznych, 
z drugiej nadmierny spadek popytu w szybciej starzej�cych si� centrach miast). Potwierdza to 
spadek liczby oddzia�ów w szko�ach podstawowych dla obszarów miejskich. W latach 2001- 
-2009 wyniós� on 25% na obszarach miejskich, a 18% na obszarach wiejskich, przy podobnym 
spadku liczby szkó� na obszarach wiejskich i miejskich mniej wi�cej o 14%134. 

Konsekwencj� obecnego systemu gospodarki przestrzennej jest bardzo niska – ekonomiczna 
i spo�eczna – efektywno�� nak�adów na infrastruktur� oraz nieop�acalno�� rozwoju 
i utrzymania transportu publicznego. Dodatkowe straty, jakie ponosi gospodarka to m.in. 
przyspieszona dekapitalizacja systemów transportu publicznego. W Polsce wskanik nadmiaru 
przemieszcze� spowodowany chaotyczn� i ekstensywn� zabudow� mo�na szacowa� na 1,5 
w porównaniu do zabudowy rozlewaj�cej si�, ale relatywnie zwartej i uporz�dkowanej. Wraz ze 
wzrostem zamo�no�ci spo�ecze�stwa polskiego rozproszony model zabudowy b�dzie sprzyja� 
dalszemu wzrostowi liczby samochodów w rodzinach, zwi�kszaj�c dodatkowo efekt 
cieplarniany, który coraz bardziej b�dzie obci��a� finansowo bud�et, sektor gospodarczy 
i indywidualnych odbiorców energii.  

Na podstawie bada� zagranicznych autorów i cz�stkowych bada� krajowych szacuje si�, �e 
zewn�trzne koszty spo�eczne chaosu przestrzennego zwi�zane z rozlewaniem si� miast 
w Polsce s� o 30% wi�ksze stosunku do kosztów rozlewania si� miast w krajach Europy 
Zachodniej. W przypadku Polski prowadzi to do narastania deficytu w finansach publicznych. 

Przestrzenna restrukturyzacja infrastruktury spo�ecznej w relacji do nowych potrzeb b�dzie 
sta�ym i wzrastaj�cym kosztem liczonym w miliardach z�otych rocznie. Zaspokojenie 
podstawowych spo�ecznych wymaga� dotycz�cych takiej lokalnej infrastruktury b�dzie 
ogranicza�o mo�liwo�ci inwestowania przez w�adze publiczne w us�ugi wy�szego rz�du i inne 
formy wspierania rozwoju gospodarczego miast i regionów wymuszane presj� konkurencyjn�. 

Bez zasadniczej zmiany ekonomicznych warunków gospodarowania przestrzeni� i uzdrowienia 
systemu planowania w Polsce efektywno�� ekonomiczna terenów zabudowy rozproszonej 

                                                 
134 Rocznik Statystyczny Polski, 2010 r. 
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pozostanie bardzo niska, renta budowlana b�dzie nadal rozpraszana, a gminny oraz krajowy 
system finansowy nie b�d� w stanie finansowa�, irracjonalnych pod wzgl�dem przestrzennym, 
ilo�ciowych wymaga� wobec infrastruktury. Grozi to coraz powa�niejszym wykluczeniem 
infrastrukturalnym znacznych grup spo�ecznych, za�amaniem finansów publicznych, 
strukturalnym i d�ugotrwa�ym za�amaniem funkcjonowania rynków hipotecznych.  

Brak �adu i niska jako�� zagospodarowania przestrzennego sprawiaj�, �e polskie miasta nie s� 
atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych i wykwalifikowanych kadr decyduj�cych 
o wspó�czesnym rozwoju, a obszary wiejskie trac� szanse na dywersyfikacj� swoich funkcji 
gospodarczych. Wzmagaj� si� problemy spo�eczne w miastach. Jednym z wa�niejszych jest 
nasilaj�ce si� zjawisko segregacji i dezintegracji spo�ecznej, czego obrazem jest powstawanie 
zamkni�tych strze�onych osiedli mieszkaniowych i post�puj�cej jednocze�nie degradacji 
istniej�cych osiedli oraz poprzemys�owych, pokolejowych i powojskowych obszarów 
zurbanizowanych lub ich bezplanowej, nowej zabudowy. Zatem brak �adu, który zauwa�amy 
w skali mikro przek�ada si� na ni�sz� produktywno�� ca�ej gospodarki w skali makro. 

Symptomami braku �adu przestrzennego w Polsce s� mi�dzy innymi:  

• na poziomie kraju – cz�ste niedostosowanie sposobów u�ytkowania i zagospodaro-
wania do warto�ci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz wynikaj�ca 
z tego post�puj�ca fragmentacja systemów przyrodniczych i degradacja krajobra-
zów kulturowych, 

• na poziomie regionalnym i subregionalnym – niszcz�ca wobec warto�ci przestrzeni, 
rozrzutna ekonomicznie i spo�ecznie suburbanizacja, zw�aszcza rozpraszanie 
zabudowy wiejskiej i brak koordynacji zabudowy terenów wzd�u� g�ównych dróg, 

• na poziomie lokalnym – niska jako�� przestrzeni publicznej, chaos w formach 
zabudowy i architekturze zespo�ów urbanistycznych, ich niekompletno�� i presja 
na tereny otwarte, destrukcja systemów ekologicznych miast, braki w wyposa�eniu 
terenów urbanizowanych i terenów wiejskich w infrastruktur� techniczn� 
i spo�eczn�, nienad��aj�c� za rozwojem zabudowy mieszkaniowej. 

Zaniechanie kontroli procesów przestrzennych przyczyn� niewydolno�ci systemu zarz�dzania  
W�adza publiczna ponosi odpowiedzialno�� za racjonalne prowadzenie gospodarki 
przestrzennej. Bez publicznej kontroli zagospodarowania terenu nie jest mo�liwe racjonalne 
gospodarowanie przestrzeni�, gwarantuj�ce jej u�ytkownikom mo�liwo�� korzystania z jej 
walorów i eliminuj�ce konflikty. Zanik publicznej kontroli u�ytkowania terenów w oparciu 
o formalnie (ustawowo) zdefiniowan� polityk� przestrzenn� i urbanizacyjn� pa�stwa (gminy, 
regionu i kraju) spowodowa� dezintegracj� systemu planowania i niestabilno�� procesów 
planistycznych.  

Lekcewa�enie odpowiedzialno�ci pa�stwa za procesy przestrzenne spowodowa�o ponadto 
zamazanie podzia�u w�adztwa planistycznego – wadliwy podzia� kompetencji w stanowieniu 
aktów prawa miejscowego przez podmioty publiczne oraz brak mechanizmów pozwalaj�cych 
na ocen� i równowa�enie ró�norodnych interesów i eliminacji konfliktów nieuchronnie 
zwi�zanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Prowadzenie spójnej polityki rozwoju uniemo�liwia nadal odczuwalny dualizm kompetencji 
z zakresu planowania przestrzennego i planowania spo�eczno-gospodarczego. Dualizm ten 
sprawia, �e tradycyjne instrumenty planowania przestrzennego pe�ni� jedynie rol� ochronn�, 
a nie prorozwojow� (kreacyjn� lub stymulacyjn�). Planom zagospodarowania przestrzennego 
brakuje cech dokumentów rozwojowych, a ich zapisy nie znajduj� odzwierciedlenia 
w spo�eczno-gospodarczych dokumentach strategicznych i operacyjnych, za� lokalne polityki 
przestrzenne (studia gminne) nierzadko ignoruj� lokalne strategie rozwoju lub inne lokalne 
polityki (o ile w ogóle takie strategie i polityki s� przyjmowane przez gminy). 
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Mocna ustrojowa pozycja gmin i nieadekwatne kompetencje innych jednostek administracji 
publicznej utrudniaj� przeniesienie zada� ponadlokalnych na poziom lokalny. W konsekwencji 
Rz�d i samorz�d wojewódzki nie dysponuj� kompetencjami do ochrony interesu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym. Dlatego o kszta�cie gospodarki przestrzennej cz�sto decyduj� 
specyficznie pojmowane interesy lokalne i interesy grupowe niezgodne z interesem 
publicznym. Dodatkowo, gminy nie zosta�y wyposa�one w instrumenty realizacyjne, co 
powoduje, �e zadania przekazane w oparciu o zasad� subsydiarno�ci nie s� przez wiele gmin 
w pe�ni realizowane. 

Dezintegracja instytucjonalna systemu planowania przestrzennego 
S�abo�ci� systemu planowania jest tak�e rozproszenie i niepowi�zanie w systemie 
hierarchicznym instytucji dzia�aj�cych w sferze planowania przestrzennego135, odp�yw kadr 
skutkuj�cy fragmentacj� wiedzy, brak jednolitego systemu monitorowania zmian 
zagospodarowania przestrzeni umo�liwiaj�cego dokonywanie porówna� mi�dzynarodowych 
na ró�nych poziomach zarz�dzania rozwojem oraz obserwacji wp�ywu prowadzonych polityk 
publicznych na przestrze�. Na poziomie krajowym nie istniej� systemowe rozwi�zania 
dotycz�ce monitorowania zmian zagospodarowania przestrzennego. W pa�stwie nie 
funkcjonuje system bada� ukierunkowanych na rozwi�zywanie podstawowych problemów 
przestrzennych – badania s� prowadzone w niewystarczaj�cym zakresie, s� rozproszone 
i niesystematyczne. W systemie kwalifikacji i ocen prac badawczych Narodowego Centrum 
Nauki zagadnienia przestrzeni w ogóle nie wyst�puj�. W gminach na ogó� nie gromadzi si� ani 
nie analizuje podstawowych informacji, takich jak liczba i struktura wydawanych przez 
starostwa pozwole� na budow�.  

S�abo�� instytucji publicznych w egzekwowaniu prawa, brak instrumentów s�u��cych 
koordynacji przedsi�wzi�� (budowlanych, ochronnych), finansowanych z ró�nych róde� 
(bud�etu UE, Rz�du, samorz�du, przedsi�biorców prywatnych) w ramach ró�nego typu 
programów (operacyjnych, samorz�dowych, wspó�pracy terytorialnej) niepotrzebnie hamuje 
dzia�ania rozwojowe. Przepisy kolejnych ustaw dotycz�cych sfery przestrzennej nale�� do 
najcz��ciej i powszechnie, do tego ca�kowicie bezkarnie, �amanych przepisów prawa, przy 
cz�stym braku ustawowo okre�lonego nadzoru wojewodów. 

Tak�e wspó�dzia�anie mi�dzy lokalnymi samorz�dami oraz mi�dzy jednostkami sektora 
publicznego a inwestorami prywatnymi jest sporadyczne i nie s�u�y rozwi�zywaniu konfliktów, 
pog��biaj�c brak poczucia bezpiecze�stwa w stosunku do w�asno�ci prywatnej.  

Brak dobrych wzorców i kultury – od programowania strategicznego do planowania 
miejscowego – prowadzi do nieefektywnego u�ytkowania terenów i pot�gowania nie�adu 
przestrzennego. 

Luki w systemie aktów planistycznych 
Brak prawnej i systemowej wspó�zale�no�ci dokumentów powstaj�cych na ró�nych szczeblach 
zarz�dzania nie pozwala na koordynacj� przedsi�wzi�� rozwojowych (zarówno pionow�, jak 
i poziom�). Plany zagospodarowania ani inne dokumenty planistyczne nie s� skorelowane ze 
strategiami i programami rozwojowymi. Brakuje równie� powi�za� hierarchicznych czy 
iteracyjnych mi�dzy dokumentami planistycznymi przygotowywanymi na ró�nych szczeblach 
zarz�dzania rozwojem.  

Rozbudowany i skomplikowany system jest bezradny wobec problemu konfliktów 
przestrzennych, które s� sta�ym elementem gospodarowania przestrzeni� przez u�ytkowników 
reprezentuj�cych ró�ne – najcz��ciej przeciwstawne – interesy. Odczuwalny jest brak 
                                                 
135 Rozproszenie i niepowi�zanie systemu hierarchicznego instytucji nie wyst�puje jedynie w odniesieniu do systemu planowania 
przestrzennego, ale ma szerszy zakres. Uporz�dkowanie sfery planowania przestrzennego nie b�dzie mo�liwe bez wyegzekwowania zmian 
w systemie administracji publicznej. 
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konsekwentnego planowania ponadlokalnego w postaci regionalnej i krajowej polityki 
przestrzennej. Planowanie ponadlokalne nie formu�uje ponadto �adnych wymaga� w stosunku 
do planowania na poziomie gminy, a ustalenia wi���ce odnosz� si� jedynie do inwestycji celu 
publicznego. 

Brakuje egzekucji obowi�zuj�cego prawa na korzy�� swobodnego interpretowania 
i „udoskonalania” go za pomoc� ustaw specjalnych, które funkcjonuj� równolegle z systemem 
prawnym, odnosz�c si� w sposób szczególny do zasad przygotowywania i realizacji inwestycji 
(tzw. „specustawy”136).  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie stanowi dostatecznego narz�dzia 
koordynacji procesów rozwoju przestrzennego na obszarze województwa. W pzpw nie okre�la 
si� wymogów i parametrów wi���cych dla gmin w zakresie potrzeb terenowych zabudowy 
terenu.  

W sytuacji braku planu miejscowego studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (studium), nie b�d�c przepisem prawa miejscowego, nie gwarantuje 
realizacji okre�lonych w nim kierunków zagospodarowania – nie s�u�y koordynacji 
przestrzennej, nie chroni obszarów przed zagospodarowaniem w sposób inny, ni� zosta�o to 
w nim okre�lone.  

Studium nie zapewnia koordynacji innych dokumentów planistycznych, do których posiadania 
i realizowania zobowi�zana jest gmina (na przyk�ad nie koordynuje w czasie i przestrzeni 
przedsi�wzi�� inwestycyjnych i nie wyznacza kolejno�ci aktywizacji inwestycyjnej terenów 
gminy). Nie b�d�c przepisem gminnym, jest instrumentem ma�o skutecznym, bo nie spe�nia 
w sposób dostateczny roli koordynacyjnej dla planów miejscowych. Dodatkowo na etapie 
opracowywania studium nie powstaj� racjonalne prognozy rozwoju, wskutek czego do 
zabudowy wskazywane s� tereny przekraczaj�ce aktualne potrzeby gmin – a wobec 
dzisiejszego systemu planowania �atwo jest uzasadni� najbardziej nieracjonalne potrzeby 
rozwojowe. 

Powa�n� przeszkod� w spójnym zarz�dzaniu przestrzeni� jest zbyt ma�y procent terenów 
w miastach obj�tych planami zagospodarowania przestrzennego, np. w 	odzi istniej� tylko dla 
4,5% intensywnie zabudowywanych terenów miejskich, w Krakowie dla 14,1%, w Warszawie 
dla 19,2%, a w Poznaniu 19,6%137. Z drugiej strony wskanik pokrycia planami jest 
nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do faktycznych potrzeb, szacowany na blisko 100% 
w gminach pozamiejskich otaczaj�cych wielkie miasta. Tereny rozwojowe przeznaczone pod 
inwestycje i zabudow� wielokrotnie przekraczaj� realne potrzeby (np. w Mszczonowie – na 
300 lat). To jedna z g�ównych przyczyn rozpraszania zabudowy, dodatkowo sprzeczna 
z za�o�eniami ustawowymi, by przeznacza� pod zabudow� tereny wed�ug aktualnych potrzeb. 
Jest to zasadniczy b��d wynikaj�cy z ca�kowitego podporz�dkowania rynku nieruchomo�ci 
zasadom rynkowym (pa�stwo wycofa�o si� z jego kontroli), co jest wykorzystywane dla celów 
spekulacyjnych. 

                                                 
136 W 2011 r. w kraju obowi�zuje dziesi�� ustaw specjalnych: ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94 (specustawa kolejowa); ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 (specustawa drogowa); ustawa z 7 wrze�nia 2007 r. o przygotowaniu fina�owego turnieju 
Mistrzostw Europy w Pi�ce No�nej UEFA EURO 2012, Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 (EURO 2012); ustawa z 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u�ytku publicznego, Dz.U. Nr 42, poz. 340 (specustawa 
lotniskowa); ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w �winouj�ciu, 
Dz.U. Nr 84, poz. 70 (specustawa o gazoporcie); ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us�ug i sieci telekomunikacyjnych, 
Dz.U. Nr 106, poz.106675 (megaustawa telekomunikacyjna); ustawa z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwi�zaniach zwi�zanych 
z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 123, poz. 835 (specustawa przeciwpowodziowa); ustawa z 8 lipca 2010 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Dz.U. Nr 143, poz. 963; ustawa 
z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j�drowej oraz inwestycji towarzysz�cych, Dz.U. Nr 
135, poz. 789; ustawa z 16 wrze�nia 2011 r. o szczególnych rozwi�zaniach zwi�zanych z usuwaniem skutków powodzi, Dz.U. Nr 234, poz. 
1385. 
137 Dane pochodz� z Raportu o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2008 r., Warszawa, maj 2010. 
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Kolejnym le wykorzystywanym, nadu�ywanym instrumentem s� oba rodzaje decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zw�aszcza decyzje o warunkach zabudowy 
(WZ). To jedna z g�ównych przyczyn braku �adu przestrzennego – WZ jest podstaw� 
wydawania ponad po�owy pozwole� na zabudow�, zamiast by� narz�dziem wykorzystywanym 
tylko w wyj�tkowych przypadkach. Drug� zasadnicz� wad� stosowania WZ – obok 
rozpraszania zabudowy – jest stworzenie mo�liwo�ci budowania na terenach ta�szych, 
poniewa� nie s� obj�te planem miejscowym. W gospodarce wolnorynkowej jest to mechanizm 
zrozumia�y, jednak w ko�cowym rachunku ekonomicznym ten sposób inwestowania jest 
znacznie dro�szy (WZ sprzyja pozaplanistycznej lokalizacji inwestycji).  

Obecne regulacje prawne nie rozwi�zuj� zasadniczych problemów gospodarki przestrzennej. 
Przeciwnie – wzmacniaj� niekorzystne zjawiska, blokuj�c szanse rozwojowe przede wszystkim 
obszarom zurbanizowanym, sprzyjaj� rozpraszaniu zabudowy i ekstensywnemu wykorzystaniu 
przestrzeni, powoduj� straty cennych przyrodniczo terenów w miastach i ich otoczeniu, 
stwarzaj� bariery dla inwestycji publicznych oraz inwestycji prywatnych, utrudniaj�c 
modernizacj� miast i kszta�towanie przestrzeni publicznych oraz prowadzenie kompleksowych 
operacji urbanistycznych o du�ej skali.  

Wyranie odczuwany jest równie� brak planowania na obszarach funkcjonalnych, zw�aszcza 
obszarach zurbanizowanych, co uniemo�liwia koordynacj� rozwoju obszarów miejskich 
z rozwojem ich funkcjonalnego otoczenia. Brak podstaw do prowadzenia zintegrowanej 
polityki rozwojowej wobec ró�nego typu obszarów funkcjonalnych szczególnie utrudnia 
rozwój obszarów metropolitalnych oraz transgranicznych, na których plany zagospodarowania 
nie stanowi� podstawy do podejmowania dzia�a� o charakterze rozwojowym.  

Jednym z instrumentów efektywnego rozwoju (ni�sze koszty spo�eczne i �rodowiskowe) jest 
planowanie na obszarach i terenach zurbanizowanych z w�a�ciwie uj�t� stref� przestrzeni 
rolniczej i atrakcyjnego zasobu otwartego krajobrazu wiejskiego. Niekontrolowany rozwój 
przestrzenny jest stymulowany prywatnym rachunkiem korzy�ci wynikaj�cych z przejmowania 
terenów niezabudowanych w strefie oddzia�ywania wielkich aglomeracji. Powoduje to, �e 
proces rozlewania si� urbanizacji i punktowej dewastacji krajobrazu zdecydowanie si� nasila. 
Delimitowanie tzw. obszarów zmetropolizowanej przestrzeni na podstawie kryteriów 
morfologicznych nie jest wystarczaj�cym kryterium do wyodr�bniania obszarów funkcjonalno- 
-przestrzennych na podstawie tzw. obiektywnych kryteriów oraz prawnego ustanawiania 
granic.  

Szczególnego znaczenia nabieraj� deficyty w obszarze planowania na granicach Polski, tj. nie 
tylko infrastruktury liniowej, ale tak�e rozwoju miast podzielonych granic� lub znajduj�cych si� 
w niewielkiej odleg�o�ci od granicy, nie zapewniaj�c mieszka�com dost�pu do us�ug 
podstawowych, czy na obszarach morskich i przybrze�nych (mimo istniej�cych przepisów 
w tym ostatnim przypadku). Dotychczasowe prace nad wdra�aniem zintegrowanego podej�cia 
do planowania obszarów przybrze�nych nie przynosz� satysfakcjonuj�cych rezultatów. Brak 
integracji planowania na morzu i l�dzie oznacza niewykorzystywanie gospodarczo obszaru 
stanowi�cego a� 10% terytorium kraju. Planowanie zagospodarowania obszarów morskich ma 
obecnie charakter jedynie planowania niezintegrowanego. Prowadzone jest odno�nie 
wybranych bran�: �eglugi, rybo�ówstwa, obrony narodowej. Natomiast wykorzystanie 
obszarów morskich dotyczy szerszej palety zagadnie�. Na obszarach morskich przy 
zagospodarowaniu przestrzeni bierze si� pod uwag� nie tylko �eglug�, obron� narodow�, 
ochron� �rodowiska czy rybo�ówstwo, ale równie�, zgodnie z ustaw� o obszarach morskich 
RP i administracji morskiej, sztuczne wyspy, konstrukcje i urz�dzenia, podmorskie kable 
i ruroci�gi, badania naukowe oraz eksploracje zasobów mineralnych. 62% polskich wód 
terytorialnych jest przeznaczone pod ochron� �rodowiska, która staje si� jedn� 
z najwa�niejszych form zagospodarowania przestrzeni morskiej.  
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Innym strategicznym obszarem wymagaj�cym podj�cia dzia�a� regulacyjnych dotycz�cych 
minimalizowania konfliktów przestrzennych s� obszary w s�siedztwie terenów i obiektów 
wojskowych138, na obszarze których wyst�puj� konflikty przestrzenne zwi�zane 
z uci��liwo�ciami dla spo�eczno�ci lokalnych i regionalnego rozwoju gospodarczego 
(szczególnie w rejonach lotnisk i poligonów morskich).  

Budowanie wiedzy, �wiadomo�ci i partycypacji spo�ecznej  
Niski poziom �wiadomo�ci spo�ecznej objawia si� brakiem zainteresowania problemami 
gospodarki przestrzennej, skutkuje jej nisk� rang� spo�eczn�. Wp�ywa to negatywnie na 
stanowienie prawa w sferze przestrzennej. Nieadekwatno�� rozwi�za� prawnych do 
faktycznych potrzeb partycypacji spo�ecznej w procedurach planistycznych, w szczególno�ci 
na poziomie lokalnym, skutkuje jej pozorno�ci� i nie zapobiega konfliktom generowanym 
w tych procesach. Brak kultury anga�owania obywateli w proces inwestycyjny od pocz�tku 
cyklu projektu blokuje realizacj� zada� celu publicznego. Konieczne s� dzia�ania 
popularyzuj�ce znaczenie jako�ci przestrzeni i �adu przestrzennego. Tworzenie oraz 
upowszechnianie modelowych dzia�a� planistycznych i realizacyjnych ma zasadnicze znaczenie 
dla podnoszenia poziomu �wiadomo�ci spo�ecznej w tej sferze. Konieczne jest instytucjonalne 
i prawne zagwarantowanie �wiadomej partycypacji spo�ecznej ju� w fazie formu�owania polityk 
lokalnych i tworzenia za�o�e� do planów miejscowych. W�adze lokalne powinny wywa�a� 
sprzeczne interesy jednostek oraz grup spo�ecznych, stosowa� narz�dzia sprawiedliwego 
rozstrzygania konfliktów towarzysz�cych planowaniu i budowaniu.  

(2) Kierunki dzia�a� 

Zgodnie z wymogami ustawowymi139 �ad przestrzenny i zrównowa�ony rozwój stanowi� 
podstaw� okre�lania zasad kszta�towania polityki przestrzennej oraz kierunki kszta�towania 
polityki przestrzennej i zasad jej realizacji. 

2.1. Ochrona interesu publicznego, w tym: przeciwdzia�anie zaw�aszczaniu przestrzeni 
publicznej i troska o przestrzenie publiczne, przystosowane architektonicznie i urbanistycznie 
do potrzeb osób niepe�nosprawnych – wa�ne dla budowy wi�zi spo�ecznych i to�samo�ci; 
skuteczna ochrona jako�ci i to�samo�ci krajobrazu naturalnego i zurbanizowanego – wa�nego 
sk�adnika otoczenia ludzkiego, warunkuj�cego jako�� �ycia oraz okre�laj�cego odr�bno�� 
przyrodnicz� i kulturow� poszczególnych regionów kraju; ochrona �rodowiska i zapewnienie 
okre�lonych standardów �ycia mieszka�com miast i wsi, co oznacza czysto�� �rodowiska, 
harmoni� krajobrazu, dobrze funkcjonuj�cy transport i w�a�ciw� dost�pno�� us�ug. Interes 
publiczny obejmuje równie� eliminowanie strat makroekonomicznych, zw�aszcza ryzyka 
nieuzasadnionego marnotrawienia przestrzeni i nieracjonalnego zu�ycia zasobów �rodowiska, 
co winno by� gwarantowane poprzez respektowanie szeroko rozumianego �adu 
przestrzennego jako atrybutu konstytucyjnie gwarantowanego rozwoju zrównowa�onego. 

2.2. Zbudowanie sprawnego systemu planowania przestrzennego na wszystkich jego 
poziomach, jako podstawowego instrumentu polityki przestrzennej w�adz publicznych – 
planowania krajowego obejmuj�cego obszar ca�ego kraju, planowania regionalnego 
obejmuj�cego obszar ca�ego województwa i jego obszarów funkcjonalnych oraz planowania 
lokalnego obejmuj�cego obszar gminy oraz jej cz��ci, zgodnie z zasadami hierarchiczno�ci 
i subsydiarno�ci oraz koordynacji. Planowanie to, jako dzia�alno�� w�adz publicznych – Rz�du 
i samorz�dów terytorialnych – stanowi� winno element zintegrowanego planowania rozwoju 
                                                 
138 Obszary zwi�zane z infrastruktur� militarn� koncentruj� si� obecnie w Polsce Zachodniej i Pó�nocnej, gdzie zlokalizowane s� najwi�ksze 
poligony: �aga�-�wi�toszów (34 tys. ha) na pograniczu województw dolno�l�skiego i lubuskiego, Drawsko Pomorskie (34 tys. ha) i Nadarzyce 
w województwie zachodniopomorskim oraz Bemowo Piskie w warmi�sko-mazurskim, bazy lotnicze w Wielkopolsce: Powidz, Krzesiny i na 
Pomorzu: �widwin, Miros�awiec i Malbork, w woj. �ódzkim 	ask oraz bazy marynarki wojennej Gdynia, �winouj�cie. 	�cznie MON zarz�dza 
obecnie 24 lotniskami. Poligony w znacznej cz��ci funkcjonuj� na terenach nale��cych do Lasów Pa�stwowych. Wojsko dysponuje 
14 poligonami l�dowymi i 5 morskimi. 
139 Art. 1 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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kraju. Konieczne jest zasadnicze poszerzenie obligatoryjno�ci planowania i przyj�cie zasady 
monopolu planistycznego pa�stwa (rz�du i samorz�dów lokalnych), oddzielenie prawa do 
zabudowy dzia�ki od prawa w�asno�ci oraz hierarchizacja planów – zgodnie z hierarchi� celów 
rozwoju spo�ecznego i gospodarczego, ustalanych przez w�adze krajowe, regionalne i lokalne, 
zw�aszcza tam, gdzie przedmiotem projektu jest przestrze� publiczna (ale nie tylko tam). 
Konieczne jest wprowadzenie obligatoryjno�ci projektowania funkcjonalnego (urbanistycznego 
i ruralistycznego), które pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji o kszta�cie przestrzeni. 

2.3. Zapewnienie praworz�dno�ci w planowaniu i realizowaniu procesów przestrzen-
nego rozwoju, skuteczna ochrona praw obywatela, w�a�ciciela i przedsi�biorcy, przejrzysto�� 
polityki przestrzennej pa�stwa. W celu pe�nej realizacji konstytucyjnej zasady praworz�dno�ci 
procedur planistycznych z ustawodawstwa dotycz�cego zagospodarowania przestrzeni musz� 
zosta� wyeliminowane decyzje administracyjne; nale�y je zast�pi� aktami prawa miejscowego – 
wysokiej jako�ci i akceptowanymi spo�ecznie, stanowionymi przez odpowiednie organy 
zgodnie z podzia�em w�adztwa planistycznego. Swoistym gwarantem praworz�dno�ci 
i transparentno�ci gospodarowania przestrzeni� z poszanowaniem interesu publicznego winna 
by� szeroka i aktywna partycypacja spo�eczna, niezb�dna szczególnie przy formu�owaniu 
lokalnych strategii i polityk oraz prawa miejscowego.  

2.4. Wdro�enie do systemu gospodarowania przestrzeni� podstawowych, zró�nicowa-
nych terytorialnie i spójnych z polityk� rozwoju, instrumentów ekonomicznych. 
W praktyce wielu krajów istnieje kilkadziesi�t ró�nego rodzaju instrumentów. Nale�y 
przeanalizowa� i dobra� instrumenty akceptowalne spo�ecznie, odnosz�ce si� do niewyko-
rzystanych obszarów miast, maj�cych ju� status terenów budowlanych oraz innych terenów 
koniecznych do prowadzenia spójnej polityki przestrzennej.  

2.5. Tworzenie korzystnych warunków dla dzia�alno�ci gospodarczej dla prawid�owego 
dzia�ania mechanizmów rynkowych oraz dla aktywno�ci inwestorów i przedsi�biorców. S�u�y� 
temu powinna polityka przestrzenna sektora publicznego, Rz�du i samorz�dów lokalnych oraz 
stabilno�� i spójno�� tej polityki. Konieczne s� prawne instrumenty pozwalaj�ce na godzenie 
i respektowanie interesów obywatela, przedsi�biorcy, inwestora i w�a�ciciela, czyli budowy 
równowagi pomi�dzy sfer� interesu publicznego i prywatnego oraz budowy konsensusu 
spo�ecznego w sferze polityki przestrzennej i skuteczne ograniczanie konfliktów pomi�dzy 
u�ytkownikami przestrzeni. Wdro�enie wspomnianych instrumentów ekonomicznych, 
zwi�kszy poda� terenów dla inwestycji oraz pozwoli, aby dochody z tytu�u „renty 
planistycznej” zasila�y bud�ety lokalne i s�u�y�y rozwojowi miast. Konieczne jest zbudowanie 
preferencyjnych warunków dla partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dla organizacji non- 
-profit, bowiem bez partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest mo�liwa modernizacja polskich 
miast i rozwi�zanie kwestii mieszkaniowej. Wa�nym instrumentem planistycznym 
i ekonomicznym powinny si� sta� obowi�zkowe scalenia gruntów na terenach nowej 
urbanizacji, przygotowanie terenów inwestycyjnych przez w�adze gmin, w tym dla realizacji 
wielkich projektów urbanistycznych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem partnerstwa publiczno- 
-prywatnego, oraz stosowanie prawa pierwokupu przez w�adze lokalne. 

W sferze gospodarczej wa�nym zadaniem jest tworzenie narz�dzi umo�liwiaj�cych skuteczn� 
walk� z procesami spekulacyjnymi i szar� stref� gospodarki miejskiej. Konieczna jest pe�na 
jawno�� planowania i procesów podejmowania decyzji w sprawach miasta oraz usuni�cie 
z prawa gospodarki przestrzennej decyzji administracyjnych i sformu�owa� pozwalaj�cych na 
swobodn� interpretacj� jego zapisów. 
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(3) Dzia�ania 

Dzia�ania na rzecz przywrócenia utrwalenia �adu przestrzennego w Polsce mo�na pogrupowa� 
nast�puj�co:  

6.1. Wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania 
spo�eczno-gospodarczego i przestrzennego zdolnego do efektywnej koordynacji 
dzia�a� podmiotów publicznych i polityk publicznych maj�cych najwi�ksze 
znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego na ró�nych poziomach 
zarz�dzania, 

6.2. Uporz�dkowanie regulacji zapewniaj�cych sprawno�� i powszechno�� dzia�ania 
systemu planowania przestrzennego, 

6.3. Wzmocnienie instytucjonalne i jako�ciowe planowania przestrzennego. 

Ad 6.1. Wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) planowania 
spo�eczno-gospodarczego i przestrzennego zdolnego do efektywnej koordynacji 
dzia�a� podmiotów publicznych i polityk publicznych maj�cych najwi�ksze znaczenie 
dla zagospodarowania przestrzennego na ró�nych poziomach zarz�dzania  

Zintegrowany system (hierarchiczny i skoordynowany) 
Zintegrowany system planowania z jednej strony stwarza warunki dla rozwoju spo�ecznego 
i gospodarczego, chroni�c warto�ci kulturowe i przyrodnicze, umo�liwia koordynacj� 
zamierze� i dzia�a� rozwojowych na ka�dym poziomie planowania, s�u��c ochronie interesu 
publicznego. Z drugiej strony system taki s�u�y zapewnieniu pe�nej jawno�ci dzia�a� sektora 
publicznego, radykalnie ograniczaj�c obszar uznaniowo�ci w planach i decyzjach 
administracyjnych. Hierarchiczny system jest zbudowany z elementów wzajemnie si� 
uzupe�niaj�cych (Rysunek 37.):  

• na poziomie krajowym nadrz�dnym elementem polityki przestrzennego zagospo-
darowania kraju pozostaje koncepcja przestrzennego zagospodarowania obok 
D�ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju, zawieraj�cej oprócz elementów spo�eczno-
gospodarczych tak�e elementy przestrzenne. Strategia D�ugookresowa b�dzie 
realizowana poprzez dziewi�� zintegrowanych strategii, okre�laj�cych podstawowe 
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju we wskazanych obszarach (w uj�ciu 
terytorialnym, w tym obszary funkcjonalne poziomu krajowego i makroregional-
nego140) w �redniookresowej Strategii Rozwoju Kraju,  

• na poziomie wojewódzkim pzpw141 b�dzie stanowi� integralny wspólnie ze strategi� 
element systemu planowania rozwoju województwa, pe�ni�c razem z ni� rol� 
koordynacyjn� wobec wszystkich przedsi�wzi�� podejmowanych w danym 
województwie142. Oba dokumenty b�d� uwzgl�dnia�y plany i strategie dla obszarów 
funkcjonalnych poziomu krajowego, makroregionalnego, regionalnego, 

• na poziomie lokalnym podstawowym dokumentem pozostaje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, spójny ze studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Studium powinno wi�za� równie� inne 
dokumenty oraz wszelkie decyzje wydawane w gminie w odniesieniu do 
gospodarowania przestrzeni� i zmian przeznaczenia terenów, uwzgl�dniaj�c zadania 

                                                 
140 Opis obszarów funkcjonalnych znajduje si� w Rozdziale VI. 
141 Podstawowym zadaniem planów zagospodarowania przestrzennego województw jest skoordynowanie przedsi�wzi�� (nie tylko inwestycji 
budowlanych, ale tak�e np. powo�ywania nowych obszarów chronionych) przewidywanych na obszarze województwa, realizowanych 
z ró�nych �rodków (bud�etu UE, bud�etu rz�du i samorz�dów, bud�etu przedsi�biorców prywatnych) przez ró�ne programy (zintegrowane, 
regionalne, sektorowe), nieograniczone do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ale obejmuj�ce wszelkie zamierzenia, 
finansowane równie� ze �rodków niepublicznych, maj�ce istotny wp�yw na kszta�towanie struktury przestrzennej i zró�nicowanie terytorialne 
procesów rozwojowych. 
142 Tryb i zakres pzpw okre�la obecnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast tryb i zakres przygotowania 
Strategii Rozwoju Województwa okre�la ustawa o samorz�dzie województwa. 
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wynikaj�ce z dokumentów rozwoju spo�eczno-gospodarczego i przestrzennego 
szczebla krajowego i regionalnego, a tak�e realizuj�cych d�ugoterminowe cele 
rozwoju lokalnego, niestoj�ce z nimi w sprzeczno�ci. 

Spójno�� planowania spo�eczno-gospodarczego z przestrzennym na poziomie regionalnym 
zostanie wyra�ona poprzez wymóg harmonizacji trybu przygotowania i zawarto�ci dokumentów 
dotycz�cych rozwoju spo�eczno-gospodarczego – strategii rozwoju województwa oraz 
przestrzennego – planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W ten sposób 
zintegrowane elementy planowania rozwoju regionu zawiera� b�d� równie� obowi�zuj�ce 
wytyczne (w zakresie ustawowym) dla gmin. Dzia�ania te wymagaj� przeprowadzenia zmian 
dotycz�cych przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego województwa, tak aby 
pozwala�y na synchronizowanie wszystkich przedsi�wzi�� (nie tylko celu publicznego) 
realizowanych w danym regionie oraz na koordynowanie tych dzia�a� z dzia�aniami 
planowanymi w ramach krajowych polityk zintegrowanych i sektorowych oraz strategicznych 
i strukturalnych przedsi�wzi�� podejmowanych przez samorz�dy terytorialne i inne podmioty 
publiczne i prywatne.  

Na poziomie lokalnym wybrane rozwojowe obszary gminy zostan� uwzgl�dnione w zadaniach 
wynikaj�cych z dokumentów rozwoju spo�eczno-gospodarczego szczebla krajowego 
i regionalnego. Wymaga to od gmin przygotowania strategicznych dokumentów rozwoju 
spo�eczno-gospodarczego (gminnych/lokalnych strategii rozwoju), opartych m.in. na 
prognozie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, 
uwzgl�dniaj�cej specjalistyczne prognozy i studia, w szczególno�ci demograficzne. Wi��e si� to 
z wprowadzeniem obligatoryjnego sporz�dzania analiz i prognoz jako bazy dla prowadzenia 
polityki rozwoju na obszarze gminy. Plany miejscowe b�d� stanowi�y podstaw� wydawania 
decyzji administracyjnych i przes�dza�y o lokalizacji inwestycji, których racjonalno�� zostanie 
zwi�zana z odpowiedzialno�ci� finansow� podmiotów publicznych i niepublicznych za skutki 
podejmowanych decyzji dotycz�cych zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony 
plany miejscowe oraz inne formy realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym (w tym 
m.in. decyzje lokalizacyjne, podzia�y gruntów, obrót nieruchomo�ciami) nieuwzgl�dniaj�ce 
wytycznych ponadlokalnych lub w inny sposób naruszaj�ce ustalenia pzpw w tym zakresie jako 
obarczone wad� prawn� b�d� uchylane rozstrzygni�ciem nadzorczym wojewody. Dzia�ania te 
wymaga�yby dokonania zmian charakteru prawnego pzpw. 

Wprowadzenie planowania dla obszarów funkcjonalnych 
Ka�dy z wymienionych poziomów systemu hierarchicznego b�dzie uwzgl�dnia� planowanie 
w obszarach funkcjonalnych, stanowi�ce kluczowy element nowoczesnej polityki rozwoju. 
B�dzie ono obejmowa�o, w zale�no�ci od potrzeb, prowadzenie analiz i studiów oraz 
opracowywanie koncepcji w funkcjonalnych uk�adach przestrzennych przek�adanych na 
podmiotowe dokumenty planistyczne i programowe. Polityka rozwoju prowadzona 
w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych o zasi�gu wykraczaj�cym poza granice jednostek 
administracyjnych przeciwdzia�a nierówno�ciom w poziomie zagospodarowania, które tworz� 
si� np. w pasie przygranicznym (tzw. szwów) na poziomie mi�dzyregionalnym, jak 
i mi�dzynarodowym (np. wypracowanie zasad wspó�pracy przy wykonywaniu lokalnych 
i regionalnych, regionalnych i ponadregionalnych opracowa� planistycznych na obszarach 
przygranicznych, w tym przede wszystkim w miastach podzielonych granic� pa�stwow�). 
Planowanie funkcjonalne na obszarach wyró�nionych za pomoc� cech geograficznych na bazie 
uwarunkowa� spo�eczno-gospodarczych, dzi�ki kompleksowemu uj�ciu zagadnie�, pozwoli 
trafniej zdefiniowa� specyficzny potencja� rozwojowy oraz kompleksowo rozwi�zywa� 
konflikty wyst�puj�ce na danym obszarze. 

Planowanie funkcjonalne zostanie wprowadzone jako element dzia�a� polityki rozwoju oraz 
polityk sektorowych na ka�dym poziomie planowania w ramach krajowych i regionalnych 
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programów rozwojowych. Wyj�tkiem b�d� strategie i plany rozwoju adresowane bezpo�rednio 
do pewnych obszarów funkcjonalnych, wymagaj�cych kompleksowego podej�cia (zgodnie 
z zawart� w Rozdziale VI. typologi� obszarów funkcjonalnych).  

Delimitacja oraz wyznaczanie standardów i procedur planistycznych stanowi�cych wytyczne 
dla planowania miejscowego w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych b�d� dokonywane 
z udzia�em podmiotów poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego dla znalezienia 
rozwi�za� optymalnych i uniwersalnych. Obszary funkcjonalne maj� szans� rozwija� si� 
bardziej równomiernie (obszary metropolitalne), lepiej wykorzystywa� swój potencja� (obszary 
ochrony), chroni� zasoby przed niew�a�ciwym u�ytkowaniem (obszary deficytu wody), da� 
podstaw� do budowania przysz�ego potencja�u (strefa przybrze�na) czy dostosowa� dzia�ania 
zgodnie z analiz� stanu zagospodarowania i powi�za� funkcjonalnych (obszary o s�abej 
dost�pno�ci czasowej, obszary wiejskie). Okre�lenie odpowiedzialno�ci za sporz�dzanie 
planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych powinno by� pochodn� 
zastosowania zasady wspó�w�adztwa (governance) oraz zasady subsydiarno�ci. 
Jednym ze specyficznych typów obszarów funkcjonalnych s� obszary l�dowe na styku l�du 
i morza. Strefa przybrze�na ze wzgl�du na brak barier fizycznych dla przenikaj�cych si� 
bodców antropogenicznych i naturalnych stanowi specyficzny obszar wymagaj�cy koordynacji 
dzia�a�, przede wszystkim rozstrzygania konfliktów przestrzennych oraz dyskontowania 
korzy�ci spo�eczno-gospodarczych i �rodowiskowych. Wprowadzenie na poziomie kraju 
planowania obszaru strefy przybrze�nej zapewni odpowiedni stopie� integracji polityki 
morskiej kraju oraz dzia�a� rozwojowych wynikaj�cych z planów krajowych i regionalnych. 
Umo�liwi to opracowanie uporz�dkowanych i spójnych planów przestrzennych obszarów 
morskich skoordynowanych z planami zagospodarowania przestrzennego obszarów l�dowych 
wpisanych w hierarchiczny system krajowego planowania przestrzennego. Dzi�ki opracowaniu 
planów morskich operacjonalizuj�cych cele i za�o�enia polityki morskiej oraz odpowiednich 
krajowych programów i strategii sektorowych (np. w zakresie wyst�powania z�ó� kopalin: ropy 
naftowej, gazu ziemnego, kruszyw naturalnych i bursztynu – prowadzonej ju� dzia�alno�ci 
górniczo-geologicznej, transportu, rybo�ówstwa) i przestrzennych (rozwój regionów 
portowych) okre�lone zostan� uwarunkowania umo�liwiaj�ce zrównowa�one u�ytkowanie 
obszarów morskich. W ten sposób zostan� zapewnione mechanizmy dostosowywania polityk 
oraz strategii krajowych i regionalnych dla u�atwienia wykorzystania powsta�ych mo�liwo�ci: 
produkcji energii odnawialnej na obszarach morskich, turystyki morskiej, marikultury 
(np. rozwój infrastruktury przesy�owej czy proekologicznego transportu w strefie brzegowej). 

Dzia�ania te przywróc� pe�ny wp�yw w�a�ciwej administracji krajowej na zagospodarowanie 
przestrzenne strefy przybrze�nej, jak równie� ukszta�towanie norm prawnych i uregulowa� 
fiskalnych racjonalizuj�cych wykorzystanie przestrzeni morskiej w jej wszystkich wymiarach. 

Propozycje te b�d� zmierza� do racjonalnego gospodarowania przestrzeni� morsk� na zasadzie 
symetrii w stosunku do przestrzeni l�dowej z wykorzystaniem planowania przestrzennego 
w wy��cznej strefie ekonomicznej tak, aby mo�liwe by�o regulowanie w niej gospodarki 
przestrzennej, w tym lokalizowanie infrastruktury liniowej, tworzenie korytarzy 
transportowych, budowa platform, ochrona i rozwój �ywych zasobów morza oraz dziedzictwa 
kulturowego, bez naruszania swobód gwarantowanych prawem mi�dzynarodowym. 

Zapewnienie koordynacji 
Wa�nym za�o�eniem budowy nowego zintegrowanego systemu planowania polityki rozwoju 
w Polsce jest uspójnienie wymiaru terytorialnego na wszystkich poziomach zarz�dzania 
z dzia�aniami w sferze spo�ecznej i gospodarczej. Zapewnienie pe�nej koordynacji celów 
i dzia�a� podejmowanych w odniesieniu do terytorium z dzia�aniami sektorowymi wymaga 
przebudowy systemu zarz�dzania pa�stwem, przebudowy systemu finansów publicznych, 
zdobycia umiej�tno�ci programowania strategicznego na poszczególnych poziomach 
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zarz�dzania anga�uj�cych wszystkich uczestników „gry o przestrze�”. Zwi�kszenie mo�liwo�ci 
osi�gania celów rozwojowych wymaga zaanga�owania odpowiednich mechanizmów 
koordynacji oraz obni�enia kosztów funkcjonowania zorganizowanego sektorowo pa�stwa. 

Najwa�niejszym instrumentem planistycznym zapewniaj�cym realizacj� polityk publicznych 
o oddzia�ywaniu terytorialnym, uwzgl�dniaj�cym specyficzne uwarunkowania geograficzne 
i spo�eczno-gospodarcze, b�dzie kontrakt terytorialny. Kontrakt wyznaczy cele w odniesieniu 
do ró�nych terytoriów, zidentyfikuje poszczególne podmioty zaanga�owane w jego realizacj�, 
okre�li ich zadania oraz wska�e niezb�dne �rodki finansowe. 

Ad 6.2. Uporz�dkowanie regulacji zapewniaj�cych sprawno�	 i powszechno�	 
dzia�ania systemu planowania przestrzennego 

Prawo do zabudowy to przywilej -– powinno by� reglamentowane  
W wypadku rozwoju obszarów miejskich podstawow� zasad� b�dzie maksymalne 
wykorzystanie obszarów ju� zagospodarowanych (brown fields), podczas gdy zagospodarowanie 
nowych obszarów (green fields) b�dzie dopuszczane jedynie wtedy, gdy wyczerpi� si� zasoby 
obszarów mo�liwych do ponownego zagospodarowania, kompensowanych w ramach uk�adów 
krajowych, mi�dzyregionalnych i lokalnych. Zasada ta b�dzie s�u�y�a rozwi�zywaniu 
problemów wynikaj�cych zarówno z niekontrolowanych procesów suburbanizacji, jak 
i z ca�kiem �wiadomego zajmowania przez miasta nowych terenów, zamiast wykorzystywania 
na cele spo�eczne i gospodarcze obszarów ju� zabudowanych. W efekcie konieczne b�dzie: 

• ustawowe ograniczenie zabudowy lub podzia�u gruntów le��cych poza terenami 
obj�tymi planami zagospodarowania przestrzennego tylko do tzw. plomb 
w istniej�cych strukturach, obwarowane szczegó�owymi warunkami – miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego b�d� podstawowym dokumentem s�u��cym 
zarz�dzaniu przestrzeni�, szczególnie dla obszarów o najwi�kszej presji inwestycyjnej, 

• wprowadzenie ustawowego obowi�zku planistycznego dla terenów rozwojowych 
wyznaczonych w studiach uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin oraz obowi�zku scalania i reparcelacji143 gruntów na podstawie decyzji 
planu miejscowego, 

• rozdzielenie na drodze ustawowej prawa w�asno�ci nieruchomo�ci od prawa do jej 
zagospodarowania i zabudowy144, obowi�zkowe obj�cie planami miejscowymi 
przestrzeni publicznych, z konsekwencj� dla realizacji inwestycji (kubaturowych) celu 
publicznego w tych przestrzeniach; posiadanie planu miejscowego b�dzie podstaw� 
do ubiegania si� o wspó�finansowanie z funduszy UE, 

• okre�lenie i wprowadzenie zasadniczych ogranicze� w opracowywaniu i uchwalaniu 
planów miejscowych dla terenów o bardzo ma�ej powierzchni. 

Na obszarach wiejskich rozwi�za� systemowych wymaga zjawisko semiurbanizacji. System 
regulacji powinien sprzyja� nadaniu pozytywnego aspektu temu procesowi, a wi�c podniesieniu 
poziomu �ycia. Musi jednocze�nie odpowiada� na problem zaniku funkcji charakterystycznych 
dla obszarów wiejskich.  

 

                                                 
143 Reparcelacja rozumiana jako inna organizacja podzia�u zespo�u dzia�ek wg nowej logiki i potrzeb, oparta na nowej logice podzia�ów, 
rekompensat i przejmowania korzy�ci zwi�zanych z now� warto�ci�. „Podzia� wtórny” pogarsza struktur� podzia�ów, ograniczaj�c potencja�y 
rozwoju przestrzennego. Reparcelacja to kompleksowe przekszta�cenie podzia�ów jednostek urbanistycznych w celu optymalizowania 
potencja�ów u�ytkowych terenu, a nie tylko wtórny podzia� (dostosowanie do wspó�czesnych wymaga�). 
144 Przy za�o�eniu, �e u�ytkowanie to obecny stan nieruchomo�ci, a zagospodarowanie odnosi si� do dzia�a� przysz�ych. 
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Studia uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin b�d� zawiera�y 
wi���ce ustalenia nie tylko dla planu miejscowego, ale tak�e dla ka�dej decyzji administracyjnej 
zwi�zanej z okre�laniem warunków i wydawaniem pozwole� na zabudow� w zakresie 
wyró�nionych ustawowo zagadnie�, w szczególno�ci przeznaczenia terenów i zasad ich 
zagospodarowania (podzia�u na podstawowe strefy rozwoju i ochrony), jako dokumenty 
zintegrowanego rozwoju spo�eczno-gospodarczego zawieraj�cego uwarunkowania i kierunki 
rozwoju przestrzennego planistycznie obejmuj�ce swym zasi�giem wi�ksze obszary 
funkcjonalne. W okre�lonych ustawowo sytuacjach studia gminne wraz z przepisami 
urbanistycznymi powi�zanymi z okre�lonymi terenami b�d� stanowi� podstaw� do wydawania 
pozwole� na budow�. 

Ustawowo zostanie wprowadzony obowi�zek planistyczny dla terenów rozwojowych 
wyznaczonych w studiach uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
intensywnie rozwijaj�cych si�, np. stref podmiejskich wi�kszych miast – wchodz�cych w sk�ad 
obszaru metropolitalnego. Rejony pokryte planami miejscowymi b�d� tworzy� powierzchnie 
ci�g�e, obejmuj�c swym zasi�giem znacz�ce obszary gmin, w tym tak�e intensywnie rozwijaj�ce 
si� strefy podmiejskie wi�kszych miast.  

Wzmocniony zostanie system nadzoru nad wykonywaniem zada� z zakresu gospodarki 
przestrzennej oraz egzekucji planowania przestrzennego przez okre�lenie sankcji prawnych 
i ekonomicznych za zaniechanie dzia�a� stanowi�cych obowi�zek prawny. 

Wprowadzone zostan� tak�e na drodze ustawowej minimalne standardy wyposa�enia 
i zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych, zwi�zane z ekstensywno�ci� 
zabudowy i dost�pem do infrastruktury technicznej, jak równie� standardy minimalnej 
dost�pno�ci do podstawowych us�ug spo�ecznych z zachowaniem ochrony interesu 
publicznego. Na obszarach, dla których spe�nienie tych ostatnich b�dzie niemo�liwe, zostan� 
w planach wojewódzkich zaproponowane rozwi�zania zast�pcze z zakresu e-dost�pno�ci.  

Zostan� wprowadzone regulacje prawne uniemo�liwiaj�ce rozpraszanie zabudowy, zabudow� 
wzd�u� dróg krajowych i wojewódzkich, na terenach pozbawionych infrastruktury wodno- 
-kanalizacyjnej i na terenach ryzyka powodziowego. Zostanie wprowadzony zakaz podzia�u 
nieruchomo�ci rolnych na dzia�ki budowlane, je�li nie s� przeznaczone w planie miejscowym 
pod zabudow�, oraz nakazy dotycz�ce dopuszczalnego procentu zabudowy terenu, wysoko�ci 
zabudowy, zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.  

B�dzie wspierane tworzenie gminnego zasobu nieruchomo�ci tj. wykup, wyw�aszczanie 
i wymiana terenów, przeprowadzanie scale� i wtórnych podzia�ów gruntów oraz przejmowanie 
przez gmin� cz��ci wtórnie dzielonych terenów na cele urz�dze� wspólnych (ulice, parkingi, 
urz�dzenia techniczne, ziele� urz�dzona). 

Efektywnym narz�dziem s�u��cym ponownemu zagospodarowywaniu przestrzeni ju� 
zurbanizowanej i intensyfikacji wykorzystania przestrzeni uzbrojonej winny si� sta� – jak to jest 
w krajach o ugruntowanej kulturze planistycznej – zach�ty ekonomiczne. Zarz�dzaj�cy 
gruntami b�d� podejmowali dzia�ania s�u��ce zagospodarowaniu gruntów do tego 
przygotowanych z zaanga�owaniem �rodków publicznych, a instrumenty ekonomiczne b�d� 
rekompensowa�y gminom wydatkowane �rodki oraz zach�c� je do sporz�dzania planów 
miejscowych. Zmiany te b�d� zach�t� dla gmin do wspó�dzia�ania na obszarach 
funkcjonalnych miast, przede wszystkim powy�ej 100 tys. mieszka�ców, oraz na rozwojowych 
obszarach funkcjonalnych wskazanych w planach zagospodarowania przestrzennego 
województw.  

System regulacji wymaga zdefiniowana lub doprecyzowania poj�� takich jak: „interes 
publiczny”, „teren zintegrowanych dzia�a� urbanizacyjnych”, „wykluczenie spo�eczne”, 
„obszar degradacji ekonomicznej”, „rozpraszanie zabudowy”, „�ad przestrzenny”, „dobre 



V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

 178 

s�siedztwo” itp., stanowi�cych podstaw� dokumentów dotycz�cych sfery przestrzennej. 
Sprawny system regulacji pozwoli ograniczy� – przede wszystkim poprzez dzia�ania 
edukacyjne (edukacja profesjonalna i edukacja powszechna – obywatelska) oraz mechanizmy 
partycypacji – pojawianie si� konfliktów przestrzennych i spo�ecznych (Rysunek 38.), których 
skutki odczuwalne s� w sferze spo�eczno-gospodarczej. Konflikty przestrzenne wynikaj�ce 
z problemów zwi�zanych z niekontrolowan� suburbanizacj�, rozpraszaniem zabudowy na 
obszarach wiejskich powoduj� przede wszystkim opónienia w realizacji inwestycji b�d ich 
wstrzymywanie, dodatkowe nak�ady finansowe wynikaj�ce z konieczno�ci usuwania skutków 
przestrzennego zagospodarowania niezgodnego z przeznaczeniem terenu. 

Ad 6.3. Wzmocnienie instytucjonalne i jako�ciowe planowania przestrzennego 

Wzmocnienie planowania przestrzennego wymaga zmian instytucjonalnych na poszczególnych 
poziomach administracyjnych oraz wprowadzenia systemu monitoringu i sta�ej oceny stanu 
zagospodarowania przestrzennego. Zostanie pog��bione wspó�dzia�anie biur planowania 
z departamentami polityki regionalnej, a wzmocnienie jednostek planowania strategicznego 
b�dzie osi�gane przy wspó�pracy z Rz�dem, m.in. poprzez realizacj� rz�dowego programu 
szkoleniowego z zakresu zintegrowanego planowania przestrzennego przeznaczonego dla 
s�u�b samorz�dowych. Program ten zapewni �cie�k� rozwoju kariery i poszerzania 
kompetencji planistom przestrzennym – ��cznie z certyfikacj� zdobytych umiej�tno�ci. 
Pracownicy administracji publicznej zajmuj�cy si� planowaniem procesów rozwojowych, 
w tym przestrzennych, oraz realizacj� przedsi�wzi�� z nich wynikaj�cych b�d� podlega� 
procesowi kszta�cenia ustawicznego, sta�emu procesowi podnoszenia wiedzy i kompetencji 
w zakresie zagadnie� dotycz�cych jako�ci przestrzeni i polityki przestrzennej. Umo�liwi 
to m.in. okre�lenie w�a�ciwej pozycji planisty w strukturze organizacyjnej administracji 
rz�dowej i samorz�dowej. 

Wzmocnienie jako�ciowe dzia�a� planistycznych nast�pi tak�e dzi�ki wsparciu na szczeblu 
krajowym profesjonalnych s�u�b zajmuj�cych si� z jednej strony planowaniem strategicznym, 
a z drugiej doradztwem na rzecz planistów regionalnych i lokalnych. Nast�pi zdefiniowanie 
standardów i rozszerzenie zakresu kszta�cenia oraz zwi�kszenie liczby osób kszta�conych na 
studiach o kierunku gospodarka przestrzenna traktowanego w sposób interdyscyplinarny, 
prowadzonych na ró�nych uczelniach (politechniki, uniwersytety i uniwersytety ekonomiczne). 
Zarz�dzanie przestrzeni� w jednostkach administracji publicznej b�dzie mog�o by� powierzane 
osobom przygotowanym zawodowo. Zostanie wprowadzony system studiów podyplomowych 
o profilu „planista/urbanista”, wraz z wymogiem uko�czenia tego kierunku przez 
pracowników samorz�dowych zajmuj�cych si� planowaniem przestrzennym i regionalnym. 
Badania naukowe dotycz�ce polskiej przestrzeni b�d� w szerokim zakresie uwzgl�dnia� 
problematyk� warto�ci przestrzennych, dziedzictwa oraz �adu przestrzennego. 

W ramach promocji kultury przestrzeni prowadzona b�dzie edukacja obywatelska 
i popularyzacja problematyki �rodowiska zurbanizowanego, zw�aszcza w aspekcie aktywnego 
udzia�u spo�ecze�stwa w procesach planowania. Zwi�kszanie zainteresowania spo�ecze�stwa 
jako�ci� otoczenia, planowaniem i projektowaniem doprowadzi do efektywnego moderowania 
konfliktów w procesach planowania. Obywatelska edukacja b�dzie s�u�y� budowaniu 
powszechnego przekonania, �e polska przestrze� pojmowana jako bogactwo naturalne 
i dziedzictwo kulturowe podlega zasadom zrównowa�onego rozwoju – a �ad przestrzenny jest 
dobrem publicznym. Zagadnienia zwi�zane z przestrzeni� b�d� zajmowa� w�a�ciwe im miejsce 
w programie kszta�cenia ogólnego. 

6.3.1. Budowa systemu monitorowania procesów przestrzennych i ich oceny  

Zostanie zbudowany system monitorowania procesów przestrzennych, który w oparciu 
o infrastruktur� danych przestrzennych pozwoli na ocen� dzia�a� wszystkich zaanga�owanych 
podmiotów na ró�nych poziomach, od lokalnego, przez regionalny, krajowy, po europejski, 
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a dzi�ki powi�zaniu z systemem monitorowania zjawisk spo�eczno-gospodarczych oraz 
efektów polityki rozwoju b�dzie platform� wspó�pracy w zakresie wyznaczania celów i dzia�a� 
maj�cych wp�yw na przestrze�. W tym celu zostan� opracowane za�o�enia jednolitego 
krajowego systemu monitoringu. Po��czy on ju� istniej�ce systemy/obserwatoria regionalne, 
umo�liwiaj�c zintegrowan� polityk� rozwojow�. Dzi�ki budowie systemu monitorowania 
polityka przestrzenna uzyska mo�liwo�� koordynowania zamierze� polityk sektorowych 
maj�cych wp�yw na przestrze�. System monitoringu zagospodarowania przestrzennego b�dzie 
oparty na systemie monitorowania w ramach krajowej i europejskiej infrastruktury, z�o�onej 
m.in. z: 

• powi�zanych ze sob�, zdolnych do wspó�dzia�ania systemów i baz danych 
przestrzennych zawieraj�cych dane i metadane o odpowiedniej tre�ci i jako�ci,  

• analiz przestrzennych nie tylko takich, jak np. atlas przestrzennego zagospodaro-
wania kraju, ale równie� analiz tematycznych, jak np. prace ESPON. 

System b�dzie bazowa� na zreformowanych i profesjonalnych s�u�bach polityki przestrzennej 
na poziomie kraju i regionów oraz dostarcza� informacje konieczne do podejmowania decyzji 
o charakterze zarz�dczym na wszystkich szczeblach systemu polityki przestrzennej. 
Zintegrowanie go z europejskim systemem monitorowania procesów przestrzennych145, 
zapewni traktowanie polskiej przestrzeni jako jednego z elementów struktur makroregio-
nalnych i paneuropejskich. 

Powstanie te� interaktywny dost�pny w internecie krajowy atlas zmian struktur przestrzennych, 
s�u��cy wszystkim u�ytkownikom.  

Elementem systemu monitoringu b�dzie ocena realizacji polityki przestrzennej przeprowa-
dzana co trzy lata w ramach raportu o rozwoju spo�eczno-gospodarczym, regionalnym oraz 
przestrzennym146 opracowywanego przez ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego. 
Raport b�dzie zawiera� m.in. analiz� kierunków rozwoju przestrzennego, ocen� stopnia 
realizacji celów za�o�onych w wizji przestrzennego zagospodarowania oraz w Planie dzia�a�, 
rekomendacje dla polityk maj�cych szczególnie silny wp�yw na zmiany struktur przestrzennych 
(m.in. dzi�ki upowszechnianiu metod zwanych Territorial Impact Assessment i instrumentów 
realizacji polityki przestrzennej kraju).  

6.3.2. Partnerstwo terytorialne w planowaniu i zarz�dzaniu procesami rozwojowymi  

Osi�gni�cie pe�nej i rzeczywistej jawno�ci planowania we wszystkich fazach oraz umo�liwienie 
aktywnej partycypacji spo�ecznej w ka�dej z nich stanowi o poziomie nowoczesnego 
zarz�dzania przestrzeni�. Dzia�ania s�u��ce w��czeniu partnerów w system planowania b�d� 
polega�y m.in. na wprowadzeniu obowi�zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych 
(BIP) gminy uchwa�, dotycz�cych dokumentów planistycznych wraz z za��cznikami 
graficznymi i innymi, stanowi�cymi dokumentacj� planistyczn�; wprowadzeniu na etapie 
wy�o�enia projektów studiów gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
do konsultacji spo�ecznych (tak�e w formie elektronicznej), obowi�zku umieszczania wy�ej 
wymienionych projektów na stronie internetowej gminy oraz w BIP, w oparciu o Ustaw� 
o infrastrukturze informacji przestrzennej. Forma dokumentów planistycznych, teksty, jak 
i rysunki planów oraz za��czników do nich, razem z uczytelnieniem prawa, w tym planów 
zagospodarowania przestrzennego i relacji pomi�dzy ró�nymi rodzajami planów, umo�liwi� 
partycypacj� spo�eczn�, dzi�ki przyst�pnej formie i pe�nej informacji o uwarunkowaniach, 
problemach i korzy�ciach, jakie mog� wynika� z proponowanej polityki przestrzennej zapisanej 
w studium gminnym oraz sposobu jej realizacji przez plany miejscowe. Termin i czas oraz 
                                                 
145 Zgodnie z ustaw� z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej implementuj�cej dyrektyw� PE i Rady Nr 2007/2/WE 
z dnia 14 marca 2007 r. w tej sprawie. 
146Art. 35b. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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powszechno�� informacji dotycz�cych konsultowania dokumentów planistycznych powinny 
umo�liwi� wyprzedzaj�ce zg�aszanie wniosków i uwag przez wszystkie zainteresowane strony. 
Dotyczy to równie� wczesnych faz prac planistycznych, tak aby partycypacja spo�eczna mia�a 
wp�yw na tworzone koncepcje urbanistyczne. 

Zostanie opracowana polityka informacyjna Rz�du popularyzuj�ca najlepsze praktyki 
w zakresie zintegrowanej polityki przestrzennej, co b�dzie wymaga�o wprowadzenia 
systemowych i d�ugofalowych rozwi�za� prawnych oraz finansowych. Opracowane zostan� 
i b�d� wdra�ane programy edukacyjne popularyzuj�ce aktywne uczestnictwo partnerów 
gospodarczych i spo�ecznych w procesie planowania rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Rysunek 38. Potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne 

 

�ród�o: Opracowanie MRR. 
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VI. Typologia obszarów funkcjonalnych 

Jednym z procesów, jakim podlegaj� polityki publiczne na �wiecie, a szczególnie w Europie 
(w tym w niektórych krajach cz�onkowskich UE), jest przechodzenie od podej�cia 
sektorowego do zintegrowanego podej�cia terytorialnego (integrated territorial approach). 
Charakteryzuje si� ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencja�ów 
terytoriów okre�lonych funkcjonalnie, integracj� dzia�a� publicznych w wymiarze 
przestrzennym oraz wielopoziomowym systemem zarz�dzania. To podej�cie zosta�o 
zastosowane tak�e ju� w Polsce – w lipcu 2010 roku Rz�d przyj�� Krajow� Strategi� Rozwoju 
Regionalnego 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, która nowy paradygmat polityki 
ukierunkowanej terytorialnie próbuje zastosowa� w odniesieniu do polityki regionalnej. 
Co zrozumia�e, KPZK 2030 jako g�ówny dokument strategiczny w dziedzinie 
zagospodarowania przestrzennego kraju tak�e wykorzystuje nowe podej�cie terytorialne. 
Za�o�eniem dokumentu jest, �e podobny zestaw dzia�a� o charakterze zintegrowanym 
powinien by� kierowany do obszarów charakteryzuj�cych si� wspólnymi cechami 
geograficznymi (spo�eczno-gospodarczymi i przestrzennymi) nazwanych obszarami 
funkcjonalnymi. W tym uj�ciu przedmiotem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
jest ca�e jego terytorium, a jej cele i instrumenty s� ró�nicowane w zale�no�ci od specyfiki 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych i ukierunkowane s� na wykorzystanie ich 
specyficznego potencja�u geograficznego dla osi�gania celów rozwojowych kraju (zgodnie 
z celem KPZK 2030). Tylko cz��� obszarów funkcjonalnych KPZK mo�na zaliczy� do 
tradycyjnie rozumianych „obszarów problemowych” – czyli takich, na których dochodzi do 
konfliktów przestrzennych czy dysfunkcji rozwojowych i na których istnieje potrzeba podj�cia 
interwencji publicznej z poziomu krajowego. Cz��� obszarów funkcjonalnych KPZK zosta�o 
przyj�tych w rozumieniu polityki regionalnej (zgodnie z zapisami KSRR 2010-2020). 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nak�ada obowi�zek wyznaczenia 
„obszarów problemowych” oraz „metropolitalnych”, które w przyj�tej w pracach nad KPZK 
2030 typologii s� jednym z typów obszarów funkcjonalnych. Wskazanie w KPZK wy��cznie 
obszarów problemowych i metropolitalnych nie wystarcza dla prowadzenia nowoczesnej 
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, zapewniaj�cej realizacj� celów polityki 
rozwoju w odniesieniu do ca�ej przestrzeni.  

Po odpowiednich zmianach prawnych, okre�lone w KPZK 2030 obszary funkcjonalne 
powinny by� uwzgl�dniane jako element planowania przestrzennego oraz spo�eczno- 
-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym, a tam, gdzie jest to zasadne, 
stanowi� odr�bn� kategori� planistyczn� (Rysunek 37.).  

Bazuj�c na ustawowej definicji obszaru problemowego tj. „obszaru szczególnego zjawiska 
z zakresu gospodarki przestrzennej lub wyst�powania konfliktów przestrzennych” wskazanego 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub okre�lonego w studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy147, KPZK 2030 
rozbudowuje je o zapis „zwarty uk�ad przestrzenny sk�adaj�cy si� z funkcjonalnie powi�zanych 
terenów, charakteryzuj�cych si� wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi 
celami rozwoju”. 

Proponowana definicja obszaru funkcjonalnego obejmuje nast�puj�ce obszary, których 
wyznaczanie wynika m.in. z obowi�zuj�cych ustaw: 

• obszar metropolitalny – okre�lony jako „obszar wielkiego miasta oraz powi�zanego 
z nim funkcjonalnie bezpo�redniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju”,  

                                                 
147 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, art. 2 pkt 7. 
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• tereny zamkni�te – ustalane na zasadach okre�lonych ustaw� Prawo geodezyjne 
i kartograficzne z 17 maja 1989 r.148 tereny o charakterze zastrze�onym ze wzgl�du na 
obronno�� i bezpiecze�stwo pa�stwa, 

• strefa ochronna terenu zamkni�tego – „obszar, na którym, z uwagi na potrzeby 
obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, wprowadza si� ograniczenia 
w zagospodarowaniu lub korzystaniu z terenów”, 

• obszar przestrzeni chronionej – „obszar planowany do ochrony przed zabudow� 
niezwi�zan� z celami ochrony i udost�pnianiem terenów chronionych wraz z 
otulinami i korytarzami ekologicznymi, strefy ochronne uj�� wody i zbiorników wód 
�ródl�dowych, obszary obj�te ochron� zabytków i opiek� nad zabytkami oraz tereny 
zieleni, zadrzewie�, lasów i upraw polowych”. 

Zbiór obszarów funkcjonalnych jest zbiorem otwartym – liczba i zasi�g geograficzny takich 
obszarów zale�y od celu, jakiemu delimitacja ma s�u�y�. Dla realizacji celów KPZK 2030 
wyznaczono obszary funkcjonalne, które b�d� delimitowane na ró�nych poziomach 
zarz�dzania (krajowym, regionalnym, funkcjonalnym). Mo�na je podzieli� na cztery 
podstawowe typy: 

� okre�lone w odniesieniu do ca�ego systemu osadniczego, wyznaczone na podstawie 
stopnia urbanizacji, obejmuj�ce obszary miejskie – rdzenie i ich strefy funkcjonalne – 
i obszary funkcjonalne wiejskie, 

� wyznaczone na podstawie typu potencja�u rozwojowego ze wzgl�du na 
wyst�powanie szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej i warunków 
dla polityki rozwoju w skali makroregionalnej, 

� wyznaczone ze wzgl�du na mo�liwo�� wyst�pienia konfliktów przestrzennych 
zwi�zanych ze sposobem wykorzystania ich potencja�u przyrodniczego i 
kulturowego, 

� wymagaj�ce restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy u�yciu instrumentów 
w�a�ciwych polityce regionalnej. Na tych obszarach dochodzi do kumulacji 
problemów o charakterze spo�eczno-gospodarczym, co staje si� barier� dla osi�gania 
spójno�ci przestrzennej kraju.  

Dwie ostatnie z powy�szych kategorii zawieraj� wy��cznie obszary problemowe (zgodnie 
z obowi�zuj�c� Ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) polityki 
przestrzennej i regionalnej, podczas gdy obszary funkcjonalne nale��ce do innych typów mog�, 
ale nie musz� by� uznane za problemowe na odpowiednim poziomie planistycznym.  

Dla pewnej grupy obszarów, szczególnie obszarów wiejskich, typologia KPZK 2030 ma 
warto�� dydaktyczn�, wprowadzaj�c do dokumentu strategicznego wiedz� eksperck�. 
Prze�amuje to prezentowane w dokumentach strategicznych i operacyjnych jednolite, 
pozbawione rozró�niania funkcjonalnego podej�cie do traktowanych administracyjnie 
obszarów wiejskich. 

W odniesieniu do poszczególnych obszarów problemowych KPZK 2030 nie przes�dza o ich 
szczegó�owej delimitacji w terenie, pozostawiaj�c to zadanie odpowiednim organom pa�stwa 
(w tym samorz�dom wojewódzkim)149.  

Delimitacja tych obszarów b�dzie si� odbywa� (z wyj�tkiem obszarów obejmuj�cych wi�cej ni� 
jedno województwo lub strategicznych z punktu widzenia funkcjonowania kraju) przede 
wszystkim na poziomie regionalnym lub lokalnym. 

                                                 
148 Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287. 
149 Po przyj�ciu przez RM KPZK 2030 szczegó�owe kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych zostan� opracowane przez zespo�y 
rz�dowo-samorz�dowe jako element planu dzia�a� realizacyjnych KPZK 2030 (zgodnie z Tabel� 5.).  
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Dla zapewnienia partnerstwa i wspó�pracy zostan� wypracowane metody konsultacji zasi�gu 
obszarów funkcjonalnych i zapisu planów ich zagospodarowania. Zak�ada si�, �e plany 
zagospodarowania nak�adaj�cych si� obszarów funkcjonalnych zostan� sporz�dzone 
jednocze�nie w terminie do 2015 roku, a nast�pnie b�d� weryfikowane w ramach monitoringu 
planów zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Sposób zagospodarowania ka�dego z obszarów funkcjonalnych zostanie obj�ty pe�n� 
procedur� strategicznej oceny oddzia�ywania na �rodowisko, zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy 2001/42/WE transponowanymi do ustawy o udost�pnianiu informacji 
o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo�ecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddzia�ywania na �rodowisko150. 

Poni�sza tabela prezentuje podzia� obszarów funkcjonalnych oraz charakterystyk� 
poszczególnych ich typów. 
 

                                                 
150 Ustawa o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo�ecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddzia�ywania na �rodowisko z 3 padziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pón. zm.). 
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Tabela 5. Typy, podmioty i wskazania KPZK wobec obszarów funkcjonalnych 

Typ obszaru 
Miejsce i podmiot 

wskazuj�cy kryteria

Podmiot lub 
miejsce 

delimitacji 
obszaru 

(wyznaczenie 
granic) 

Dzia�ania 
warunkuj�ce 

wskazanie 

Wskazanie 
wynikaj�ce 

z KPZK 

Dokumenty 
powi�zane 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 

O�rodków 
wojewódzkich, 

w tym 
metropolitalnych 

(obszary 
metropolitalne) 

KPZK 
Zespó� z�o�ony 
z przedstawicieli 

ministrów 
w�a�ciwych 
ds. rozwoju 

regionalnego, 
transportu, 

budownictwa, 
gospodarki 

przestrzennej 
i mieszkaniowej, 

��czno�ci; 
samorz�dów 
terytorialnych 

pzpw1 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministra 

w�a�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego, 

opracowanie kryteriów 
delimitacji 

Ustalenie* 

 
Opracowanie 

strategii i planu 
zagospodarowania 

obszaru 
metropolitalnego 

Strategia rozwoju 
województwa, 
KSRR, polityka 

miejska 
 

Programy 
regionalne 
i sektorowe 

O�rodków 
regionalnych 

KPZK 
Zespo�y na 
poziomie 

wojewódzkim 

pzpw 

 
Powo�anie Zespo�u 

przez zarz�d 
wojewódzki w ramach 

prac nad pzpw 

Zalecenie** 

 

Opracowanie 
strategii i planu 

zagospodarowania 
obszaru 

funkcjonalnego 
o�rodka 

regionalnego 

Strategia rozwoju 
województwa, 
KSRR, polityka 

miejska 
 

Programy 
regionalne 
i sektorowe 

O�rodków 
subregionalnych 

(>50 tys.)151 

KPZK 
Zespo�y na 
poziomie 

wojewódzkim  

pzpw 

 
Powo�anie Zespo�u 

przez zarz�d 
wojewódzki w ramach 

prac nad pzpw  

Mo�liwo�� 
opracowania 

strategii i planu 
zagospodarowania 

obszaru 
funkcjonalnego 

o�rodka 
subregionalnego 

Strategia rozwoju 
województwa, 
KSRR, polityka 

miejska 
 

Programy 
regionalne 
i sektorowe  

MIEJSKIE OBSZARY 
FUNKCJONALNE 

O�rodków 
lokalnych 

KPZK 
Zespo�y na  
poziomie 

wojewódzkim  

 
Strefa 

funkcjonalna 
ogranicza si� do 
samego o�rodka 

lokalnego 

Powo�anie Zespo�u 
przez zarz�d 

wojewódzki w ramach 
prac nad pzpw 

Brak konieczno�ci 
okre�lania 
obszarów 

funkcjonalnych 
o�rodków 
lokalnych 

Strategia rozwoju 
województwa, 
KSRR, polityka 

miejska 
 

Programy 
regionalne 
i sektorowe  

WIEJSKIE OBSZARY 
FUNKCJONALNE 

Uczestnicz�ce 
w procesach 
rozwojowych 

KPZK/ 
KSRR 

Zespó� z�o�ony 
z przedstawicieli 

ministrów 
w�a�ciwych 
ds. rozwoju 

regionalnego, 
rozwoju wsi, 
rybo�ówstwa;  
samorz�dów 
terytorialnych 

Strategia Rozwoju 
Województwa, 

pzpw dla 
rozwi�zania 
problemów 
wskazanych 

w opisie 

 
Powo�anie Zespo�u 

przez ministra 
w�a�ciwego ds. rozwoju 

regionalnego 

Zalecenie 
do 

strategii rozwoju 
województwa  
– wskazanie 
obszarów 

rozprzestrzeniania 
si� procesów 
rozwojowych 

Strategia 
zrównowa�onego 

rozwoju wsi 
i rolnictwa, inne 

strategie 
zintegrowane 

                                                 
151 Do tej kategorii zaliczono równie� Ko�obrzeg, Kutno i Pu�awy, ze wzgl�du na pe�nione przez nie funkcje opisane w podrozdziale 6.1.3. 
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Typ obszaru 
Miejsce i podmiot 

wskazuj�cy kryteria

Podmiot lub 
miejsce 

delimitacji 
obszaru 

(wyznaczenie 
granic) 

Dzia�ania 
warunkuj�ce 

wskazanie 

Wskazanie 
wynikaj�ce 

z KPZK 

Dokumenty 
powi�zane 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 

Wymagaj�ce 
wsparcia procesów 

rozwojowych 

KPZK/ KSRR 
Zespó� z�o�ony 
z przedstawicieli 

ministrów 
w�a�ciwych 
ds. rozwoju 

regionalnego, 
rozwoju wsi, rynków 
rolnych, rolnictwa, 

rybo�ówstwa;  
samorz�dów 
terytorialnych 

Strategia rozwoju 
województwa, 

pzpw dla 
rozwi�zania 
problemów 
wskazanych 

w opisie 

 
 
 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministra 

w�a�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego 

Ustalenie 
 

Strategia rozwoju 
województwa, 

pzpw 

Strategia 
zrównowa�onego 

rozwoju wsi 
i rolnictwa, 

inne strategie 
zintegrowane 

Strefa przybrze�na 

KPZK 
Zespó� z�o�ony 
z przedstawicieli 

ministrów 
w�a�ciwych 
ds. rozwoju 

regionalnego, 
transportu, 

budownictwa, 
gospodarki 

przestrzennej 
i mieszkaniowej, 

gospodarki morskiej, 
rybo�ówstwa, 
�rodowiska, 

gospodarki wodnej, 
gospodarki; 
samorz�dów 
terytorialnych  

Strategie rozwoju 
województwa 

 
pzpw (od strony 

l�du)  
 

Plan 
zagospodarowania 

morza 
terytorialnego (od 

strony morza) 
 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministra 

w�a�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego 

Ustalenie 

Studium 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
strefy przybrze�nej 

 

Wytyczne MRR dla 
rozwoju obszaru 

Polityka morska 

Strategie sektorowe 

Strategie rozwoju 
województw  

ZZOP 

Ustawa o obszarach 
morskich RP 
i administracji 

morskiej Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1.502 

Polska wy��czna 
strefa ekonomiczna 

na morzu  

Ustawa o obszarach 
morskich RP 
i administracji 

morskiej Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 

1.502 

  

Koordynacja 
z KPZK 

Plan 
zagospodarowania 
wy��cznej strefy 
ekonomicznej 

na morzu 

Polityka morska 

Strategie rozwoju 
województw 

VASAB 

Strategia Morza 
Ba�tyckiego 

OBSZARY 
FUNKCJONALNE 
SZCZEGÓLNEGO 

ZJAWISKA W SKALI 
MAKRO-

REGIONALNEJ 

Górskie 

KPZK 
Zespó� z�o�ony 
z przedstawicieli 

ministrów 
w�a�ciwych 
ds. rozwoju 

regionalnego, 
rozwoju wsi, 

budownictwa, 
gospodarki 

przestrzennej i 
mieszkaniowej, 

�rodowiska, 
gospodarki wodnej; 

samorz�dów 
terytorialnych 

Minister w�a�ciwy 
ds. rozwoju 
regionalnego 

w porozumieniu 
z jst 

 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministra 

w�a�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego 

Ustalenie 

Opracowanie planu 
i strategii rozwoju 
obszarów górskich 

Wytyczne MRR dla 
rozwoju obszaru 

Strategie sektorowe 

Strategie rozwoju 
województw 
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Typ obszaru 
Miejsce i podmiot 

wskazuj�cy kryteria

Podmiot lub 
miejsce 

delimitacji 
obszaru 

(wyznaczenie 
granic) 

Dzia�ania 
warunkuj�ce 

wskazanie 

Wskazanie 
wynikaj�ce 

z KPZK 

Dokumenty 
powi�zane 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 

u�awy 
KPZK 

 

Minister w�a�ciwy 
ds. rozwoju 
regionalnego 

w porozumieniu 
z jst 

 

Ustalenie 

Opracowanie planu 
zagospodarowania 
i strategii rozwoju 

�u�aw 

Wytyczne MRR dla 
rozwoju obszaru 

Strategie sektorowe 

Polityka wodna 
pa�stwa do roku 

2030 
z uwzgl�dnieniem 

etapu 2016 Strategie 
rozwoju 

województw oraz 
programy 

Program 
Kompleksowe 
Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe 
�u�aw do roku 

2030 
z uwzgl�dnieniem 
etapu 2015, tzw. 

Program �u�awski 

Ochrony gleb dla 
celów produkcji 

rolnej 

KPZK  
Ustawa o ochronie 
gruntów rolnych 

i le�nych 

pzpw 
 

Zespó� z�o�ony 
z przedstawicieli 

ministrów 
w�a�ciwych 

ds. rozwoju wsi, 
rolnictwa, 

rybo�ówstwa, 
�rodowiska, 
gospodarki 

wodnej; 
  

GDO�, IUNG  

 
Powo�anie Zespo�u 

przez ministra 
w�a�ciwego ds. rozwoju 

regionalnego 

Zalecenie 
dla wojewódzkich 

planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 
 
 

Strategia rozwoju 
województwa 

Strategia 
zrównowa�onego 

rozwoju wsi 
i rolnictwa 

Tereny zamkni�te 

KPZK 
Ustawa z 17 maja 

1989 r. Prawo 
geodezyjne 

i kartograficzne 

Minister w�a�ciwy 
ds. obrony 
narodowej 

 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministra 

w�a�ciwego ds. obrony 
narodowej 

w porozumieniu 
z ministrem w�a�ciwym 

ds. budownictwa, 
gospodarki 

przestrzennej 
i mieszkaniowej oraz 
gospodarki wodnej 

i �rodowiska 

Koordynacja 
z KPZK 

 

Krajowa Strategia 
Bezpiecze�stwa 

Narodowego 
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Typ obszaru 
Miejsce i podmiot 

wskazuj�cy kryteria

Podmiot lub 
miejsce 

delimitacji 
obszaru 

(wyznaczenie 
granic) 

Dzia�ania 
warunkuj�ce 

wskazanie 

Wskazanie 
wynikaj�ce 

z KPZK 

Dokumenty 
powi�zane 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 

 
Nara�one na 

niebezpiecze�stwo 
powodzi w skali 

dorzeczy  

KPZK 
Ustawa z 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne

KZGW 
w porozumieniu 

z RZGW, Urz�dy 
Morskie 

Opracowanie przez 
Prezesa KZGW 

dokumentów 
wskazanych w Ustawie 

Prawo Wodne: 
1. map zagro�enia 
powodziowego, 
2. map ryzyka 

powodziowego, 
3. planów 

gospodarowania 
wodami w dorzeczach 

Koordynacja 

z KPZK 

Plany i programy 
dla dorzecza Odry, 
Wis�y oraz w razie 

potrzeby dla 
innych rzek 

Plany zarz�dzania 
ryzykiem 

powodziowym  

 

Polityka wodna 
pa�stwa do roku 

2030 
z uwzgl�dnieniem 

etapu 2016 

Strategia 
zrównowa�onego 

rozwoju wsi 
i rolnictwa 

Programy 
inwestycyjne 
RZGW i LP 

Wst�pna ocena 
ryzyka 

powodziowego 
(WORP) 

Mapy zagro�enia 
powodziowego 

(MRP) 

Plany zarz�dzania 
ryzykiem 

powodziowym 
(PZRP) 

Ustalenie 

w zakresie 
wyznaczania 

i kszta�towania 
korytarzy i sieci 

ochrony przyrody 

Plany ochrony 
i plany dzia�a� 
ochronnych 

Strategia rozwoju 
województwa 

Strategia ochrony 
i umiarkowanego 

u�ytkowania 
ró�norodno�ci 

biologicznej Polski 

 
Cenne przyrodniczo 

KPZK 

minister w�a�ciwy 
ds. �rodowiska 

(GKP) 

GDO�/RDO� 
wspó�praca jst  

Ustawa o ochronie 
przyrody 

Strategia Ochrony 
i Umiarkowanego 

U�ytkowania 
Ró�norodno�ci 

Biologicznej Polski 

pzpw, 
GKP, 

GDO�/RDO� 
we wspó�pracy 
z odpowiednimi 

jst 
obszary 

Natura 2000 
zatwierdza 
Komisja 

Europejska 

 

Koordynacja 
z KPZK  

w zakresie 
wspólnego systemu 

ochrony 
krajobrazów 
kulturowych 
i obszarów 

cennych 
przyrodniczo 

 
 
 

OBSZARY 
KSZTA�TOWANIA 

POTENCJA�U 
ROZWOJOWEGO 

Ochrony 
krajobrazów 
kulturowych 

KPZK  
Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece 

nad zabytkami 
(Dz. U. z 1968 r. 
Nr 03, poz. 162) 

minister w�a�ciwy ds. 
kultury i dziedzictwa 
narodowego (NID) 

 

pzpw 
 
 

Powo�anie Zespo�u 
w sk�adzie: minister 

w�a�ciwy ds. rozwoju 
regionalnego, GKP, 
Generalny Dyrektor 

Ochrony �rodowiska, 
 Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, 
NGO 

 

Ustalenie 

w zakresie 
wyznaczania 

i kszta�towania 
sieci ochrony 
krajobrazu 

kulturowego  

zasady waloryzacji 
krajobrazów 
kulturowych 

 

 

Strategia rozwoju 
województwa 

Program ochrony 
obiektów 

i obszarów 
dziedzictwa 
kulturowego 

(Miejsca 
�wiatowego 
Dziedzictwa, 

pomniki historii, 
inne) 

Program ochrony 
krajobrazów 
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Typ obszaru 
Miejsce i podmiot 

wskazuj�cy kryteria

Podmiot lub 
miejsce 

delimitacji 
obszaru 

(wyznaczenie 
granic) 

Dzia�ania 
warunkuj�ce 

wskazanie 

Wskazanie 
wynikaj�ce 

z KPZK 

Dokumenty 
powi�zane 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 

Koordynacja 
z KPZK  

w zakresie 
wspólnego systemu 

ochrony 
krajobrazów 
kulturowych 
i obszarów 

cennych 
przyrodniczo 

kulturowych (razem 
z GKP) 

oraz Konwencja 
w sprawie ochrony 

dziedzictwa 
kulturowego 
i naturalnego 

(Dz. U. z 1976 r. 
Nr 76, poz. 32) 

 

 

Ustalenie 

w zakresie 
wskazania 

obszarów ochrony 
wód 

Plan zapobiegania 
deficytom wody dla 

ca�ego kraju i dla 
regionów. 

Plan zapobiegania 
skutkom suszy dla 
ca�ego kraju i dla 

regionów 

Polityka wodna 
pa�stwa do roku 

2030  
 

Plany 
gospodarowania 

wodami 
w dorzeczach 

 
Programy ma�ej 

retencji 
KPO�K 

 i programy 
towarzysz�ce 

Ochrony 
i kszta�towania 

zasobów wodnych 

KPZK 
Ustawa z 18 lipca 

2001 r. 
Prawo wodne 

 
minister w�a�ciwy 
ds. �rodowiska, 

minister w�a�ciwy 
ds. gospodarki 

wodnej, minister 
w�a�ciwy 

ds. rolnictwa 
i rozwoju wsi, 

minister w�a�ciwy ds. 
budownictwa, 

gospodarki 
przestrzennej i 
mieszkaniowej 

pzpw Koordynacja 
programów 

Koordynacja 
z KPZK 

Koordynacja 
z KPO�K 

 

Strategicznych 
z�ó� kopalin 

KPZK 
Zespó� 

 
Wytyczne ochrony 
strategicznych z�ó� 

kopalin 
minister w�a�ciwy 
ds. gospodarki we 

wspó�pracy 
z ministrami 
w�a�ciwymi 

ds. �rodowiska, 
gospodarki wodnej, 

budownictwa, 
gospodarki 

przestrzennej 
i mieszkaniowej, 

transportu 

pzpw 

Wykaz z�ó� kopalin 
 
 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministrów 

w�a�ciwych 
ds. gospodarki, 

�rodowiska, gospodarki 
wodnej, budownictwa, 

gospodarki 
przestrzennej 

i mieszkaniowej  

Ustalenie 
 

Strategia rozwoju 
województwa 

Polityka 
energetyczna 

OBSZARY 
FUNKCJONALNE 

WYMAGAJ�CE 
ROZWOJU NOWYCH 

FUNKCJI PRZY 
UYCIU 

INSTURMENTÓW 
W�A�CIWYCH 

POLITYCE 
REGIONALNEJ 

O najni�szym 
stopniu rozwoju 

i pogarszaj�cych si� 
perspektywach 
rozwojowych 

KPZK 
KSRR 

 

Minister w�a�ciwy 
ds. rozwoju 

regionalnego we 
wspó�pracy z jst 

i Zespo�em 
w�a�ciwym 

terytorialnie (np. 
w zakresie Polski 

Zachodniej) 

 

Koordynacja 
z KPZK 

Strategia rozwoju 
województw, 

makroregionalne 
strategie rozwoju, 

inne strategie 
zintegrowane 

koordynowane 
w ramach 
kontraktu 

terytorialnego 

Strategie rozwoju 
województw, 

strategie 
zintegrowane 
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Typ obszaru 
Miejsce i podmiot 

wskazuj�cy kryteria

Podmiot lub 
miejsce 

delimitacji 
obszaru 

(wyznaczenie 
granic) 

Dzia�ania 
warunkuj�ce 

wskazanie 

Wskazanie 
wynikaj�ce 

z KPZK 

Dokumenty 
powi�zane 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 

Miasta i inne 
obszary trac�ce 
dotychczasowe 

funkcje spo�eczno 
-gospodarcze 

 

KPZK  
KSRR 
Zespó� 

pzpw 

Powo�anie Zespo�u 
w sk�adzie: 

Jednostki Samorz�du 
Terytorialnego, Urz�dy 

miast, Urz�d 
Marsza�kowski, 

Wojewódzkie Jednostki 
Planowania  

Przestrzennego, 
partnerzy prywatni, 

NGO 

Ustalenie 
dzia�a� w ramach: 
strategii rozwoju 

obszarów 
funkcjonalnych 

obszarów 
miejskich, innych 

strategii 
zintegrowanych 

koordynowanych 
w ramach 
kontraktu 

terytorialnego 

Strategia rozwoju 
województwa 

Polityka miejska 
 

Obszary 
o najni�szym 

poziomie dost�pu 
do dóbr i us�ug 
warunkuj�cych 

mo�liwo�ci 
rozwojowe 

KPZK 
KSRR 
Zespó� 

 

pzpw 

Powo�anie Zespo�u 
przez ministra 

w�a�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego do 

okre�lenia standardu 
dost�pu do us�ug przez 

poszczególnych 
ministrów dzia�owych 

Ustalenie 
dzia�a� w ramach: 
strategii rozwoju 
województwa, 
innych strategii 
zintegrowanych 

koordynowanych 
w ramach 
kontraktu 

terytorialnego 

Strategie 
zintegrowane 

Przygraniczne 

KPZK 
KSRR 

 
 

KSRR 
W pzpw obszary 

o znaczeniu 
regionalnym 

 

Ustalenie  

Opracowanie 
strategii i planów 

rozwoju dla 
obszarów 

po�o�nych po obu 
stronach granicy 
(Wyst�pienie do 

strony zagranicznej 
o opracowanie 

wspólnych strategii 
rozwoju obszarów 
przygranicznych 

z elementami 
planowania 

przestrzennego) 

Strategia 
zagospodarowania 
terenów po obu 
stronach granicy 

 
Strategia 

zagospodarowania 
obszarów wzd�u� 

granicy 

Obszary 
o najni�szej 
dost�pno�ci 

transportowej 
do o�rodków 

wojewódzkich 
 

KPZK 
KSRR 

W pzpw obszary 
o znaczeniu 
regionalnym 

 

Zalecenie 
dzia�ania 

w ramach: 
strategii rozwoju 
województwa, 

strategii rozwoju 
obszarów 

funkcjonalnych 
obszarów 

miejskich, innych 
strategii 

zintegrowanych 
koordynowanych 

w ramach 
kontraktu 

terytorialnego 

Strategia rozwoju 
transportu 

* Ustalenie (do pzpw) – wi���cy dla planu zagospodarowania przestrzennego województwa zapis KPZK, dotycz�cy 
zakresu okre�lonego w art. 47 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Oznacza 
obowi�zek wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa wskazanego obszaru i programowania 
zwi�zanych z nim dzia�a�. Jest warunkiem uzgodnienia planu województwa z Koncepcj� przez ministra w�a�ciwego 
ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz zgodno�ci dokumentów planistycznych ni�szych stopni 
z pzpw.  

** Zalecenie (do pzpw) ogólne wskazanie wynikaj�ce z celów polityki przestrzennej pa�stwa (KPZK) dla okre�lania polityki 
przestrzennej województw (pzpw), pokazuj�ce zasady oraz kierunki przy formu�owaniu zapisów pzpw. 

U�yte skróty:  
1pzpw – plan zagospodarowania przestrzennego województwa. 
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6.1. Miejskie obszary funkcjonalne 

Miejski obszar funkcjonalny jest uk�adem osadniczym ci�g�ym przestrzennie, z�o�onym 
z odr�bnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powi�zan� 
z nim funkcjonalnie stref� zurbanizowan�. Administracyjnie obszary te mog� obejmowa� 
gminy miejskie, wiejskie, i miejsko-wiejskie152. Miejskie obszary funkcjonalne mo�na podzieli� 
na cztery podtypy: o�rodków wojewódzkich (w tym metropolitalnych), regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych. Ta typologia odnosi si� do funkcji o�rodków miejskich 
w systemie osadniczym kraju i zosta�a oparta g�ównie o ich wielko��. KPZK 2030 zgodnie 
z wymogami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2) ustala 
(wyznacza) list� obszarów funkcjonalnych o�rodków metropolitalnych – obszarów 
metropolitalnych (czyli odgrywaj�cych najwi�ksz� rol� w procesach rozwojowych kraju), 
w których powinny by� stosowane specjalne rozwi�zania planistyczne (obowi�zek delimitacji, 
a nast�pnie przygotowania strategii i planów zagospodarowania dla ca�ego obszaru 
funkcjonalnego) ze wzgl�du na stopie� z�o�ono�ci zagadnie� spo�eczno-gospodarczych 
i przestrzennych oraz ze wzgl�du na konieczno�� zwi�kszenia koordynacji i efektywno�ci 
dzia�a� publicznych na tych obszarach. Bior�c jednak pod uwag� obowi�zuj�cy w Polsce 
system administracyjny oraz ustalenia KSRR 2010-2020 w zakresie polityki rozwoju 
regionalnego, obowi�zkow� delimitacj� obszarów funkcjonalnych oraz przygotowaniem 
strategii i planów zagospodarowania dla ca�ego obszaru funkcjonalnego o�rodka miejskiego 
obejmuje si� wszystkie miasta wojewódzkie. W ten sposób zostanie wsparte wzmacnianie 
integralno�ci przestrzennej i koncentracji funkcji metropolitalnych we wszystkich o�rodkach 
wojewódzkich, co b�dzie s�u�y�o rozwojowi wszystkich regionów Polski.  

Rysunek 39. Klasyfikacja miejskich obszarów funkcjonalnych 

 
Delimitacja obszarów funkcjonalnych o�rodków wojewódzkich zostanie przeprowadzona na 
poziomie wojewódzkim (w planie zagospodarowania przestrzennego województwa) przy 
zastosowaniu jednolitych kryteriów wypracowanych wspólnie przez stron� rz�dow� 
i samorz�dow� przy udziale partnerów spo�ecznych i gospodarczych.  

Delimitacja obszarów funkcjonalnych o�rodków miejskich: regionalnych, subregionalnych 
i lokalnych, nie jest obowi�zkowa, niemniej mo�e zosta� dokonana na poziomie regionalnym 
w ramach prac nad pzpw przy wykorzystaniu metodologii wypracowanej w procesie 
wspomnianym powy�ej.  

6.1.1. Obszary funkcjonalne o�rodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych  

                                                 
152 Badania wykonane w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN pod kier. dr. hab. Przemys�awa �leszy�skiego 
wskazuj�, �e ��cznie w o�rodkach miejskich i obszarach funkcjonalnych miast mieszka ok. 70% mieszka�ców Polski. Odsetek ten mo�na 
uzna� za przybli�on� warto�� wskanika urbanizacji wi�ksz� o oko�o 9-10 pp od warto�ci podawanej przez GUS, opartej na liczbie ludno�ci 
zamieszka�ej w jednostkach administracyjnych maj�cych status miast.  

O�rodków 
wojewódzkich, w tym 

metropolitalnych 

O�rodków 
regionalnych 

O�rodków 
subregionalnych 

O�rodków 
 lokalnych 

Miejskie obszary 
funkcjonalne 

ustalenie

zalecenie
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Obszary funkcjonalne o�rodków wojewódzkich tworzone s� wokó� wszystkich miast 
wojewódzkich. Cz��� o�rodków wojewódzkich ze wzgl�du na rol� w systemie osadniczym 
kraju oraz znaczenie spo�eczno-gospodarcze w procesach rozwojowych ca�ego kraju uzyskuje 
status o�rodków metropolitalnych. KPZK 2030 stosuje termin obszaru metropolitalnego 
sk�adaj�cego si� z o�rodka rdzeniowego i strefy zewn�trznej wobec jednostek ró�nego typu: 
gmin miejskich i wiejskich wchodz�cych w sk�ad obszaru, jednostek przestrzennych 
monocentrycznych (np. Poznania) i policentrycznych (np. Trójmiasta, Aglomeracji 
Górno�l�skiej, bipolu Bydgoszczy z Toruniem). Konieczno�� wyznaczenia w KPZK 2030 
o�rodków metropolitalnych wynika z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

Na podstawie do�wiadcze� innych krajów oraz po przeanalizowaniu prac ESPON uznano, �e 
za metropolie mo�na uzna� te o�rodki (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi), które stanowi� 
centra zarz�dzania gospodarczego na poziomie co najmniej krajowym, maj� du�y potencja� 
gospodarczy (ponadkrajow� atrakcyjno�� inwestycyjn�), oferuj� szereg us�ug wy�szego rz�du 
i pe�ni� funkcje symboliczne, charakteryzuj� si� wysok� zewn�trzn� atrakcyjno�ci� turystyczn�, 
du�ymi mo�liwo�ciami edukacyjnymi i tworzenia innowacji (rozbudowane szkolnictwo wy�sze, 
obecno�� jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych), maj� zdolno�� do utrzymywania 
relacji handlowych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych z mi�dzynarodowymi 
metropoliami oraz charakteryzuj� si� wysok� wewn�trzn� i zewn�trzn� dost�pno�ci� 
transportow�. Warto zwróci� uwag�, �e wed�ug bada� porównawczych (np. ESPON) polskie 
miasta, oprócz Warszawy i w niektórych poszczególnych aspektach inne miasta (Kraków, 
Aglomeracja Górno�l�ska, Trójmiasto, Pozna�, Wroc�aw) maj� s�abo rozwini�te funkcje 
metropolitalne w porównaniu do miast podobnej wielko�ci w Europie Zachodniej. W zwi�zku 
z powy�szym w ramach KPZK 2030 wyznaczono o�rodki metropolitalne na podstawie 
kryteriów odnosz�cych si� g�ównie do funkcji w systemie osadniczym kraju. Gdyby 
post�piono inaczej, liczba obszarów metropolitalnych w Polsce spad�aby do jednego. 
Do wyznaczenia o�rodków metropolitalnych (i po�o�onych wokó� nich obszarów 
funkcjonalnych) przyj�to nast�puj�ce kryteria (dane za 2009 rok): liczba ludno�ci w o�rodku 
metropolitalnym powy�ej 300 tys. mieszka�ców; zatrudnienie w sektorze us�ug rynkowych 
(po�rednictwo finansowe oraz obs�uga nieruchomo�ci i firm) powy�ej 40 tys., liczba studentów 
kszta�c�cych si� w danym mie�cie w roku akademickim 2007/2008 powy�ej 60 tys., 
wspó�praca instytucji naukowo-badawczych w 5. i 6. Programie ramowym UE, lokalizacja 
portu lotniczego obs�uguj�cego ruch pasa�erski, lokalizacja hoteli cztero- i pi�cio-
gwiazdkowych, mi�dzynarodowe wystawy w obiektach dzia�alno�ci wystawienniczej w latach 
2006 – 2008. 

Powy�sze kryteria spe�niaj�: Warszawa, Aglomeracja Górno�l�ska (g�ówny o�rodek Katowice), 
Kraków, 	ód, Trójmiasto, Pozna�, Wroc�aw, bipol Bydgoszczy z Toruniem oraz Szczecin. 
Lublin ma wskazane cechy metropolitalno�ci bez lokalizacji lotniska obs�uguj�cego ruch 
pasa�erski. Ze wzgl�du jednak na swoje znaczenie rozwojowe, np. w zakresie potencja�u 
akademickiego (du�y o�rodek naukowy) i koncentracji dzia�alno�ci gospodarczej, oraz jako 
miejsce kontaktów z krajami po�o�onymi na wschód od Polski zosta� zaliczony do o�rodków 
metropolitalnych. 

Pozosta�e miasta wojewódzkie niespe�niaj�ce powy�szych kryteriów s� o�rodkami o znaczeniu 
krajowym – niemniej we wszystkich istnieje potrzeba wzmacniania funkcji metropolitalnych 
dla zapewniania bardziej równomiernego rozwoju kraju opartego o policentryczn� sie� 
g�ównych miast w Polsce (czyli metropolii, miast o znaczeniu krajowym i regionalnym). Z tego 
wzgl�du obowi�zek delimitacji obszarów funkcjonalnych oraz przygotowania planu 
zagospodarowania oraz strategii rozwoju dla ca�ego obszaru funkcjonalnego dotyczy 
wszystkich miast wojewódzkich – niezale�nie od ich roli w krajowej sieci osadniczej. Podstaw� 
planu przestrzennego zagospodarowania i strategii rozwoju obszaru metropolitalnego jest 
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zasada pierwsze�stwa regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod 
zabudow�. Oznacza to intensyfikacj� procesów urbanizacyjnych na obszarach ju� 
zagospodarowanych, tak aby minimalizowa� ekspansj� na nowe tereny. Elementem planu 
i strategii b�dzie równie� deglomeracja us�ug na ca�ym obszarze metropolitalnym. Powoduje to 
d��enie do racjonalnego nasycenia ca�ego obszaru ró�norodnymi funkcjami metropolitalnymi 
oraz us�ugami wy�szego rz�du.  

Wymienione dokumenty b�d� zawiera�y systemowe rozwi�zania dotycz�ce nast�puj�cych 
kluczowych zagadnie�: zintegrowanego systemu transportu publicznego, energooszcz�dnych 
struktur przestrzennych (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej 
i gospodarki komunalnej), rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej na ca�ym obszarze 
metropolitalnym, spójnego systemu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie infrastruktury 
drogowej i komunalnej, zintegrowanego i spójnego zarz�dzania zasobami przyrodniczymi, 
wodnymi (w tym wodami opadowymi), uspójnienia z planami zagospodarowania 
przestrzennego na styku jednostek administracyjnych, wspó�pracy z innymi obszarami 
metropolitalnymi oraz prowadzenia systemu monitoringu danych przestrzennych po��czonego 
z systemem monitoringu rozwoju regionalnego, tworzenia baz danych przestrzennych 
i �rodowiskowych (ekofizjografia), zarz�dzania zasobami kulturowymi po��czonego 
z inwentaryzacj� zasobów dziedzictwa kulturowego. 

6.1.2. Obszary funkcjonalne o�rodków regionalnych 

Obszary funkcjonalne o�rodków regionalnych tworzone s� wokó� o�rodków niepe�ni�cych 
funkcji o�rodków wojewódzkich, ale maj�cych du�y potencja� i du�e znaczenie dla rozwoju 
kraju z punktu widzenia celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – zasadniczo 
licz�cych mi�dzy 100 a 300 tys. mieszka�ców (Cz�stochowa, Radom, Bielsko-Bia�a, Rybnik, 
P�ock, Elbl�g, Wa�brzych, W�oc�awek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, 
Grudzi�dz, S�upsk). S� to miasta pe�ni�ce wa�ne role administracyjne, gospodarcze 
i spo�eczne, koncentruj�ce niektóre funkcje metropolitalne, ale o skali oddzia�ywania znacznie 
mniejszej (przewa�nie regionalnej) ni� o�rodki metropolitalne czy pozosta�e wojewódzkie. 
Odgrywaj� one podstawow� rol� w �yciu gospodarczym, spo�ecznym i administracyjnym 
poszczególnych regionów, a niektóre z ich, dzi�ki specjalizacji, oddzia�uj� bezpo�rednio na 
rozwój kraju. 

Zasady wyznaczania obszarów funkcjonalnych o�rodków regionalnych s� takie same, jak 
zasady wyznaczania obszarów metropolitalnych. Natomiast ich wyznaczenie nie poci�ga za 
sob� konieczno�ci tworzenia odr�bnych planów zagospodarowania ani strategii rozwoju. 

Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych o�rodków regionalnych s�u�y zwi�kszeniu potencja�u 
demograficznego, wzmocnieniu funkcji metropolitalnych i wykorzystaniu wewn�trznego 
potencja�u oraz rozbudowie w�a�ciwych powi�za� funkcjonalnych. O�rodki te mog� by� 
w��czone w sie� w�z�ów metropolii sieciowej i dzi�ki dobrej lokalizacji (równomierne 
roz�o�enie w przestrzeni kraju) zapewnia� spójny i policentryczny rozwój, zwi�ksza� 
przestrzenn� i funkcjonaln� równowag� systemu osadniczego, przeciwdzia�a� powstawaniu 
obszarów pustki osadniczej. Wokó� miast regionalnych licz�cych od 100 do 300 tysi�cy 
mieszka�ców nast�puje suburbanizacja i przenoszenie funkcji gospodarczych do stref 
zewn�trznych. Dla zapewnienia wykorzystania potencja�u gospodarczego ca�ego obszaru 
funkcjonalnego (o�rodek wraz z otaczaj�cymi go zurbanizowanymi gminami miejskimi 
i wiejskimi) oraz dla u�atwienia wspó�dzia�ania w�adz publicznych w zakresie dostarczania 
us�ug publicznych maj�cych podstawowe znaczenie rozwojowe dla wskazanych miast 
regionalnych mo�e si� pojawia� potrzeba opracowania strategii i wspólnej wizji 
zagospodarowania przestrzennego tych obszarów. Poci�ga� to b�dzie za sob� konieczno�� 
wyznaczenia (w planach zagospodarowania przestrzennego województw) granic miejskich 
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obszarów funkcjonalnych o�rodków regionalnych przy zastosowaniu kryteriów wykorzysta-
nych do delimitacji obszarów metropolitalnych. 

6.1.3. Obszary funkcjonalne o�rodków subregionalnych 

Wyznaczane s� przez samorz�d wojewódzki wokó� miast licz�cych zasadniczo pomi�dzy 
50 a 100 tys. mieszka�ców. Ze wzgl�du na znaczenie gospodarcze do tej kategorii miast mog� 
by� do��czane tak�e mniejsze miasta, takie jak np. Ko�obrzeg, Kutno (istotny w�ze� 
transportowy) i Pu�awy (o�rodek przemys�owy i naukowy). Cz��� miast znajduj�cych si� w tej 
kategorii pe�ni�a w przesz�o�ci funkcje wojewódzkie. Potencjalne o�rodki subregionalne 
wyznaczone w pzpw przez samorz�dy województw zosta�y zaznaczone na Rysunku 39. 

W sk�ad tej grupy wchodz� miasta pe�ni�ce wa�n� rol� jako o�rodki koncentruj�ce funkcje 
gospodarcze i spo�eczne oraz b�d�ce miejscem dostarczania, w uzupe�nieniu oferty miast 
wojewódzkich i regionalnych, us�ug publicznych istotnych z perspektywy ich mieszka�ców, 
a równie� mieszka�ców otaczaj�cych je obszarów wiejskich. Cz��� o�rodków miejskich ze 
wzgl�du na wykszta�con� specjalizacj� zwi�zan� z produkcj� przemys�ow� lub rozwini�te inne 
funkcje, np. turystyczne, jest nara�ona na wahania koniunkturalne, st�d konieczno�� 
identyfikowania ich problemów przez w�a�ciwe samorz�dy wojewódzkie. 

Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych o�rodków subregionalnych b�dzie s�u�y� tworzeniu 
zwi�zków funkcjonalnych z obszarami funkcjonalnymi metropolitalnymi i wokó� o�rodków 
regionalnych. Dzi�ki temu obszary o�rodków subregionalnych b�d� zwi�ksza� elastyczno�� 
swoich rynków pracy w zale�no�ci od bie��cej koniunktury gospodarczej i zwi�ksza� swoj� 
atrakcyjno�� jako miejsca zamieszkania i dostarczania us�ug. 

Obszary funkcjonalne o�rodków subregionalnych obejmuj� gminy wiejskie po�o�one 
w bezpo�rednim s�siedztwie tych o�rodków. Dla rozwi�zywania problemów gospodarczych, 
spo�ecznych, przestrzennych i zwi�zanych ze zintegrowanym zarz�dzaniem takimi obszarami 
mog� by� wyznaczane w pzpw i tworzone na zasadzie dowolno�ci plany zagospodarowania 
takich obszarów. 

6.1.4. O�rodki lokalne  

Nie maj� swojego zaplecza funkcjonalnego w postaci wyznaczonego obszaru funkcjonalnego, 
ale maj� szans� na koncentracj� funkcji gospodarczych oraz s�u�� obszarom wiejskim swoim 
zapleczem us�ugowym. Do o�rodków lokalnych zalicza si� miasta o zdolno�ciach 
rozwojowych zasadniczo maj�ce poni�ej 50 tys. mieszka�ców. Szczególn� rol� w�ród nich 
pe�ni� niektóre miasta powiatowe. O�rodki lokalne maj� szczególne znaczenie dla rozwoju 
obszarów wiejskich, g�ównie jako centra tworzenia funkcji pozarolniczych oraz jako 
inkubatory przedsi�wzi�� aktywizuj�cych te tereny. Oferuj� one tak�e us�ugi publiczne 
podstawowe i �redniego rz�du. W ten sposób o�rodki lokalne pe�ni� rol� uzupe�niaj�c� 
w stosunku do o�rodków subregionalnych. Dobrze funkcjonuj�ca sie� osadnicza kraju jest 
baz� dla rozprzestrzeniania si� rozwoju z o�rodków najwy�szego do o�rodków najni�szego 
szczebla, cechuj�cych si� cz�sto ni�szymi wskanikami rozwoju spo�eczno-gospodarczego.  

Problemy rozwojowe o�rodków lokalnych s� cz�sto przyczyn� depopulacji tych obszarów oraz 
utraty ich funkcji gospodarczych. Du�a cz��� o�rodków lokalnych, w tym szczególnie te 
pe�ni�ce funkcje powiatowe, nie spe�nia w�a�ciwie swojej roli w procesach rozwoju 
regionalnego i restrukturyzacji na obszarach wiejskich. Wynika to z historycznie uwarunkowa-
nych s�abo�ci ekonomicznych tych miast (zlokalizowanych g�ównie w Polsce Wschodniej, na 
Pomorzu �rodkowym i w Polsce Zachodniej), s�abo�ci instytucji pa�stwa, w tym administracji 
publicznej, s�abo�ci tych o�rodków jako miejsc dostarczania podstawowych us�ug dla 
mieszka�ców otaczaj�cych je obszarów wiejskich.  
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6.2. Wiejskie obszary funkcjonalne 

W praktyce planistycznej i dla potrzeb prowadzenia dzia�a� w ramach ró�nych polityk 
publicznych obszary wiejskie s� definiowane jako terytorium pozostaj�ce poza granicami miast. 
Takie podej�cie wynika mi�dzy innymi z dost�pno�ci danych statystycznych publikowanych 
przez GUS. Nowa polityka regionalna, koncentruj�ca si� na tworzeniu warunków do 
wykorzystania w procesie rozwoju unikatowych potencja�ów terytorialnych, oraz polityka 
przestrzennego zagospodarowania, dla której punktem wyj�cia s� interakcje obszarów 
geograficznych zdefiniowanych przez ich funkcje, musz� zaproponowa� inne spojrzenie na 
obszary wiejskie. Pozwoli to na bardziej wnikliw� analiz� potencja�ów tych obszarów oraz 
lepsze ukierunkowanie interwencji publicznej zmierzaj�cej do osi�gania celów wyznaczonych 
w dokumentach strategicznych. 

W ramach KPZK 2030 oprócz miejskich obszarów funkcjonalnych (mog�cych obejmowa� 
tak�e jednostki terytorialne administracyjnie zaliczane do obszarów wiejskich) wyró�niono dwa 
typy wiejskich obszarów funkcjonalnych: po�o�onych w s�siedztwie du�ego miasta oraz 
wymagaj�cych wsparcia procesów rozwoju spo�ecznego i ekonomicznego (Rysunek 40.).  

6.2.1. Funkcjonalne obszary wiejskie uczestnicz�ce w procesach rozwojowych 

Obszary wiejskie uczestnicz�ce w procesach rozwojowych kraju znajduj� si� w procesie 
post�puj�cej integracji funkcjonalnej z najwa�niejszymi o�rodkami miejskimi. Charakteryzuj� 
si� one: 

a. po�o�eniem w strefie silnego oddzia�ywania g�ównych o�rodków miejskich lub 
o�rodka w s�siedztwie g�ównych o�rodków miejskich (poza zurbanizowan� stref� 
podmiejsk�),  

b. specjalizacj� wynikaj�c� z blisko�ci miast lub/i miejscami pracy w innych ni� 
rolnictwo sektorach gospodarki (przemys�, budownictwo, turystyka, rekreacja – 
drugie domy mieszka�ców miast, le�nictwo, uzupe�niaj�co administracja oraz inne 
s�u�by publiczne),  

c. dost�pem do zatrudnienia w o�rodkach miejskich (migracje wahad�owe), 

d. zazwyczaj dobrym i �rednim dost�pem do podstawowych us�ug publicznych, 

e. wzgl�dnie dobr� dost�pno�ci� komunikacyjn� do us�ug wy�szego rz�du 
zlokalizowanych w o�rodkach miejskich, 

f. stosunkowo dobrym potencja�em rolniczym wykorzystywanym rynkowo 
i miejscami pracy w obs�udze rolnictwa (zmierzaj�cego do zwi�kszenia 
towarowo�ci i wydajno�ci).  

Procesy koncentracji w�asno�ci i restrukturyzacji w rolnictwie podnosz� atrakcyjno�� 
inwestycyjn� terenów wiejskich. Dodatkowo �atwy dost�p do miejsc pracy poza rolnictwem, 
relatywnie dobry poziom kapita�u ludzkiego i dost�p do us�ug publicznych zlokalizowanych na 
tych obszarach lub w pobliskich miastach redukuj� poziom bezrobocia i zapewniaj� 
mieszka�com tych terenów dochody na dobrym poziomie. 

Jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju na tych obszarach jest 
utrzymanie i rozwijanie wi�zi spo�eczno�ci lokalnych i zachowanie prawid�owych relacji 
mi�dzy istniej�cymi strukturami przestrzennymi, poniewa� najwa�niejszym zagro�eniem dla 
tych obszarów s� dezintegracja i niepe�ne procesy urbanizacyjne. Obszary te powinny zosta� 
wyznaczone w ramach strategii rozwoju województwa i pzpw jako obszary o dobrych 
warunkach do rozprzestrzeniania si� procesów rozwojowych. 
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Rysunek 40. Miejskie i wiejskie obszary funkcjonalne 

 

�ród�o: Opracowanie MRR. 
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Rysunek 41. Wiejskie obszary funkcjonalne  

 
Uwaga: Administracyjne obszary wiejskie po�o�one w bezpo�rednim s�siedztwie o�rodków 
miejskich podlegaj�ce procesom urbanizacji zaliczono do miejskich obszarów 
funkcjonalnych. Zosta�y one opisane w podrozdziale 6.1.  

6.2.2. Obszary wiejskie wymagaj�ce wsparcia procesów rozwojowych 

Obszary wiejskie wymagaj�ce wsparcia procesów rozwojowych to takie obszary, do których 
czas dojazdu przekracza 90 minut, a sie� ma�ych i �redniej wielko�ci miast jest s�abo rozwini�ta 
(Polska Wschodnia), b�d te� istniej�ce o�rodki miejskie, które w wyniku procesów 
rozwojowych utraci�y wiele z dawniej istotnych funkcji gospodarczych (np. Pomorze 
�rodkowe, pó�nocne Mazury, wyspowo w centralnej Polsce). Obszary te w znikomym stopniu 
uczestnicz� we wspó�czesnych procesach rozwojowych kraju. Oferuj� niedochodowe miejsca 
pracy, g�ównie w rolnictwie i w sektorze publicznym (podstawowe us�ugi w zakresie 
administracji, edukacji, zdrowia itp.) oraz uzupe�niaj�co w innych sferach gospodarki, 
dodatkowo nara�one s� na wahania sezonowe (turystyka) i zagro�one likwidacj� w warunkach 
dekoniunktury. Du�a cz��� mieszka�ców jest nieaktywna zawodowo ze wzgl�du na zaburzon� 
struktur� demograficzn� (emigracja zarobkowa), wynikaj�c� równie� z braku alternatywnych 
róde� dochodów (ukryte bezrobocie strukturalne na wsi). 

Istotn� barier� rozwoju cz��ci obszarów wiejskich pozostaje niska dost�pno�� podstawowych 
us�ug publicznych, zdekapitalizowanie tkanki osadniczej i zagro�enie walorów przyrodniczych 
w procesie gwa�townego poszukiwania alternatywnych dróg rozwoju oraz s�aba jako�� 
infrastruktury. 

W systemie planowania przestrzennego i polityki regionalnej obszary te powinny by� 
identyfikowane i wyznaczane na poziomie regionalnym. S�u�y� to b�dzie wprowadzeniu 
ró�nego typu dzia�a� z zakresu planowania przestrzennego, np. na rzecz efektywnego 
planowania inwestycji publicznych w warunkach zmniejszaj�cego si� zaludnienia i zagro�enia 
utrat� funkcji, koordynacji dzia�a� prowadzonych na tych obszarach w ramach ró�nych polityk 
sektorowych, oraz dzia�aniom restrukturyzacyjnym podejmowanym w ramach polityki rozwoju 
regionalnego, w tym polityki rozwoju obszarów wiejskich. Obszary te zostan� obowi�zkowo 
uj�te w ramach wojewódzkich strategii rozwoju jako ustalenie wi���ce. W pzpw zostan� 
uwzgl�dnione dla rozwi�zania wskazanych problemów. 

6.3. Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej 

Wyró�nione zosta�y na podstawie dominuj�cego w ich obr�bie problemu o charakterze 
przestrzennym, którego zasi�g oddzia�ywania wykracza poza sfer� lokaln� i regionaln�, 
a rozwi�zanie wymaga koordynacji dzia�a� na poziomie makroregionalnym. Obszary te 
wymagaj� specjalnego podej�cia w ramach polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. 
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W KPZK 2030 wyró�niono siedem tego typu obszarów funkcjonalnych, ale w zale�no�ci od 
dzia�a� polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i polityki spo�eczno-gospodarczej ich 
liczba mo�e si� zmienia�. Zaliczono do nich: stref� przybrze�n�, wy��czn� stref� ekonomiczn� 
na morzu, �u�awy, obszary górskie, obszary o dominuj�cej funkcji rolniczej, obszary terenów 
zamkni�tych oraz obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi w skali dorzeczy.  

Rysunek 42. Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska wyznaczane w skali makroregionalnej 

 
Niektóre z tych obszarów ju� obecnie na podstawie obowi�zuj�cej legislacji powinny zosta� 
wyznaczone na poziomie krajowym i wojewódzkim ze wzgl�du na wra�liwo�� obszaru oraz 
zaburzenie istotnych funkcji (Rysunek 42.).  

6.3.1. Strefa przybrze�na 

Wspó�odpowiedzialno�� za zagospodarowanie przestrzenne obszarów przybrze�nych, zgodnie 
z zasad� wspó�w�adztwa (governance) oraz subsydiarno�ci, spoczywa na organach administracji 
pa�stwowej (administracja centralna, w tym Urz�dy Morskie) oraz samorz�du terytorialnego 
wszystkich poziomów, na podstawie przyznanych im kompetencji. Podniesienie efektywno�ci 
procesów zagospodarowania i zarz�dzania wymaga pilnego wdro�enia zasad Zintegrowanego 
Zarz�dzania Obszarami Przybrze�nymi153. 

Aby stworzy� podstawy do integracji przestrzeni obszarów morskich i wykorzysta� j� 
w sposób optymalny, zostanie opracowane studium zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów przybrze�nych (Rysunek 43.). Za opracowanie studium na zasadzie ustalenia 
obligatoryjnego KPZK 2030 (Tabela 5.) b�dzie odpowiedzialny zespó� powo�any przez 
ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego wraz z innymi ministrami w�a�ciwymi we 
wspó�pracy z w�adzami samorz�dowymi regionów nadmorskich. Studium b�dzie zawiera� 
ustalenia wi���ce administracj� morsk�, samorz�dy województw, a przez plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa (którego rola wzro�nie) tak�e gminy 
nadmorskie. Studium b�dzie obejmowa� zagadnienia rozwoju spo�ecznego, gospodarczego 
oraz ochrony �rodowiska w przestrzeni i jej zagospodarowania, stymuluj�c utrwalanie rozwoju 
zrównowa�onego na obszarach strefy poprzez: 

• wzmocnienie podstaw rozwojowych polskiego wybrze�a w zakresie krajowych sieci 
transportowych, komunikacyjnych i energetycznych, 

• wykorzystanie gospodarcze obszarów morskich w zgodzie z uwarunkowaniami 
�rodowiska i przyrody, 

• systemowe dzia�ania s�u��ce ochronie brzegu morskiego przed erozyjnym dzia�aniem 
Ba�tyku i zagro�eniem powodziami sztormowymi i jego zagospodarowaniu, 

                                                 
153 Rekomendacja 2002/413/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2002 r. w sprawie realizacji Zintegrowanego Zarz�dzania 
Obszarami Przybrze�nymi (Integrated Coastal Zone Management) w Europie (OJ L148, 6.6.2002, p. 24). 
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• wynikaj�ce z mi�dzynarodowych zobowi�za� Polski w zakresie ochrony �rodowiska, 
w szczególno�ci ochrony wód ba�tyckich, systemowe dzia�ania s�u��ce poprawie 
czysto�ci wód przymorskich i rzek wpadaj�cych do Ba�tyku. 

Studium b�dzie wykorzystywane przez organy administracji rz�dowej i samorz�dowej przy 
tworzeniu przez nie odpowiednich strategii, planów i programów. Na poziomie krajowym 
minister w�a�ciwy do spraw gospodarki morskiej b�dzie zobowi�zany do opracowania planu 
zagospodarowania obszarów morskich RP (akwenów) z jednoczesnym okre�leniem procedur 
gwarantuj�cych korelacj� planów zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego 
i cz��ci l�dowej „strefy przybrze�nej”. Opracowanie planów zagospodarowania obszarów 
morskich i planów zagospodarowania obszarów l�dowych na styku z obszarami morskimi 
b�dzie podlega�o procedurom wzajemnej konsultacji mi�dzy organami odpowiedzialnymi za 
ich sporz�dzenie, prowadzonej zgodnie z zasadami Zintegrowanego Zarz�dzania Obszarami 
Przybrze�nymi (ZZOP). Dla potrzeb opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich konieczne jest zdefiniowanie oczekiwa� w stosunku do strefy przybrze�nej 
wynikaj�cych z potrzeb obszarów l�dowych. W tym celu powinny zosta� wykorzystane zasady 
ZZOP. 

6.3.2. Polska wy��czna strefa ekonomiczna  

Granice obszaru wyznaczaj� uregulowania mi�dzynarodowe. Obszar ten tworzy zwarty uk�ad 
przestrzenny sk�adaj�cy si� z funkcjonalnie powi�zanych akwenów, charakteryzuj�cych si� 
wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Akweny te ��cz� 
w spójny ekosystem (brak barier fizycznych dla przenikania przez granice strefy bodców 
antropogenicznych czy efektów procesów naturalnych). Specyfika strefy jako przedmiotu 
planowania wynika z uregulowa� prawnych (dominuj�ce prawo mi�dzynarodowe zwyczajowe, 
a nie prawo krajowe, wymusza wielostronn� wspó�prac� mi�dzynarodow�), stosunków 
w�a�cicielskich (brak w�asno�ci prywatnej, a zarazem ograniczone prawo do dysponowania 
przestrzeni� przez podmioty ni� w�adaj�ce), relatywnie w�skiego grona interesariuszy, a tak�e 
sporej wra�liwo�ci na zaburzenia istniej�cej równowagi, które mog� prowadzi� do pojawienia 
si� nieodwracalnych procesów kumulacyjnych o charakterze katastroficznym (znaczenie 
wielko�ci progowych, a co za tym idzie, wysoki margines niepewno�ci, ograniczona 
przydatno�� rutynowych technik planistycznych). Jest to wi�c – zgodnie z nomenklatur� 
KPZK 2030 – obszar funkcjonalny wymagaj�cy specyficznego (odmiennego ni� na l�dzie) 
systemu planowania i zarz�dzania przestrzennego. Za jego wyró�nieniem przemawia tak�e fakt 
szybko post�puj�cych zmian w sposobach jego wykorzystania – w ostatnich latach przestrze� 
w wy��cznej strefie ekonomicznej przesta�a by� dobrem relatywnie obfitym i sta�a si� dobrem 
rzadkim wymagaj�cym dokonywania wyborów (pojawi� si� koszt alternatywny) co do 
sposobów jej u�ytkowania. Skala i intensywno�� tego procesu przemawiaj� za wydzieleniem 
strefy ekonomicznej jako obszaru funkcjonalnego wymagaj�cego interwencji polityki 
przestrzennej szczebla krajowego. 

Plan obszaru funkcjonalnego jest cz��ci� planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
morskich, sporz�dzan� dla koordynacji zdefiniowanych potrzeb interesariuszy w zakresie 
lokalizacji inwestycji i ich stref ochronnych, stref wyst�powania obiektów niebezpiecznych, 
ochrony dziedzictwa kultury, flory i fauny z wykorzystaniem �eglugowym. Jest skorelowany ze 
studium zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przybrze�nych. Zawiera ustalenia 
wi���ce samorz�dy województw, a za spraw� planu wojewódzkiego tak�e wybrane gminy 
powi�zane z obszarem obj�tym planem, g�ównie w zakresie infrastruktury technicznej. 

6.3.3. Obszary górskie 

Obszary górskie (znajduj�ce si� w Polsce na terenie pi�ciu województw) charakteryzuj� si� 
niekorzystnymi warunkami fizyczno-geograficznymi, klimatycznymi i glebowymi, 
powoduj�cymi utrudnienia dla rolnictwa oraz rozwoju transportu z powodu wy�szych ni� na 
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obszarach nizinnych kosztów budowy infrastruktury. Jednocze�nie zmienno�� i ró�norodno�� 
ukszta�towania terenu i krajobrazów kulturowo-przyrodniczych powoduje ich ca�oroczn� 
atrakcyjno��, oferuj�c znakomite mo�liwo�ci rozwoju turystyki. Rozbudowa systemów 
transportowych powi�zana ze wzrostem zamo�no�ci spo�ecze�stwa oraz zwi�kszeniem 
zainteresowania walorami rekreacyjnymi, wypoczynkowymi i turystycznymi obszarów górskich 
prowadzi do wzmo�onej i nasilaj�cej si� antropopresji na te obszary. Odpowiedzi� musi by� 
nowe, zintegrowane i ponadregionalne spojrzenie na zagadnienia zwi�zane z obszarami 
górskimi, które powinny by� postrzegane w sposób spójny, zapewniaj�cy optymalne 
wykorzystanie narz�dzi planowania przestrzennego w powi�zaniu z systemem polityki 
regionalnej i zapewnieniem w�a�ciwej (ukierunkowanej terytorialnie) koordynacji instrumentów 
sektorowych.  

Minister w�a�ciwy ds. rozwoju regionalnego wraz z innymi ministrami w�a�ciwymi, w tym 
ministrem w�a�ciwym ds. �rodowiska, okre�li wytyczne w zakresie zapewniania 
zrównowa�onego rozwoju obszarów górskich. Natomiast obszar oddzia�ywania tych 
instrumentów powinien zosta� wyznaczony na poziomie makroregionalnym, przy 
zastosowaniu jednolitych w skali kraju kryteriów, poprzez opracowanie strategii rozwoju 
(minister w�a�ciwy ds. rozwoju regionalnego) oraz skorelowanego z ni� planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów górskich opracowywanego na poziomie 
makroregionalnym (wspó�praca jednostek samorz�du terytorialnego). Obszary te powinny by� 
uwzgl�dniane (ustalenie obligatoryjne) w planach zagospodarowania przestrzennego 
województw i strategiach ich rozwoju.  

6.3.4. u�awy 

�u�awy Wi�lane s� unikatowym w skali Europy regionem o wyj�tkowych walorach dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego, o bardzo urodzajnych glebach 
wykorzystywanych g�ównie rolniczo oraz o du�ych zasobach wód powierzchniowych. Obszar 
�u�aw jest cz��ci� wa�nego obszaru ekologicznego pó�nocnej Polski, którego rang� podnosi 
ekologiczny korytarz mi�dzynarodowy doliny Wis�y. �u�awy s� szczególnie zagro�one 
powodziami, zw�aszcza sztormowymi, oraz silnymi wezbraniami Wis�y powoduj�cymi 
przerwanie obwa�owa�. Kolonizacja terenu zwi�zana ze sztucznym osuszaniem �u�aw silnie 
uzale�ni�a je od sprawnego funkcjonowania systemu melioracyjnego i sztucznego odwadniania, 
gwarantuj�cego bezpiecze�stwo powodziowe mieszka�com. Równina delty Wis�y rozci�gaj�ca 
si� mi�dzy Mierzej� Wi�lan� a rozwidleniem Wis�y na Leniwk� i Nogat, administracyjnie 
podzielona mi�dzy województwa pomorskie (80%) i warmi�sko-mazurskie (20%), jest 
w ca�o�ci po�o�ona w obszarze hydrograficznym zarz�dzanym przez Regionalny Zarz�d 
Gospodarki Wodnej w Gda�sku. Obszary depresyjne stanowi� oko�o 28% ogólnej 
powierzchni delty, a najwi�kszy z nich obszar znajduje si� wokó� jeziora Dru�no, osi�gaj�c 
1,8 m p.p.m. Przez �u�awy prowadzi wa�ny korytarz infrastrukturalny i transportowy, ��cz�cy 
Trójmiasto i jego porty z pó�nocno-wschodni� cz��ci� kraju i z Warszaw�. 
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Rysunek 43. Obszary szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej  

 
�ród�o: Opracowanie MRR. 



VI. Typologia obszarów funkcjonalnych 

 202

Podstawowym zadaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju na tym obszarze jest 
przeciwdzia�anie konfliktom przestrzennym wynikaj�cym z warunków naturalnych (depresja, 
blisko�� morza, zagro�enie powodziami, wyst�powanie bardzo dobrych gleb i terenów 
cennych przyrodniczo w skali kraju), i dzia�alno�ci gospodarczej (presja Trójmiasta, rolnictwo, 
turystyka, transport) oraz zapewnienie koordynacji dzia�a� rozwojowych podejmowanych przy 
wykorzystaniu instrumentów sektorowych i dzia�a� inwestycyjnych podejmowanych w ramach 
polityki regionalnej na terenie dwóch s�siaduj�cych województw. Brakowi koordynacji dzia�a� 
prowadzonych na obszarze �u�aw przez bardzo wiele podmiotów b�d� przeciwdzia�a� 
specjalne wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zrównowa�onego 
wykorzystywania obszaru �u�aw oraz strategia rozwoju obszaru �u�aw i plan ich 
przestrzennego zagospodarowania, przygotowane w porozumieniu przez obydwa samorz�dy 
województw. Te dzia�ania wzmocni� warunki dla zapewnienia ochrony i rozwoju obszaru. 
Podstaw� intensyfikacji wspó�pracy i koordynacji b�dzie obj�cie ca�ego obszaru ochron� ze 
wzgl�du na zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego, unikatowej kompozycji 
krajobrazowo-przyrodniczej oraz przyj�cie elementarnych zasad, artyku�owanych w opisach 
Celu 4. i 5.  

6.3.5. Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej  

Wielo�� funkcji pe�nionych przez obszary wiejskie oraz potrzeba ochrony gleb wysokiej 
bonitacji w horyzoncie czasowym przypisanym KPZK 2030 tworzy konieczno�� okre�lenia 
przestrzeni niezb�dnej dla zapewnienia bezpiecze�stwa �ywno�ciowego kraju. W planach 
zagospodarowania przestrzennego województw na zasadzie zalecenia oraz w studiach 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zostan� wyznaczone 
obszary ro�linnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, chroni�ce przed zmian� u�ytkowania 
gleby o najwy�szej przydatno�ci dla produkcji ro�linnej. Ochrona ro�linnej rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej mo�e tak�e wynika� z wymogu ochrony funkcji towarzysz�cych 
produkcji �ywno�ci, takich jak np. zachowania zale�nych od ekstensywnego rolnictwa walorów 
przyrodniczych lub tradycyjnego krajobrazu rolniczego lub utrzymania zielonych pier�cieni 
w funkcjonalnych obszarach miast wojewódzkich i regionalnych lub utrzymania trwa�ych 
u�ytków zielonych dla przeciwdzia�ania skutkom zmian klimatycznych.  

6.3.6. Obszary terenów zamkni�tych 

	ad przestrzenny wymaga zintegrowania przestrzeni wa�nej z punktu widzenia obronno�ci 
pa�stwa z przestrzeni� otaczaj�c�. W planach zagospodarowania przestrzennego województw 
ju� obecnie wyznacza si� tereny zamkni�te oraz ich strefy ochronne, które wymagaj� uj�cia 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Szczególne znaczenie maj� 
zw�aszcza tereny zamkni�te u�ytkowane przez Si�y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka 
przestrzennego zagospodarowania kraju powinna zapewni� ochron� funkcji podstawowych 
terenów zamkni�tych – obronno�ci pa�stwa – z jednoczesnym wykorzystaniem cech tych 
obszarów dla rozwoju regionu.  

Dla zmniejszenia obci��e� �rodowiska przyrodniczego na obszarze terenów zamkni�tych 
powinna nast�powa� integracja sieci infrastrukturalnych, zw�aszcza sieci wodno-kanalizacyjnej 
lub systemów sanitacji obszarowej w wypadku braku uzasadnienia ekonomicznego dla 
w��czenia do aglomeracji �ciekowych, programowanych w Krajowym Planie Oczyszczania 
�cieków Komunalnych. W wyznaczonych strefach buforowych mog� zosta� wprowadzone 
regionalne standardy architektoniczno-urbanistyczne oraz mog� by� prowadzone dzia�ania 
dotycz�ce ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  

6.3.7. Obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi w skali dorzeczy 

W sensie prawnym obszar nara�ony na niebezpiecze�stwo powodzi to obszar wynikaj�cy 
ze wst�pnej oceny ryzyka powodziowego. Dla obszarów nara�onych na niebezpiecze�stwo 
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powodzi sporz�dza si� mapy zagro�enia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, 
które okre�laj� skal� ryzyka w powi�zaniu z prawdopodobie�stwem wyst�powania zjawiska. 
Na podstawie wy�ej wspomnianych map sporz�dza si� plany zarz�dzania ryzykiem 
powodziowym, których ustalenia wraz z mapami musz� by� uwzgl�dnione w planach 
zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli oraz w innych aktach planistycznych 
wskazanych przez ustaw� Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 
2019 z pón. zm.) Przebieg granic dorzeczy okre�la rozporz�dzenie Rady Ministrów 
z 27 czerwca 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878). W zwi�zku z powy�szym 
okre�lenie obszaru funkcjonalnego, jakim s� obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi 
w skali dorzeczy, wynika z konieczno�ci integrowania m.in. strategii i planów 
zagospodarowania przestrzennego województw z kompleksowymi, interdyscyplinarnymi 
dzia�aniami zmniejszaj�cymi ryzyko powodziowe na obszarach dorzeczy. 

Wst�pna ocena ryzyka powodziowego, mapy zagro�enia powodziowego, mapy ryzyka 
powodziowego oraz plany zarz�dzania ryzykiem powodziowym w dorzeczach wykonywane 
przez Prezesa KZGW podlegaj� przegl�dowi co 6 lat i w razie potrzeby s� aktualizowane. 
Wówczas mo�na dokona� weryfikacji obszarów nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi 
i m.in. dodatkowo wskaza� obszary, na których zwi�kszy�o si� ryzyko powodziowe. G�ównym 
celem wskazania obszarów nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi w skali dorzeczy jest 
podniesienie stopnia bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego na obszarach przekraczaj�cych 
granice jednego województwa oraz konieczno�� zarz�dzania wodami powodziowymi 
odp�ywaj�cymi z terytorium Polski a� do uj�ciowych odcinków Wis�y i Odry. 

Na podstawie analiz map ryzyka powodziowego i map zagro�enia powodziowego 
sporz�dzanych w odniesieniu do uk�adu hydrograficznego okre�la si� kierunki i ograniczenia 
zagospodarowania przestrzeni województw obj�tych planem, obszary dzia�a� wspólnych oraz 
wskazuje lokalizacje i rezerwy terenu dla programowanych dzia�a� technicznych 
i nietechnicznych, zapewniaj�c ograniczanie ryzyka powodziowego dla miast i obszarów 
wiejskich oraz zabytków kultury materialnej po�o�onych w obszarach zalewowych, ró�nicuj�c 
stopie� zabezpieczenia obszarów i obiektów.  

Nale�y okre�li� na obszarach zalewowych zasi�gi obowi�zywania standardów urbanistycznych, 
takich jak ograniczenia lub zakazy zabudowy, wskazania obszarów i obiektów o zerowym lub 
niskim poziomie zabezpieczenia lub o wy�szych ni� standardowe potrzebach zabezpieczenia, 
np. zbiornik we W�oc�awku czy stopie� Przewóz na Górnej Wi�le. Dzia�ania te b�d� s�u�y� 
programowaniu niezb�dnych zada� inwestycyjnych oraz przewidywaniu rezerw terenu dla 
przysz�ych inwestycji wieloletnich: zwi�kszenia pojemno�ci retencyjnej i wezbraniowej dolin 
rzek wylewaj�cych, wykorzystania gospodarczego powstaj�cych obiektów hydrotechnicznych 
oraz rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacyjnej.  

Plany obszarów uwzgl�dniaj� zwi�kszenie zdolno�ci buforowania wezbra� przez struktury 
krajobrazowe (m.in. obszary upraw i przyrodnicz� zabudow� dolin rzecznych) oraz pozosta�e 
dzia�ania nietechniczne. W obszarach, dla których przewidywany jest wzrost ekstremów 
deszczów nawalnych, plan wskazuje niezb�dne dzia�ania d�ugookresowe, zmniejszaj�ce ryzyko 
ponoszenia strat. 

W dorzeczu Odry jest realizowany inwestycyjny Program dla Odry 2006, który przed 
przekszta�ceniem w samodzieln� strategi� makroregionaln� wymaga aktualizacji i skoordyno-
wania z KPZK 2030, uspójnienia z planami gospodarowania wodami mi�dzynarodowego 
dorzecza Odry (MODO)154 i innych uzupe�nie�. Program – który mo�na traktowa� jako 

                                                 
154 Mi�dzynarodowy Obszar Dorzecza Odry wyznaczony na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) obejmuje powierzchni� 122 512 
km2, w tym wody przej�ciowe i przybrze�ne Zalewu Szczeci�skiego, wschodni� cz��� wyspy Uznam, zachodni� cz��� wyspy Wolin. 87,6% 
tego obszaru znajduje si� na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym zlewnie �winy i Gowienicy, polska cz��� zlewni Uecker). Pozosta�e 
cz��ci rozci�gaj� si� na terytorium Republiki Czeskiej (5,9%, w tym ród�a i pierwsze 90 km rzeki wraz ze zbiornikami przeciwpowodziowymi) 
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wzorcowy – obejmuje dzia�ania w zakresie budowy biernego i czynnego systemu ochrony 
przed powodzi�, ochron� ekosystemów zwi�zanych z wodami, zwi�kszenie lesisto�ci dorzecza, 
osi�gni�cia dobrego stanu ekologicznego wód, usuwanie szkód powodziowych, prewencyjne 
zagospodarowanie przestrzenne dolin, utrzymanie i rozwój �eglugi �ródl�dowej i energetyczne 
wykorzystanie rzek. W dorzeczu Wis�y brak jest programu o podobnym charakterze. Na 
potrzeby realizacji KPZK z dorzecza Wis�y zosta� wy��czony obszar funkcjonalny �u�aw 
(opisany w podrozdziale 6.3.4.). Odr�bnego potraktowania wymaga zarz�dzanie w 
transgranicznej zlewni Bugu, gdzie obecnie jest realizowany ca�y szereg mi�dzynarodowych 
programów badawczych, maj�cych na celu okre�lenie potrzeb i zasobów zlewni. Istotn� dla 
zarz�dzania ryzykiem powodzi cz��ci� dorzecza Wis�y s� obszary górskie. Szczególnie pilne – 
ze wzgl�du na potencja� redukcji wezbra� powodziowych i wysoki poziom strat ponoszonych 
na tych obszarach – jest okre�lenie strategii dla obszaru obejmuj�cego zlewnie dop�ywów 
górnej Wis�y od róde� do uj�cia Sanu w oparciu o projekt Program ochrony przed powodzi� 
w dorzeczu górnej Wis�y, który obejmie co najmniej spowolnienie odp�ywu wód, wzrost 
retencji obiektowej i krajobrazowej, zarz�dzanie walorami chronionymi, zarz�dzanie drogami 
wodnymi, produkcj� energii, dostosowanie infrastruktury do potrzeb zarz�dzania ryzykiem 
powodzi i dzia�ania nietechniczne mo�liwe w obszarze szczególnego ryzyka.  

6.4. Obszary kszta�towania potencja�u rozwojowego wymagaj�ce programowania 
dzia�a� ochronnych  

Obszary te wyznacza si� w celu ich dalszego rozwoju i wykorzystania potencja�ów 
endogenicznych zwi�zanych z istniej�cymi na nich zasobami kulturowymi lub naturalnymi. 
S� to obszary funkcjonalne, wobec których konieczne jest stosowanie dzia�a� ochronnych, 
ogranicze� i wyklucze� funkcji oraz specyficznych form u�ytkowania ze wzgl�du na ich 
warto�� przyrodnicz�, kulturow� lub szczególne znaczenie dla ochrony zasobów naturalnych. 
Wskazane obszary wymagaj� uwzgl�dnienia w obowi�zuj�cych planach zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz w studiach i planach miejscowych gmin, a ponadto podj�cia 
niezb�dnych dzia�a� zgodnych z przeznaczeniem ka�dego z tych obszarów (Rysunek 44.). 

Rysunek 44. Obszary kszta�towania potencja�u rozwojowego 

 
6.4.1. Obszary cenne przyrodniczo 

Obszary cenne przyrodniczo stanowi� potencja� rozwoju lokalnego i regionalnego. Delimitacja 
obszaru funkcjonalnego w oparciu o walory przyrodnicze wynika z konieczno�ci 
równowa�enia dzia�alno�ci ekonomicznej z celami ochrony, dla których zosta�y powo�ane 
poszczególne obszary obj�te ochrona prawn� – poniewa� znakomit� wi�kszo��155 terytorium 
zajmowanego przez nie oraz przez system ��cz�cych je korytarzy ekologicznych stanowi� 

                                                                                                                                                     
oraz Republiki Federalnej Niemiec (6,5%). Odra i Nysa 	u�ycka s� rzekami granicznymi. Koordynacja wdro�enia RDW w ramach 
Mi�dzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest prowadzona na podstawie porozumienia z 8 maja 2002 r.  
155 Parki Narodowe zajmuj� 1% powierzchni kraju, wobec 30% obj�tych ochron� w tradycyjnej formie.  
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obszary u�ytkowane gospodarczo. Przydatno�� do realizacji zamierzonych funkcji 
gospodarczych okre�laj� ograniczenia prawne ustawowych form ochrony przyrody, podatno�� 
na powstawanie konfliktów ekologicznych zwi�zanych z naruszeniami celów ochronnych oraz 
zamierzone zarz�dzanie walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi obszaru w aktach 
planowania zagospodarowania przestrzeni. Na obszarach Natura 2000 i innych obj�tych 
ochron� cennych przyrodniczo terenach oraz w korytarzach ekologicznych za dominuj�c� 
uznaje si� funkcj� przyrodnicz� i ochronn�. Na obszarach wyznaczanych dla ochrony 
krajobrazu (PK, OChK) ograniczeniu podlega przede wszystkim lokalizacja turbin wiatrowych, 
plantacji, jednolitych upraw wielkopowierzchniowych i obiektów kubaturowych 
niedostosowanych do otoczenia.  

Zarz�dzanie przestrzeni� funkcjonaln� dotyczy przeniesienia na poziom wojewódzki 
planowania przestrzennego dyspozycji wynikaj�cych z analizy przyj�tego modelu ochrony, 
dopuszczonych lub zakazanych w planach ochrony i planach zada� ochronnych form 
aktywno�ci ekonomicznej i analizy struktur przyrodniczych. Celami uwzgl�dnienia wy�ej 
wymienionych dyspozycji s� delimitacja i kszta�towanie przestrzeni umo�liwiaj�cej rozwój 
spo�eczno-ekonomiczny zgodny z oczekiwaniami spo�ecze�stwa i akceptacja wprowadzanych 
ogranicze�. Obejmuje to tak�e koordynacj� planowania kompleksów zalesie� i innych 
nasadze� uzupe�niaj�cych struktur� przyrodnicz� województwa oraz rozwój funkcji 
symbolicznych i promocyjnych w oparciu o ponadprzeci�tne w skali kraju i kontynentu walory 
przyrodnicze i krajobrazowe. Ponadto poj�cie zarz�dzania dotyczy wskazania obszaru, który 
powinien znajdowa� si� pod ochron� prawn� o ró�nym stopniu restrykcyjno�ci ze wzgl�du na 
zachowanie spójno�ci przestrzeni przyrodniczej. 

Docelowy uk�ad obszarów chronionych obejmuje obiekty obj�te obecnie ustawow� ochron� 
przyrody i proponowane do obj�cia wraz z otulinami, chroni�ce siedliska i gatunki wa�ne dla 
utrzymania w dobrym stanie ró�norodno�ci biologicznej kraju i kontynentu, przestrze� 
funkcjonaln� okre�lan� jako korytarze ekologiczne lub korytarze migracji, ��cz�ce 
poszczególne obiekty o okre�lonych prawnie granicach, oraz obszary niezb�dnych �wiadcze� 
ekosystemowych w obszarach funkcjonalnych miast. Dodatkowo nale�y okre�li� pozosta�e 
obszary wa�ne dla zasilania systemu przyrodniczego województw, w tym obszary u�ytkowane 
rolniczo lub le�ne o wysokich walorach przyrodniczych (High Nature Value, HNV).  

Wyznaczanie obiektów tworz�cych hierarchiczn� sie� przyrodnicz�, w tym korytarzy ��cz�cych 
biocentra oraz obszarów zasilania systemu przyrodniczego, oparte jest na kryteriach oceny 
wystarczalno�ci dotychczasowego zakresu i sposobu ochrony zasobów i walorów 
przyrodniczych, tak�e krajobrazowych, oraz post�puj�cej fragmentacji przestrzeni, zwi�zanej 
ze zmian� funkcji przestrzeni w rozwoju spo�eczno-gospodarczym. Podstaw� prawn� dla 
obszarów i funkcji zdefiniowanych prawnie jest ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220) oraz Strategia ochrony i umiarkowanego u�ytkowania ró�norodno�ci 
biologicznej (dokument przyj�ty przez Rz�d). Podmiotami wyznaczaj�cymi obszar 
i okre�laj�cymi potrzeby ochronne s� odpowiednie jednostki samorz�du terytorialnego 
w porozumieniu z ministrem w�a�ciwym ds. �rodowiska, Generalnym lub Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony �rodowiska – na podstawie aktualnej dokumentacji przyrodniczej, 
stanowi�cej cz��� opracowania ekofizjograficznego. 

6.4.2. Obszary ochrony krajobrazów kulturowych 

Konieczne jest okre�lenie przestrzeni mog�cej pe�ni� funkcje symboliczne oraz identyfikacyjne 
w skali kraju i kontynentu, a tak�e zahamowanie post�puj�cego procesu homogenizacji 
krajobrazu miejskich obszarów funkcjonalnych. Potrzebne jest równie� okre�lenie potencja�u 
rozwojowego zwi�zanego z zachowaniem warto�ciowych elementów i struktur przestrzennych 
obszarów poprzemys�owych i miejskich zdegradowanych oraz mniej eksponowanych 
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krajobrazów decyduj�cych o jako�ci �ycia spo�eczno�ci lokalnych i b�d�cych �wiadectwem 
historii – tak�e najnowszej.  

W celu stworzenia systemu zmierzaj�cego do zahamowania post�puj�cej degradacji �rodowiska 
kulturowego, nieodwracalnej utraty krajobrazów historycznych i tworz�cych to�samo�� 
miejsca, w tym rozwi�zania konfliktów spo�ecznych zwi�zanych z degradacj� przestrzeni 
przyrodniczej, zabytkowych zespo�ów urbanistycznych i ruralistycznych, zabytków 
architektonicznych, konieczne jest wprowadzenie do dokumentów planistycznych wszystkich 
szczebli zintegrowanej ochrony �rodowiska kulturowego, umo�liwiaj�cej gospodarowanie 
krajobrazem w celu podniesienia konkurencyjno�ci regionów. Wymaga to opracowania 
metodologii dotycz�cej identyfikacji równorz�dnych warto�ci przyrodniczych, krajobrazowych, 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego zwi�zanego z regionem geograficznym 
i zabytkowych obiektów kultury materialnej, w tym potencjalnych obszarów stanowisk 
archeologicznych, oraz zarz�dzania nimi w celu stworzenia warunków do prowadzenia 
aktywnej polityki konserwatorskiej i promocyjnej w stosunku do tych zasobów. Zadanie 
obejmuje okre�lenie przestrzeni i obiektów poddanych ochronie lub wskazanych do ochrony 
(��cznie z poziomem ochrony gwarantowanym na podstawie list obiektów i obszarów) oraz 
prowadzenie monitoringu zachowania zasobów i zachowania materialnego dowodu do analiz 
archeologicznych, które wykonaj� nast�pne pokolenia156. Metodologia zostanie opracowana 
przez zespó�, z�o�ony z przedstawicieli ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska, ministra w�a�ciwego ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz �rodowisk naukowych. Obszary te 
zostan� wyodr�bnione w planach zagospodarowania przestrzennego województw jako 
ustalenie wi���ce.  

6.4.3. Obszary ochrony i kszta�towania zasobów wodnych 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci 
oraz dla rozwoju gospodarczego powinno zapewnia� równowag� poboru i odtwarzania 
zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio wysokiego poziomu oczyszczania 
wód zu�ytych. Zu�ywanie wody powinno zapewni� zrównowa�ony rozwój spo�ecze�stwa oraz 
poszanowanie i zapewnienie zaspokojenia potrzeb przysz�ych pokole�. Wspomaganiem 
racjonalnego korzystania z zasobów wodnych powinno by� coraz wi�ksze 
zagospodarowywanie wód opadowych w obr�bie zlewni, zw�aszcza w aglomeracjach 
i pozosta�ych obszarach zurbanizowanych. Okre�lone w programie wodno-�rodowiskowym 
kraju (PW�K) zasi�gi obszarów wyst�powania deficytów wody b�d�cych wynikiem 
nadmiernego rozdysponowania jej zasobów w procesie wydawania pozwole� wodno- 
-prawnych, wymaga podj�cia �cis�ej wspó�pracy organów wydaj�cych te pozwolenia, którymi 
s� starostowie z odpowiednimi RZGW. 

W pzpw nale�y okre�li� obszary realizacji nast�puj�cych zada�: 

a. ochrona i ewentualna rewitalizacja struktur krajobrazowych odpowiadaj�cych 
za mikroretencj� obszarow�, w tym obszarów mokrad�owych i dolin ma�ych cieków, 

b. adaptacja i modernizacja techniczna istniej�cych systemów melioracyjnych oraz 
budowa ma�ych zbiorników s�u��cych do przechwytywania wód opadowych 
i w okresie posusznym do nawadniania upraw dla zapewnienia wody gospodarstwom 
i farmom wielkotowarowym, 

c. budowa zbiorników retencyjnych i wielofunkcyjnych, je�li takie zadanie zostanie 
zdefiniowane w danej zlewni, 

                                                 
156 Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564) 
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d. uwzgl�dnienie obszarów ubogich w zasoby wodne lub obszarów o zasobach wodnych 
z�ej jako�ci poprzez wy��czenie tych obszarów z mo�liwo�ci lokalizowania 
u�ytkowników o du�ym zapotrzebowaniu na wod� i zrzut �cieków, 

e. zarz�dzanie obiegiem wód deszczowych, 
f. wprowadzenie ekologicznych obszarów ochronnych wokó� jezior oraz stref 

ochronnych uj�� i g�ównych zbiorników wód podziemnych, 
g. uwzgl�dnienie obszarów ochrony g�ównych zbiorników wód podziemnych i uj�� wody 

do spo�ycia,  
h. koordynowanie dzia�a� z zakresu sanitacji obszarowej, uj�tych w KPO�K 

i w programach powi�zanych oraz dokumentach planistycznych ni�szego szczebla.  

Pzpw powinny zawiera� warstw� informacyjn� co najmniej na temat scalonych jednolitych 
cz��ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz wszystkie dzia�ania okre�lone dla nich 
w PW�K i planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Warstw� informacyjn� 
stanowi� dokumenty gospodarki wodnej odnosz�ce si� do wydziele� scalonych jednolitych 
cz��ci wód powierzchniowych i podziemnych, których granice nie pokrywaj� si� z granicami 
podzia�u administracyjnego. 

6.4.4. Obszary ochrony strategicznych z�ó� kopalin 

W celu zachowania warto�ci u�ytkowych z�ó� kopalin maj�cych znaczenie strategiczne dla 
gospodarki pa�stwa, w tym zachowania bezpiecze�stwa energetycznego kraju w perspektywie 
roku 2030 i póniejszych lat, konieczna jest delimitacja obszarów wyst�powania strategicznych 
z�ó� kopalin i podj�cie dzia�a� w zakresie ich ochrony przed sta�� zabudow� i inwestycjami 
liniowymi oraz wprowadzenie ogranicze� co do sposobu gospodarowania na tych terenach. 
Wskazanie tych obszarów jest szczególnie istotne dla terenów wyst�powania z�ó�, których 
eksploatacja nie zosta�a jeszcze podj�ta. Oprócz okre�lenia przestrzennego wyst�powania z�ó� 
(delimitacji) nale�y tak�e zdefiniowa� rodzaje dzia�a� mo�liwych do prowadzenia na tych 
terenach do czasu rozpocz�cia eksploatacji tych z�ó�. Wymaga to sporz�dzenia przez Rz�d 
(ministra w�a�ciwego ds. gospodarki we wspó�pracy z ministrem w�a�ciwym do spraw 
�rodowiska157) wykazu z�ó� o znaczeniu strategicznym dla pa�stwa z okre�leniem 
przestrzennego zasi�gu ich zalegania. Nast�pnie wojewoda wspólnie z samorz�dem, na którego 
terenie znajduj� si� wskazane z�o�a, ustala rodzaj i czas dzia�alno�ci oraz rodzaj zabudowy 
dopuszczalnej na danym terenie. Wyniki tych ustale� winny by� wprowadzone zarówno do 
strategii wojewódzkich, jak i do planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich 
kategorii. 

6.5. Obszary funkcjonalne wymagaj�ce restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy 
wsparciu instrumentów w�a�ciwych polityce regionalnej  

Na pewnych obszarach kraju wyst�puje koncentracja problemów o charakterze spo�eczno- 
-gospodarczym mog�cych mie� znaczenie krajowe. Ze wzgl�du na ich wp�yw na procesy 
zagospodarowania przestrzennego kraju, w tym popraw� spójno�ci wewn�trznej, 
rozwi�zywanie tych problemów wymaga specjalnych dzia�a� polityki przestrzennego 
zagospodarowania, wspieranej instrumentami polityki regionalnej oraz koordynowanymi 
instrumentami terytorialnymi innych polityk publicznych.  

Ze wzgl�du na zasi�g i skal� problemów wymagaj�cych dzia�a� nie tylko w sferze polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, ale tak�e w sferze polityki regionalnej, wyró�niono 
pi�� typów obszarów (wymienionych tak�e w KSRR 2010-2020), które wymagaj� d�ugofalowej 
interwencji publicznej z poziomu krajowego w partnerstwie z w�adzami regionalnymi 
i lokalnymi. Zalicza si� do nich: miasta i inne obszary trac�ce dotychczasowe funkcje 

                                                 
157 Minister w�a�ciwy do spraw �rodowiska pe�ni funkcj� organu administracji geologicznej, odpowiedzialnego za gospodarowanie zasobami 
z�ó� kopalin. 
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spo�eczno-gospodarcze, obszary o najni�szym poziomie dost�pu do dóbr i us�ug 
warunkuj�cych mo�liwo�ci rozwojowe, obszary przygraniczne, obszary o najni�szej 
dost�pno�ci transportowej do o�rodków wojewódzkich oraz obszary o najni�szym stopniu 
rozwoju i pogarszaj�cych si� perspektywach rozwojowych (Rysunek 45.). 

Aby zapewni� integracj� dzia�a� polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i polityki 
regionalnej dla wsparcia tych obszarów, przewidziane jest opracowanie makroregionalnych 
strategii rozwoju, obligatoryjnie uwzgl�dnianych w planach zagospodarowania przestrzennego 
województw i strategiach regionalnych, zgodnie z hierarchicznym systemem planowania 
(Rysunek 37.). Szczegó�owe dzia�ania zostan� zawarte w strategii rozwoju dla Pomorza 
�rodkowego i Polski Zachodniej oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Spo�eczno- 
-Gospodarczego Polski Wschodniej. 

Rysunek 45. Obszary funkcjonalne wymagaj�ce restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy 
wsparciu instrumentów w�a�ciwych polityce regionalnej  

 
 

6.5.1. Obszary o najni�szym stopniu rozwoju i pogarszaj�cych si� perspektywach 
rozwojowych 
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si� dwa obszary funkcjonalne o najni�szym stopniu rozwoju oraz pogarszaj�cych si� 
perspektywach rozwojowych w skali kraju. Obszary tej kategorii znajduj� si� w co najmniej 
o�miu województwach po�o�onych na terenie Polski Wschodniej, Pomorza �rodkowego 
i Polski Zachodniej. Niski poziom PKB per capita, s�aba dost�pno�� oraz jako�� us�ug 
publicznych, a tak�e ma�y potencja� o�rodków miejskich, s�abo rozwini�ta sie� osadnicza 
i zaburzona struktura demograficzna wywo�ana m.in. migracjami ludzi m�odych do 
najwi�kszych miast w kraju i za granic� pogarszaj� sytuacj� spo�eczn�, gospodarcz� 
i przestrzenn� tych terenów. Na rozwój Polski Wschodniej du�y wp�yw maj� dodatkowo 
po�o�enie wzd�u� stanowi�cej istotn� barier� spo�eczn� i kulturow� zewn�trznej granicy UE 
oraz niski w skali kraju poziom urbanizacji. 

6.5.2. Miasta i inne obszary trac�ce dotychczasowe funkcje spo�eczno-gospodarcze 

Analizy wykonane na potrzeby KSRR 2010-2020 i KPZK 2030 wskazuj�, �e w wyniku 
przemian gospodarczych o charakterze strukturalnym oraz zmian na lokalnych rynkach 
zatrudnienia dochodzi do obni�enia znaczenia gospodarczego pewnych obszarów, w 
szczególno�ci miejskich, a tak�e do koncentracji negatywnych zjawisk spo�ecznych i fizycznej 
degradacji zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni miejskich. Zjawiska te dotycz� najcz��ciej 
o�rodków lokalnych i subregionalnych, w których niemo�liwe jest przeprowadzenie w krótkim 
czasie restrukturyzacji upadaj�cych tradycyjnych ga��zi przemys�u. Ze wzgl�du na du�� 
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dynamik� zmian i naturalne procesy przep�ywu osób w du�ych o�rodkach miejskich i ich 
obszarach funkcjonalnych negatywne zjawiska tego typu maj� tendencj� do koncentrowania si� 
w pewnych dzielnicach. W Polsce przewa�nie s� to obszary blokowisk oraz stare dzielnice 
miast, w których nie uregulowano stosunków w�asno�ciowych. Obok degradacji spo�eczno- 
-gospodarczej punktowo wyst�puje tak�e zjawisko degradacji �rodowiskowej terenów 
u�ytkowanych wcze�niej przez przemys� lub przez wojsko.  

Miasta i obszary trac�ce swoje dotychczasowe funkcje spo�eczno-gospodarcze znajduj� si� na 
terenie ca�ego kraju (	ód, Radom), a ich najwi�ksza koncentracja wyst�puje na terenie 
Aglomeracji Górno�l�skiej. Obszary zdegradowane spo�ecznie i gospodarczo oraz 
�rodowiskowo wymagaj� identyfikacji w planach zagospodarowania przestrzennego 
województw i w strategiach rozwoju województw oraz przygotowania kompleksowych planów 
rewitalizacji uwzgl�dniaj�cych aspekty spo�eczne, gospodarcze i przestrzenne. Plany b�d� 
podstaw� do prowadzenia kompleksowych dzia�a� (z poziomu kraju, regionu i gmin) na rzecz 
odwrócenia negatywnych trendów rozwojowych. Dzia�ania rewitalizacyjne na poziomie 
krajowym i regionalnym b�d� realizowane w ramach prac nad polityk� miejsk� w zespole 
powo�anym przez ministra ds. rozwoju regionalnego, w którego sk�ad wejd� przedstawiciele 
innych resortów, jednostek samorz�du terytorialnego i partnerów spo�ecznych. 

6.5.3. Obszary o najni�szym poziomie dost�pu do dóbr i us�ug warunkuj�cych 
mo�liwo�ci rozwojowe  

W ramach prac nad KSRR 2010-2020 jako jedn� z podstawowych przyczyn z�ych perspektyw 
rozwojowych obszarów wiejskich i miast po�o�nych z dala od g�ównych o�rodków wzrostu 
zidentyfikowano niski poziom dostarczania us�ug publicznych decyduj�cych o rozwoju. 
Obszary, które charakteryzuj� najgorsze wskaniki w zakresie dost�pu mieszka�ców do 
edukacji, zdrowia, us�ug komunalnych i kultury, s� rozmieszczone mozaikowo na terenie 
ca�ego kraju. S� to najcz��ciej obszary s�abiej rozwijaj�ce si�, naznaczone niekorzystnymi 
trendami demograficznymi i w ma�ym stopniu przygotowane do uczestniczenia w procesach 
absorpcji innowacji p�yn�cych z najwi�kszych o�rodków miejskich czy te� wytworzenia 
w�asnej specjalizacji. Ze wzgl�du na priorytet spójno�ci wewn�trznej kraju i regionów 
poszczególni ministrowie okre�l� krajowe minimalne standardy dost�pu do us�ug (np. do us�ug 
medycznych). Regionalne standardy, wy�sze ni� minimalne standardy na poziomie krajowym, 
zostan� okre�lone przez samorz�d województw w partnerstwie z samorz�dami i organizacjami 
lokalnymi. Standardy krajowe zostan� opracowane w ramach zespo�u powo�anego przez 
ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego. Obszary te, jako ustalane obligatoryjnie, b�d� 
delimitowane w planach zagospodarowania przestrzennego województw w oparciu 
o standardy krajowe i regionalne, natomiast dzia�ania naprawcze b�d� realizowane na 
podstawie strategii rozwoju województw i odpowiednich krajowych zintegrowanych strategii 
zintegrowanych.  

6.5.4. Obszary przygraniczne  

KPZK 2030 (w �lad za KSRR 2010-2020) rozró�nia dwa rodzaje obszarów przygranicznych. 
S� to obszary zlokalizowane na zewn�trznej granicy UE oraz obszary przygraniczne po�o�one 
wzd�u� wewn�trznej granicy z UE. Konieczno�� odmiennej analizy i odmiennych dzia�a� na 
tych obszarach wynika z uwarunkowa� politycznych i prawno-instytucjonalnych. Rozwój 
obszarów zlokalizowanych wzd�u� zewn�trznej granicy UE zale�y od sytuacji politycznej 
pa�stw s�siaduj�cych z Polsk� od wschodu. Na potencja� tych obszarów wp�ywaj� niewielkie 
powi�zania gospodarcze i spo�eczne z obszarami przygranicznymi po drugiej stronie granicy. 
Dodatkowym czynnikiem pot�guj�cym trudno�ci w ich rozwoju jest s�abo�� o�rodków 
miejskich zlokalizowanych na ich obszarze oraz niekorzystna sytuacja spo�eczno-gospodarcza 
i s�aba dost�pno�� do regionalnych o�rodków wzrostu. Z kolei obszary zlokalizowane wzd�u� 
wewn�trznej granicy z UE pozostaj� pod wp�ywem blisko po�o�onego Berlina oraz miast po 



VI. Typologia obszarów funkcjonalnych 

 210 

drugiej stronie granicy, co powoduje wyp�ukiwanie zasobów do niemieckich o�rodków 
miejskich. Przyczyn� s�abego rozwoju tych obszarów jest tak�e rzadsza sie� osadnicza oraz 
niska dost�pno�� do centrum kraju. 

Specyfika problemów charakteryzuj�cych te obszary wymusza zintegrowane podej�cie 
w ramach polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i polityki regionalnej na ka�dym 
poziomie programowania i zarz�dzania. S�u�y� temu b�dzie opracowanie na poziomie 
krajowym docelowo od sze�ciu do o�miu makroregionalnych strategii rozwoju przestrzennego 
i spo�eczno-gospodarczego, obejmuj�cych tereny po�o�one po obu stronach granicy. Strategie 
te powinny obejmowa� obszar Morza Ba�tyckiego, Zalew Wi�lany, Obwód Kaliningradzki, 
Litw�, Bia�oru�, Ukrain�, S�owacj�, Czechy oraz Niemcy. Dokumenty zostan� opracowane 
z udzia�em polskich podmiotów samorz�dowych i spo�ecznych oraz przedstawicieli 
samorz�dów i partnerów spo�ecznych pa�stwa, z którym b�dzie opracowywana dana strategia. 

6.5.5. Obszary o najni�szej dost�pno�ci transportowej do o�rodków wojewódzkich 

Analizy wykonane na potrzeby KPZK 2030 i KSRR 2010-2020 wskazuj�, �e dla zapewnienia 
spójno�ci wewn�trznej kraju du�e znaczenie ma zwrócenie szczególnej uwagi polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju i polityki regionalnej na obszary najbardziej oddalone 
od g�ównych o�rodków wzrostu. Naturalne przeszkody geograficzne (np. góry), niska g�sto�� 
zaludnienia oraz fizyczne oddalenie od o�rodków administracyjnych i gospodarczych 
powi�zane ze s�ab� jako�ci� infrastruktury s� szczególn� barier� rozwojow�. Obszary takie nie 
maj� mo�liwo�ci uczestniczenia w procesach rozprzestrzeniania si� czynników rozwoju, 
oferowania dobrych miejsc pracy, maj� charakter depopulacyjny i w d�u�szej perspektywie 
os�abiaj� spójno�� wewn�trzn� kraju oraz jego poszczególnych regionów. Wyznaczanie 
obszarów o najni�szej dost�pno�ci na poziomie regionalnym w ramach planów 
zagospodarowania przestrzennego województw b�dzie si� odbywa�o na zasadzie zalecenia. 
Wojewódzkie strategie rozwoju b�d� zawiera�y specjalnie dedykowane dzia�ania krajowe 
zwi�zane z realizacj� sektorowych programów rozbudowy infrastruktury transportowej 
i unowocze�nienia taboru. Uzupe�nieniem dzia�a� krajowych b�d� dzia�ania realizowane 
w ramach programów regionalnych.  
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VII. System realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030  

7.1. Za�o�enia przebudowy systemu prowadzenia krajowej polityki przestrzennej  

Podstawow� rol� systemu prowadzenia polityki przestrzennej jest zapewnienie skutecznego 
i efektywnego urzeczywistnienia priorytetów formu�owanych w KPZK 2030 oraz 
dokumentach planistycznych ró�nego szczebla. Dla w�a�ciwej realizacji tych zada� niezb�dny 
jest stabilny i przejrzysty system prawny oraz dostosowany do zada� system instytucjonalny, 
który zapewni wspó�dzia�anie i koordynacj� dzia�a� ró�nych podmiotów i szczebli bior�cych 
udzia� w realizacji polityki przestrzennej kraju.  

Zgodnie z Za�o�eniami systemu zarz�dzania rozwojem Polski, proponowane w KPZK 2030 
rozwi�zania powinny cechowa�: kompletno�� pod wzgl�dem wszystkich sk�adowych procesu 
prowadzenia polityki przestrzennej oraz integracja planowania spo�eczno-gospodarczego 
z przestrzennym, zgodnie z europejskimi nowoczesnymi kierunkami prowadzenia 
zintegrowanej polityki rozwoju.  

System realizacji KPZK 2030 uwzgl�dnia: aktualny stan prawny dotycz�cy planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, zasady prowadzenia polityki rozwoju, propozycje za�o�e� 
nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i powi�zanych aktów 
prawnych. KPZK 2030 zawiera w du�ej mierze elementy postulatywne wobec systemu 
planowania przestrzennego i szeroko rozumianego gospodarowania przestrzeni�. Dokument 
proponuje dokonanie zasadniczego przeorganizowania systemu, w tym wprowadzenie nowych 
rozwi�za� prawnych i instytucjonalnych. W ten sposób zostan� stworzone w Polsce warunki 
budowy spójnego, zintegrowanego i hierarchicznego uk�adu planowania i gospodarowania 
przestrzeni�. Zintegrowany system b�dzie pozytywnie oddzia�ywa� na realizacj� celów 
spo�eczno-gospodarczych wyznaczanych w odniesieniu do przestrzeni.  

Postulowane w KPZK 2030 zmiany maj� na celu zwi�kszenie koordynacyjnej roli polityki 
przestrzennej w stosunku do polityk sektorowych wp�ywaj�cych najsilniej na stan 
zagospodarowania przestrzennego kraju i poszczególnych terytoriów oraz na zmiany tego 
stanu. Koordynacyjna rola polityki przestrzennej wymaga systemu realizacji opartego na 
skutecznych mechanizmach koordynacji na p�aszczynie poziomej (resortowym) i pionowej 
(poszczególne podmioty). Za realizacj� krajowej polityki przestrzennej odpowiada przede 
wszystkim Rz�d. Postulowane zmiany dotycz� nie tylko koordynacji, ale tak�e racjonalizacji 
funkcji, w tym w odniesieniu do instytucji bior�cych udzia� w realizacji polityki przestrzennej, 
polityki regionalnej i polityk sektorowych na poziomie krajowym i regionalnym. W nowym 
systemie wzrasta znaczenie dialogu i partnerstwa w relacjach pionowych, aby zrównowa�y� 
pojawiaj�ce si� silniejsze hierarchiczne powi�zania poszczególnych poziomów planowania. 

Sprawny system musi zapewnia� realizacj� ponadlokalnych celów publicznych. Wi��e si� to 
z konieczno�ci� zapewnienia warunków dla ��czenia celów realizacji polityki przestrzennej 
z dzia�aniami na poziomie regionalnym. Temu celowi s�u�y propozycja silniejszego powi�zania 
planowania przestrzennego i spo�eczno-gospodarczego, tj. strategii rozwoju i studiów 
uwarunkowa� oraz dokumentów realizacyjnych, tj. programów operacyjnych oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

Postulaty kierowane wobec systemu obecnego oraz opis nowego systemu zosta�y 
sformu�owane w postaci celu KPZK 2030, równorz�dnego z pozosta�ymi pi�cioma, 
zatytu�owanego: Przywrócenie i utrwalenie �adu przestrzennego.  
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7.2. Plan dzia�a� s�u��cy realizacji KPZK 2030 

Integralnym elementem w procesie realizacji wizji i za�o�e� nowego sytemu jest Plan dzia�a� 
zawieraj�cy propozycje zagadnie�, terminów i jednostek realizacyjnych odpowiedzialnych za 
przygotowanie zmian o charakterze prawnym i instytucjonalnym. Plan formu�uje zadania 
podmiotów uczestnicz�cych w realizacji celów polityki planowania przestrzennego, 
w szczególno�ci ministrów w�a�ciwych (przede wszystkim tych, którzy odpowiadaj� za 
prowadzenie polityk maj�cych silny wp�yw na kszta�towanie struktur przestrzennych) oraz 
jednostek samorz�du terytorialnego.  

Zaproponowane w Planie dzia�a� zadania wymagaj� realizacji w okre�lonym dla ka�dego 
dzia�ania horyzoncie czasowym i korzystania z instrumentów: planistycznych, prawnych, 
inwestycyjnych oraz instytucjonalnych. Realizacja Planu dzia�a� pozwoli urzeczywistni� 
koordynacyjn� funkcj� polityki przestrzennej uwzgl�dniaj�cej wspó�zale�no�ci pomi�dzy 
sferami jej wp�ywu, nadaj�c jej status g�ównej p�aszczyzny, na której nast�puje porównanie 
resortowych (sektorowych) planów i zamierze� maj�cych odwzorowanie w przestrzeni 
z koncepcj� uporz�dkowanego rozwoju przestrzennego zagospodarowania pa�stwa.  

7.3. Ustalenia i zalecenia  

W my�l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003 roku, realizacja 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju nast�puje m.in. poprzez prze�o�enie 
zapisów koncepcji na poziom regionalny dzi�ki wprowadzeniu ustale� koncepcji do planów 
zagospodarowania przestrzennego województw. Dzia�anie to stanowi warunek uzgodnienia 
planu z Koncepcj�, dokonywanego przez ministra w�a�ciwego ds. budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej.  

W KPZK 2030 przej�to obowi�zek wdro�enia ustale� i zalece� okre�lonych w Tabeli 5. 
(Rozdzia� VI.), odnosz�cych si� do dzia�a� wobec wskazanych w dokumencie obszarów 
funkcjonalnych oraz wdro�enia dzia�a� o charakterze planistycznym w formie opracowania 
strategii, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia (obowi�zkowe) 
i zalecenia (fakultatywne) anga�uj� instytucje na ka�dym poziomie planowania i realizacji, tj. od 
delimitacji po wdro�enie strategii. Przyj�cie zapisu KPZK jako obligatoryjnego ustalenia czy 
fakultatywnego zalecenia nie musi narzuca� sposobu zaadresowania danej kwestii. 

KPZK 2030 nie formu�uje ustale� i zalece� odnosz�cych si� do przygotowania i wyznaczania 
programów zada� celu publicznego o charakterze inwestycyjnym, a podobnie jak planowanie 
regionalne wskazuje priorytety i kierunki zmian, pozostawiaj�c przygotowanie dokumentów 
strategicznych i realizacyjnych poszczególnym jednostkom samorz�du terytorialnego.  

Realizacja KPZK 2030 b�dzie anga�owa� tak�e wszystkie te instytucje, których udzia� jest 
niezb�dny dla powodzenia danego przedsi�wzi�cia, z uwzgl�dnieniem przede wszystkim 
Ministerstwa Finansów.  

7.4. System finansowania  

KPZK 2030 okre�la wizj� przestrzennego zagospodarowania kraju i wskazuje na dzia�ania, 
które nale�y podj��, aby zosta�a ona zrealizowana. Maj� one ró�ny charakter: planistyczny, 
prawny, administracyjny. Wiele z okre�lonych w Koncepcji przedsi�wzi�� ma charakter 
infrastrukturalny – tam, gdzie by�o to mo�liwe i zasadne, wskazano na etapy modernizacji 
i powstawania nowych inwestycji (np. w odniesieniu do obszaru transportu drogowego 
i kolejowego oraz rozbudowy i modernizacji sieci energetycznych) lub wskazano przybli�ony 
horyzont czasowy realizacji poszczególnych przedsi�wzi��.  

Koncepcja wskazuje na konieczno�� realizowania okre�lonych inwestycji, niemniej nie jest 
dokumentem, na podstawie którego s� podejmowane decyzje realizacyjne. Zgodnie 
z hierarchicznym systemem planowania, poszczególne projekty b�d� realizowane na podstawie 
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planów, programów i innych dokumentów operacyjnych przewidzianych w krajowym systemie 
strategicznego zarz�dzania i przyjmowanych przez w�a�ciwe organy pa�stwa (najcz��ciej przez 
Rad� Ministrów). To w ramach tych dokumentów b�d� podejmowane decyzje dotycz�ce 
wysoko�ci i sposobu finansowania oraz dok�adnych lat realizacji. Nast�pnie zapisy tych 
dokumentów powinny sta� si� podstaw� do tworzenia wieloletnich planów finansowania 
pa�stwa (obejmuj�cych wszystkie wydatki sektora finansów publicznych), a nast�pnie zapisów 
bud�etów samorz�dów terytorialnych i planów bud�etowych innych jednostek sektora 
finansów publicznych. Tam, gdzie do realizacji przedsi�wzi�� b�d� wykorzystywane �rodki UE, 
zostan� one alokowane w ramach odpowiednich programów operacyjnych lub innych 
dokumentów programowych (np. w przypadku instrumentu wsparcia dla rozbudowy po��cze� 
transgranicznych w ramach sieci TEN). Wa�n� rol� w realizacji zapisów KPZK 2030 b�d� 
odgrywa�y tak�e �rodki finansowe podmiotów prywatnych, np. w zakresie rozbudowy 
i modernizacji energetyki oraz sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.  

Jak wynika z powy�szych informacji, kierunki inwestycyjne wynikaj�ce z KPZK 2030 maj� 
charakter ramowy – okre�laj� po��dane inwestycje, jednak ich realizacja pozostawiona jest 
odpowiednim instytucjom i jest warunkowana zmieniaj�cymi si� w czasie mo�liwo�ciami 
finansowymi i administracyjnymi. Jak wspomniano w Rozdziale VI, przebieg realizacji 
inwestycji realizowanych w ramach ró�nych programów i planów inwestycyjnych b�dzie 
systematycznie monitorowany, tak aby mo�na by�o formu�owa� rekomendacje na poziomie 
Rady Ministrów odnosz�ce si� do zapewnienia realizacji przedstawionej w KPZK 2030 wizji.  

Przewiduje si� równie� mo�liwo�� aktualizacji KPZK, w ca�o�ci lub w cz��ci, w zale�no�ci od 
zmian uwarunkowa� spo�eczno-gospodarczych i rozwoju przestrzennego.  

7.5. Poziom i �ród�a finansowania dzia�a� rozwojowych 

Nie jest mo�liwe precyzyjne okre�lenie poziomu nak�adów, które s� niezb�dne dla 
zrealizowania programu inwestycyjnego okre�lonego w KPZK 2030 w perspektywie 
najbli�szych dwudziestu lat. Wynika to z faktu, �e wynikaj�ce z KPZK 2030 przedsi�wzi�cia 
zostan� dopiero oszacowane w momencie tworzenia wieloletnich planów i programów 
o charakterze operacyjnym i �redniookresowym horyzoncie obowi�zywania (5 do 10 lat). Tylko 
cz��� wydatków niezb�dnych do poniesienia w latach 2012 – 2015 (w zale�no�ci od sektora) 
zosta�a ju� szczegó�owo oszacowana i okre�lona w obowi�zuj�cych dokumentach rz�dowych. 
Pami�ta� tak�e nale�y, �e w przypadku du�ych projektów infrastrukturalnych, np. drogowych, 
du�� cz��� kosztów mog� stanowi� wydatki na sfinansowanie zakupu gruntów (inwestycje po 
nowych trasach), których warto�� mo�e znacznie zmienia� si� w czasie. 
Obecnie trudna do okre�lenia jest skala dochodów i wydatków, którymi w perspektywie do 
2030 roku dysponowa� b�dzie bud�et finansów publicznych, w szczególno�ci w zwi�zku 
z dynamicznymi zmianami koniunktury gospodarczej na �wiecie, a st�d rozmiarami potencja�u 
krajowego, prawdopodobnym tempem wzrostu PKB i mo�liwo�ciami reform strukturalnych. 
Niejasna jest równie� skala �rodków unijnych, jakie b�d� mo�liwe do pozyskania 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020, w warunkach zaburze� gospodarczych w strefie euro. 
Mo�na jednak przewidywa�, �e �rodki po roku 2020 b�d� niewielkie.  
Uwzgl�dniaj�c powy�sze uwarunkowania wykonano symulacje, które szacuj� wielko�� 
dost�pnych publicznych �rodków finansowych (krajowych i UE) na sfinansowanie wydatków o 
charakterze modernizacyjnym i rozwojowym w perspektywie nast�pnych dziesi�ciu lat (z prób� 
wskazania perspektywy do roku 2030). Wydatki te, zwane wydatkami strukturalnymi, 
zasadniczo pokrywaj� si� z kategoriami interwencji funduszy strukturalnych w czterech 
podstawowych obszarach: sektor produkcyjny (wsparcie przedsi�biorstw, turystyka, badania 
i rozwój technologiczny), zasoby ludzkie (polityka rynku pracy, przeciwdzia�anie wykluczeniu, 
kszta�cenie i szkolenie zawodowe, potencja� adaptacyjny pracowników, dzia�ania na rzecz 
kobiet), infrastruktura podstawowa (transport, telekomunikacja, energetyka, ochrona 
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�rodowiska i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, infrastruktura spo�eczna), pomoc 
techniczna. W tym kontek�cie, ze wzgl�du na specyfik� KPZK 2030, najwi�ksze znaczenie 
maj� �rodki przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Nale�y jednak 
pami�ta�, �e umiejscowione przestrzennie wydatki w obszarze sektora produkcyjnego 
i zasobów ludzkich mog� z jednej strony determinowa� potrzeby infrastrukturalne, a z drugiej 
okre�la� wysoko�� mo�liwych do wydatkowania �rodków.  
Nale�y zaznaczy�, �e wydatki strukturalne nie s� kategori� to�sam� z nak�adami 
inwestycyjnymi (nak�adami brutto na �rodki trwa�e158). Wydatki strukturalne obejmuj� tak�e 
wydatki na cele zwi�zane z rozwojem kapita�u ludzkiego; równie� nie wszystkie wydatki 
w kategorii wsparcie sektora produkcyjnego s� zwi�zane z nak�adami brutto na �rodki trwa�e. 
Wydatki strukturalne s� zatem kategori� znacznie szersz� ni� nak�ady inwestycyjne. 
W 2010 roku (ostatnim, dla którego s� dost�pne szczegó�owe dane statystyczne) w Polsce 
wydatkowano oko�o 95,5 mld z� ze �rodków strukturalnych, z tego ponad 61 mld z� 
pochodzi�o ze �rodków krajowych, a oko�o 34,5 mld z� ze �rodków UE. W 2010 r. 
odnotowano wysoki wzrost wydatków z instrumentów strukturalnych UE. Wynios�y one 
oko�o 36% warto�ci wszystkich wydatków strukturalnych. 
Wyniki symulacji wskazuj�, i� w latach 2014 – 2015, a zw�aszcza w roku 2015 zostanie 
osi�gni�ty maksymalny poziom wydatków strukturalnych. Nast�pi przy tym kumulacja 
wydatków unijnych wynikaj�ca z na�o�enia si� dwóch perspektyw finansowych i zak�adane 
w tym okresie wydatki z funduszy unijnych osi�gn� maksymalny poziom, wynosz�cy ponad 
2,5% PKB.  
Po 2020 roku stopniowo udzia� wydatków strukturalnych w PKB i w wydatkach sektora 
finansów publicznych b�dzie spada� ze wzgl�du na zmniejszanie si� transferów ze strony UE 
oraz zwi�kszanie udzia�u innych wydatków, w tym zwi�zanych z utrzymaniem sieci 
infrastruktury.  
Powy�sze symulacje wskazuj�, �e w Polsce mo�na liczy� (przyjmuj�c za�o�enie 3,7% rocznego 
tempa wzrostu gospodarczego w latach 2011 – 2020159) na mo�liwo�ci pokrycia ze róde� 
publicznych (krajowych i UE) warto�ci wszystkich wydatków modernizacyjnych i rozwojowych 
w latach 2011 – 2020 w wysoko�ci: 

• w wariancie optymistycznym: oko�o 1,4 bln z�, z czego ponad 1 bln z� pochodzi� 
b�dzie ze róde� krajowych, a ponad 400 mld z� ze róde� UE; 

• w wariancie umiarkowanym oko�o 1,1 bln z�, z czego oko�o 750 mld z� pochodzi� 
b�dzie ze róde� krajowych, a blisko 400 mld z� ze róde� UE. 

Nale�y przy tym pami�ta�, �e szacunki �rodków ze róde� unijnych s� wst�pne i niepewne.  
Porównanie udzia�u nak�adów inwestycyjnych160 w PKB w innych krajach UE pozwala 
domniemywa�, �e wyznaczony szacunek wielko�ci wydatków strukturalnych wydaje si� 
adekwatny do mo�liwo�ci polskiej gospodarki. W krajach, które najdotkliwiej odczu�y skutki 
spowolnienia gospodarczego, a w których notowano wysoki poziom wydatków strukturalnych, 
przy jednoczesnym wysokim deficycie finansów publicznych, np. w Estonii, w Irlandii, na 
	otwie, w latach kryzysu 2008 – 2009 notowany spadek tempa wzrostu PKB by� du�o wy�szy 
ni� w Polsce. Nale�y zatem bra� te� pod uwag� wielko�� gospodarki Polski. 

                                                 
158 Nak�ady brutto na �rodki trwa�e obejmuj� nak�ady na budynki i budowle, maszyny, urz�dzenia techniczne i narz�dzia, �rodki transportu 
i inne, w tym melioracje szczegó�owe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i �rodków trwa�ych, inwentarz �ywy oraz odsetki od kredytów 
i po�yczek inwestycyjnych. 
159 Na podstawie Wytycznych dotycz�cych stosowania jednolitych wskaników makroekonomicznych b�d�cych podstaw� oszacowania 
skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – kwiecie� 2011, Ministerstwo Finansów, 19 maja 2011 r. 
160 Porównano dane dotycz�ce nak�adów inwestycyjnych z uwagi na fakt, �e dane na temat wydatków strukturalnych w innych krajach nie s� 
dost�pne. 
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Podzia� na poszczególne kategorie wydatków powinien uwzgl�dnia� priorytety inwestycyjne 
okre�lone w �redniookresowej strategii rozwoju kraju (aktualizacja SRK 2020 
w przygotowaniu). Punktem wyj�cia mo�e by� jednak obecna struktura wydatków 
strukturalnych – na infrastruktur� podstawow� w 2010 roku wydatkowane zosta�o 
oko�o 67,8 mld z� (��cznie blisko 71% wszystkich wydatków), natomiast na transport oko�o 
36,8 mld z� (39%). Bior�c pod uwag� zapónienia w tym wzgl�dzie oraz potrzeby zwi�zane 
z realizacj� ju� zatwierdzonych programów rozwoju infrastruktury (program budowy dróg, 
program rozwoju infrastruktury kolejowej), mo�na si� spodziewa�, �e udzia� wydatków na 
infrastruktur� podstawow� pozostanie do ko�ca drugiej dekady XXI wieku na podobnym 
poziomie i b�d� one mia�y 70-procentowy udzia� w ca�o�ci wydatków rozwojowych. Pod 
koniec drugiej dekady stopniowo zacznie male� udzia� wydatków na infrastruktur� – ze 
wzgl�du na zwi�kszanie roli wydatków na sektor badawczo rozwojowy i zasoby ludzkie.  
Nale�y zauwa�y�, �e ju� w najbli�szych latach (po 2015 roku) b�dzie si� zmienia�a struktura 
wydatków przeznaczonych na infrastruktur�: przy sta�ym udziale wydatków na transport 
(oko�o 40%) mo�e wzrasta� udzia� wydatków na infrastruktur� kolejow�, co wynika 
z zamierze� zwi�zanych z modernizacj� kolei i transportu multimodalnego w du�ych miastach 
na ich obszarach funkcjonalnych. Szacuje si�, �e ��cznie do 2020 roku b�dzie mo�liwe 
sfinansowanie ze róde� publicznych transportowego programu inwestycyjnego o warto�ci 
oko�o 440-560 mld z� (�rednio 44-56 mld z� rocznie), inwestycji w infrastruktur� 
�rodowiskow� i wodn� o warto�ci oko�o 110-140 mld z� (�rednio 11-14 mld z� rocznie), 
inwestycji w infrastruktur� spo�eczn� (szkolnictwo, kultura, zdrowie, sport) o warto�ci oko�o. 
170-220 mld z� i inwestycji w dzia�ania z zakresu odnowy i rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych oko�o 70-90 mld z�. Przy za�o�eniu pocz�tkowo sta�ego, a póniej malej�cego 
(po 2020 roku) udzia�u nak�adów na infrastruktur� podstawow� w wydatkach strukturalnych, 
ewentualne zwi�kszanie wydatków w poszczególnych sferach musia�oby si� wi�za� ze 
zmniejszaniem udzia�u wydatków w innych obszarach.  
Nale�y zwróci� uwag�, �e podane kwoty zawieraj� jedynie inwestycje finansowane ze róde� 
publicznych krajowych (bud�et pa�stwa, samorz�dy terytorialne, inne jednostki sektora finansów 
publicznych) oraz zagranicznych (g�ównie instrumenty strukturalne polityki spójno�ci). �rodki 
prywatne mog� uzupe�nia� wydatki w obszarze transportu (np. w realizacji programu budowy 
autostrad), s� te� g�ównym ród�em inwestycji w obszarze energetyki, budowy infrastruktury 
portowej, lotniskowej i telekomunikacyjnej (uzupe�nianej �rodkami UE i towarzysz�cymi im 
�rodkami publicznymi krajowymi przeznaczonymi na wspó�finansowanie).  
Sugestie nowych inwestycji proponowanych przez KPZK 2030 s� przewidziane do realizacji 
g�ównie po 2020 roku – ��czna ich warto�� jest jednak mniejsza ni� inwestycji planowanych (na 
podstawie decyzji rz�dowych) do realizacji w latach 2011 – 2020 i tak np. KPZK postuluje 
budow� dodatkowych 750 km autostrad (wobec ok. 2000 km planowanych do roku 2020, 
z czego 1100 km ma powsta� w latach 2010 – 2020), 800 km dróg ekspresowych (wobec 
2800 km planowanych do roku 2020 i 5300 km do roku 2030). Bior�c pod uwag�, �e najwi�kszy 
wysi�ek inwestycyjny w zakresie dróg i kolei planowany jest do 2020 roku, mo�na przypuszcza�, 
�e dopiero póniej pojawi� si� mo�liwo�ci sfinansowania ze �rodków publicznych w szerszym 
zakresie innych elementów infrastruktury podstawowej: dalszego podwy�szania standardu 
i pr�dko�ci kolei, du�ych projektów hydrotechnicznych, przedsi�wzi�� z zakresu transportu 
wodnego. W wypadku inwestycji w infrastruktur� lotnicz�, w szczególno�ci budowy centralnego 
portu lotniczego, model finansowania jego budowy b�dzie uwzgl�dnia� pozabud�etowe 
mechanizmy finansowania. 
. 



 

 216 

VIII. Stan przestrzennego zagospodarowania kraju 2011 – mapy 
diagnostyczne 

Jak zapisano we Wprowadzeniu, KPZK 2030 nie zawiera diagnozy w formie opisu 
rozmieszczenia struktur przestrzennych kraju, w zwi�zku z ich niewielk� zmienno�ci� 
zobrazowan� w innych dokumentach. Diagnoz� w Koncepcji tworz� opisy problemu 
rozpoczynaj�ce ka�dy z sze�ciu celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz 
uzupe�nia je zbiór map diagnostycznych przygotowany specjalnie na potrzeby dokumentu. 
Na 23 mapach przygotowanych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN zosta�o zaprezentowane szerokie spektrum zagadnie�, przedstawiaj�cych stan 
polskiej przestrzeni na koniec pierwszego dziesi�ciolecia XXI wieku. Do przedstawienia 
diagnozy wykorzystano mapy, poniewa� tylko one daj� unikaln� szans� pokazania wszystkich 
badanych zjawisk, zwi�zanych z zagospodarowaniem przestrzeni ca�ego kraju, a� do poziomu 
powiatów i gmin, a tak�e pozwalaj� na b�yskawiczne porównanie jednostek samorz�du 
terytorialnego. Co wi�cej, wiele z map diagnostycznych nie ogranicza si� jedynie do 
przedstawienia stanu danego zjawiska, ale pokazuje tak�e trendy z ostatnich lat w uj�ciu 
dynamicznym.  

Nale�y podkre�li�, �e przewa�aj�ca cz��� map diagnostycznych bazuje na unikalnych zbiorach 
informacji i badaniach, cz�sto specjalnie zamawianych, prezentuj� zatem dane niedost�pne lub 
informacje b�d�ce wynikiem przeprowadzonych analiz. Zdarza si� wi�c, �e mapy nie s� oparte 
na najnowszych danych z powodu ich niedost�pno�ci lub konieczno�ci wykorzystania danych 
pochodz�cych ze spisów powszechnego lub rolnego, który zapewnia ich wymagan� 
szczegó�owo��. Nale�y jednak podkre�li�, �e wi�kszo�� trendów jest ci�g�a b�d sta�a i nie 
charakteryzuje si� wysok� zmienno�ci� w czasie, dlatego fakt u�ycia danych sprzed kilku lat nie 
obni�a warto�ci przekazu. 

Za spraw� planowanych aktualizacji dokumentu, porównanie map prezentuj�cych te same 
zjawiska w kolejnych okresach umo�liwi rzeteln� i precyzyjn� analiz� zmian oraz b�dzie 
stanowi� podstaw� do oceny trendów i monitoringu z wykorzystaniem Systemów Informacji 
Geograficznej (GIS).  

Mapy opracowano w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

pod kierunkiem dr hab. prof. PAN Przemys�awa �leszy�skiego 

Wspó�autorstwo i konsultacje map: prof. dr hab. Marek Degórski (Zespó� Ekspertów 
Naukowych, zagadnienia przyrodnicze), dr hab. prof. PAN Tomasz Komornicki (Zespó� 
Ekspertów Naukowych, zagadnienia transportowe i gospodarcze), prof. dr hab. Piotr Korcelli 
(Zespó� Ekspertów Naukowych, zagadnienia osadnicze i demograficzne), dr hab. prof. PAN 
Roman Kulikowski (zagadnienia rolnicze na Mapie 6.), dr hab. prof. PAN Jerzy Solon 
(ró�norodno�� krajobrazowa i biologiczna ma Mapie 18., dr Piotr Rosik (zagadnienia nat��enia 
ruchu na Mapie 7.). 

Redakcja techniczna i opracowanie baz danych: dr hab. prof. PAN Przemys�aw 
�leszy�ski, mgr Magdalena Górczy�ska, mgr Aleksandra Kurek, dr Piotr Rosik, mgr Marcin 
St�pniak, Beata Zieli�ska. 
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Krótki opis stanu i najwa�niejszych trendów wynikaj�cych z map diagnostycznych 
KPZK 2030: 

Mapa 1. Struktura osadnicza161 

Polska charakteryzuje si� korzystn�, policentryczn� struktur� miast równomiernie 
rozmieszczonych w przestrzeni. Zbli�ony do regularnego rozk�ad du�ych miast, zazwyczaj 
pe�ni�cych funkcje wojewódzkie, przy�piesza rozprzestrzenianie si� procesów rozwojowych na 
obszar ca�ego kraju. Pozytywn� cech� jest równie� kilkustopniowa struktura o�rodków miejskich 
i równomierny rozk�ad mniejszych miast zapewniaj�cy dost�p do us�ug podstawowych na ca�ym 
terytorium Polski.  

Zauwa�alne ró�nice wyst�puj� w osadnictwie wiejskim, które na Warmii, Mazurach, Pomorzu, 
Ziemi Lubuskiej i w zachodniej cz��ci Niziny Wielkopolskiej charakteryzuj� si� ni�sz� g�sto�ci� 
mniej licznych wsi. Wynika to przede wszystkim z warunków naturalnych – obecno�ci jezior, 
du�ego udzia�u lasów i wy�szej od �redniej powierzchni obszarów prawnie chronionych. 
Podobna sytuacja cechuje powiaty wzd�u� wschodniej granicy pa�stwa, gdzie dodatkowo 
istotnym czynnikiem jest zewn�trzna granica UE, która stanowi pewnego rodzaju barier�.  

Istotnym uwarunkowaniem s� tak�e kierunki powi�za� Polski z krajami s�siednimi, które, 
w zwi�zku z cz�onkowstwem w UE, s� najsilniejsze z Niemcami, Czechami, W�grami i Austri�, 
a w drugiej kolejno�ci ze S�owacj�, Krajami Skandynawskimi, Ukrain�, Bia�orusi� i Krajami 
Ba�tyckimi.  

Mapa 2. Wspó�czesne procesy osadnicze162 

W pierwszym dziesi�cioleciu XXI w. obserwowano w Polsce stosunkowo du�� dynamik� 
procesów osadniczych. Zgodnie z trendami globalnymi nast�puje koncentracja ludno�ci 
w najwi�kszych miastach, zw�aszcza w ich strefach podmiejskich, przy jednoczesnym 
zmniejszaniu si� liczby ludno�ci rdzeni miast. Wyj�tkiem s� Warszawa, Kraków, Olsztyn, 
Bia�ystok, w których nast�puje przyrost ludno�ci w ca�ym obszarze funkcjonalnym miasta oraz 
Katowice, Opole i inne miasta po�o�one na �l�sku i w Sudetach, gdzie obserwuje si� 
zmniejszanie liczby ludno�ci zarówno w strefie rdzeniowej i podmiejskiej. G�ównymi 
kierunkami sta�ych migracji mi�dzyregionalnych, maj�cych ród�o zw�aszcza na �l�sku, 
w Sudetach, na Równinie Kutnowskiej, po�udniowym Mazowszu oraz we wschodnich 
województwach, s� Warszawa, Pozna�, Wroc�aw i Kraków. Najwy�szy poziom urbanizacji 
wyst�puje na �l�sku, w województwach zachodnich, po�udniowych i pó�nocnych. Skutki 
zjawiska urban sprawl cz�sto nie s� uj�te w oficjalnych statystykach, a ró�nice mi�dzy 
rzeczywist� a formaln� stop� urbanizacji w niektórych obszarach funkcjonalnych najwi�kszych 
polskich miast wynosz� nawet ponad 50% w Krakowie, czy 25-50% w Poznaniu, Warszawie, 
Kielcach. 
 

                                                 
161 Autor: P. �leszy�ski, konsultacja: P. Korcelli. Si�a i kierunki potencjalnych ci��e� grawitacyjnych wed�ug: �leszy�ski P., 2008, Ocena 
powi�za� gospodarczych i kapita�owych mi�dzy miastami, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy 
do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 335-391. 
162 Autor: P. �leszy�ski. Szacunek rzeczywistej stopy urbanizacji na podstawie liczby ludno�ci zamieszka�ej w miastach i strefach 
podmiejskich o g�sto�ci zaludnienia powy�ej 100-150 mieszka�ców/km².  
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Mapa 3. Wewn�trzne powi�zania funkcjonalne163 
W dobie globalizacji o sile gospodarek krajowych decyduj� nie tylko cechy poszczególnych miast, 
ale tak�e skala ich wspó�pracy, generuj�cych warto�� dodan� i efekt synergii. Dlatego tak wa�ne s� 
zarówno si�a jak i kierunek powi�za� funkcjonalnych mi�dzy najwa�niejszymi miastami. W Polsce 
wspó�praca ta, mierzona za pomoc� ró�nych wskaników takich jak migracje, powi�zania 
organizacyjne przedsi�biorstw oraz w�a�cicielskie spó�ek, nie jest jeszcze wykszta�cona 
w  zadowalaj�cym stopniu. Cechuje j� „warszawocentryczno��” powi�za�, czyli dominacja 
powi�za� wszystkich miast wojewódzkich bezpo�rednio ze stolic�. Ponadto, ro�nie si�a zale�no�ci 
Olsztyna z Gda�skiem, Krakowa z Katowicami i Wroc�awiem oraz Poznania z 	odzi�. Obecny 
stan �wiadczy o niepe�nym wykorzystaniu potencja�u, jaki daje policentryczna struktura osadnicza 
i równomierny rozk�ad przestrzenny du�ych o�rodków miejskich, co jest wynikiem niedorozwoju 
infrastruktury transportowej. Jednak w zwi�zku z trwaj�cymi pracami w tym zakresie i perspektyw� 
zniwelowania bariery infrastrukturalnej, oczekiwany jest wzrost si�y powi�za� funkcjonalnych 
pomi�dzy miastami wojewódzkimi. 

Mapa 4. Miejskie obszary funkcjonalne164  
Podobnie jak w Europie i na �wiecie, w Polsce obserwuje si� intensyfikacj� osadnictwa wokó� miast 
du�ej i �redniej wielko�ci oraz id�cy za ni� rozwój funkcji pozarolniczych. Na podstawie dojazdów 
do pracy, form osadnictwa i funkcji obszarów delimituje si� funkcjonalne obszary miejskie 
sk�adaj�ce si� ze stref rdzeniowych i zewn�trznych. W miar� rozwoju infrastruktury technicznej, 
w tym komunikacji szynowej, obserwuje si� zwi�kszanie zasi�gu miejskich obszarów funkcjonal-
nych oraz zjawisko urban sprawl. Jednocze�nie tradycyjny podzia� na miasto i wie� przestaje by� 
wystarczaj�cy i rzeczywisto�� nie jest odzwierciedlona w statusie administracyjnym jednostek. 
Miejskie obszary funkcjonalne ró�ni� si� od siebie m.in. udzia�em mieszka�ców strefy zewn�trznej 
w liczbie mieszka�ców ca�ego obszaru, która waha si� od oko�o 15% w Trójmie�cie, do 40% 
w Krakowie. Stosunek ten jest istotny, poniewa� skala codziennych dojazdów do pracy ze strefy 
podmiejskiej do rdzeniowej generuje konieczno�� rozwijania systemu komunikacji zbiorowej, 
którego skala i jako�� znacz�co wp�ywa na jako�� �ycia mieszka�ców. 

Mapa 5. Struktura demograficzna165 

Obecnie du�� cz��� Polski cechuje korzystna struktura demograficzna, charakteryzuj�ca si� 
du�ym udzia�em ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym. Dotyczy to zw�aszcza województw 
Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmi�sko-Mazurskiego, Wielkopolskiego 
                                                 
163 Autor: P. �leszy�ski. 

1) Teoretyczne ci��enia spo�eczno-gospodarcze. Na podstawie metodyki wykorzystuj�cej model grawitacyjny, opisany w artykule: 
P. �leszy�ski, 2008, Ocena powi�za� gospodarczych i kapita�owych mi�dzy miastami, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber 
(red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
s. 335-391. Wielko�� mas o�rodków przyj�ta jak w pracy: Komornicki T., �leszy�ski P., Si�ka P., St�pniak M., 2008, Wariantowa analiza 
dost�pno�ci w transporcie l�dowym, op. cit., tom II, s. 133-334. 

2) Migracje rejestrowane. Wed�ug niepublikowanych baz danych GUS, opartych na ewidencji bie��cej ludno�ci, w tym zameldowaniach 
i wymeldowaniach na pobyt sta�y, wed�ug powiatów. 

3) Powi�zania organizacyjne przedsi�biorstw. Wed�ug danych zgromadzonych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN podczas realizacji projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego pt. Powi�zania funkcjonalne pomi�dzy polskimi 
metropoliami (kierownik projektu: doc. dr hab. T. Komornicki). 

4) Powi�zania w�a�cicielskie spó�ek. Wed�ug danych zgromadzonych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
podczas realizacji projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego pt. Kierunki rozwoju funkcji kontrolnych w przestrzeni 
Polski (kierownik projektu: doc. dr hab. P. �leszy�ski, wi�cej w pracy tego autora: Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace 
Geograficzne, 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa). 

164 Autorzy: P. �leszy�ski, P. Korcelli, z modyfikacjami. Delimitacja rdzeni i stref podmiejskich na bazie opracowania wykonanego dla 
potrzeb programu ESPON 1.4.3 Study on Urban Functions (P. Korcelli, P. �leszy�ski, 2006) oraz opracowania wykonanego dla Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Analiza zró�nicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku wed�ug kryterium powi�za� z najwi�kszymi 
aglomeracjami miejskimi i miastami oraz endogenicznego potencja�u. Zadanie 1. Typologia obszarów wiejskich pod wzgl�dem powi�za� funkcjonalnych i relacji miasto 
wie�, autorzy T. Komornicki i P. �leszy�ski, pod kierunkiem prof. dr hab. J. Ba�skiego). Wyró�niono tylko 24 FOM spo�ród 151 w oryginale 
delimitacji P. Korcellego i P. �leszy�skiego. Strefy dojazdu do centrów 25 o�rodków miejskich wyznaczone na podstawie zmodyfikowanego 
modelu pr�dko�ci ruchu, mierzonego nat��eniem ruchu i uwzgl�dniaj�cego kongesti� w godzinach szczytu (zob. na ten temat: �leszy�ski P., 
2009, Zaludnienie i zró�nicowanie rze	by terenu w modelowaniu pr�dko�ci ruchu w transporcie drogowym, Przegl�d Komunikacyjny, 5, s. 26-32 oraz 
Rosik P., �leszy�ski P., 2009, Wp�yw zaludnienia w otoczeniu drogi, ukszta�towania powierzchni terenu oraz nat��enia ruchu na �redni� pr�dko�� jazdy 
samochodem osobowym, „Transport Miejski i Regionalny”, 10, s. 26-31). 
165 Autor: P. �leszy�ski, konsultacja: P. Korcelli. Przewidywane zmiany zaludnienia i struktury demograficznej do roku 2030 wed�ug 
modyfikacji prognozy pospisowej GUS (2004), z korekt� dotycz�c� obszarów metropolitalnych i depopulacyjnych. 
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i Ma�opolskiego. W najwi�kszych miastach dominuje ludno�� w wieku produkcyjnym 
i poprodukcyjnym, natomiast ich obszary funkcjonalne maj� du�o wi�kszy udzia� ludno�ci 
w wieku przedprodukcyjnym. Zgodnie z prognozami GUS w perspektywie 2030 roku 
najwi�kszy wzrost liczby ludno�ci spodziewany jest w Ma�opolsce, okolicach Warszawy, 
Gda�ska, Poznania, Bydgoszczy i Torunia, Olsztyna, Lublina i Kielc.  

Mapa 6. Dojazdy do pracy najemnej166 

W Polsce obserwowany jest du�y wzrost mobilno�ci przestrzennej ludno�ci, dotycz�cy 
zw�aszcza dziennych migracji wahad�owych odbywaj�cych si� g�ównie do stolic województw. 
Wynikaj� one z liczby i jako�ci miejsc pracy oferowanych przez najwi�ksze miasta oraz 
z rozwoju transportu zbiorowego. W wielu gminach, zaw�aszcza w woj. wielkopolskim, 
�l�skim, �ódzkim i dolno�l�skim, wyjazdy do pracy dotycz� nawet jednej pi�tej ludno�ci. 
Pozytywnym zjawiskiem jest tak�e fakt, �e niektóre miasta �redniej wielko�ci tak�e stanowi� cel 
dojazdów do pracy nawet 20 tysi�cy osób (np. Be�chatów czy Lubin). 

Mapa 7. Struktura gospodarcza167 

W zwi�zku z przemianami gospodarczymi, malej�cym znaczeniem tradycyjnych ga��zi 
przemys�u oraz integracj� Polski z gospodark� europejsk� i �wiatow�, post�puj� zmiany 
struktury gospodarczej, tak�e w uj�ciu przestrzennym.  

Obecnie najwi�kszy przyrost sprzedanej produkcji przemys�owej nast�pi� w P�ocku, Trójmie�cie, 
Wa�brzychu, �ywcu, Ostrowcu �wi�tokrzyskim i kilku innych mniejszych o�rodkach. Jednak to 
du�e miasta oraz zachodnia cz��� kraju cechuje si� najwi�ksz� liczb� podmiotów gospodarczych. 
Odzwierciedla to tak�e poziom PKB, którego warto�� jest najwy�sza w podregionach 
obejmuj�cych miasta wojewódzkie oraz w ich s�siedztwie. Najmniejsze zró�nicowanie wysoko�ci 
PKB per capita wyst�puje w województwach �l�skim, lubuskim, wielkopolskim i dolno�l�skim, co 
�wiadczy o najni�szym poziomie ró�nic wewn�trz regionalnych.  

Mapa 8. Towarowo�� rolnictwa168 

Intensywne przemiany zachodz� tak�e na obszarach rolnych, przyczyniaj�c si� do wzrostu 
konkurencyjno�ci rolnictwa. W du�ej cz��ci kraju (obszar by�ego Zaboru Rosyjskiego, 
Podgórze Karpackie i Kaszuby) w dalszym ci�gu dominuje rozdrobnione rolnictwo, 
produkuj�ce na w�asne potrzeby. Natomiast na niektórych obszarach zwi�ksza si� wielko�� 
gospodarstw, co pozwala na wzrost wydajno�ci i obni�enie kosztów produkcji, zw�aszcza na 
Pomorzu Zachodnim i na pó�nocno-wschodnim Mazowszu. Ponadto obserwuje si� popraw� 
towarowo�ci rolnictwa, specjalizacj� terytorialn� i specjalizacj� produkcji, w tym rozwój 
produkcji biomasy, stanowi�cej ród�o energii odnawialnej.  

                                                 
166 Autor: P. �leszy�ski. Wg danych GUS na koniec 2006 r. (zob. Informacja o wynikach badania przep�ywów ludno�ci zwi�zanych z zatrudnieniem 
w Polsce, 2009, G�ówny Urz�d Statystyczny, Departament Pracy i Warunków �ycia, Urz�d Statystyczny w Poznaniu, Materia� na konferencj� 
prasow� w dniu 23 padziernika 2009 r.). Dane nie obejmuj� wszystkich faktycznych dojazdów ze wzgl�du na metodologi� badania (brak 
informacji o dojazdach osób fizycznych do zak�adów pracy), brak ujawnienia przez GUS pe�nej macierzy przep�ywów mi�dzygminnych. 
Podstaw� do oblicze� GUS by�y zbiory wchodz�ce w sk�ad systemu podatkowego urz�dów skarbowych w Polsce za 2006 r., zgromadzone 
w bazie POLTAX (PIT-11/8B i PIT-40), a udost�pnione dla GUS przez Ministerstwo Finansów. 
167 Autorzy: P. �leszy�ski, T. Komornicki. Zastosowanie dwuletnich okresów porównawczych w wypadku produkcji sprzedanej przemys�u 
wynika z du�ej zmienno�ci wyników ekonomicznych przedsi�biorstw, maj�cych wp�yw na zagregowane wyniki w podziale powiatowym. 
168 Autor: P. �leszy�ski, konsultacja: R. Kulikowski. Wskanik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wed�ug Instytutu Uprawy i Nawo�enia 
Gleb w Pu�awach. Wskanik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wed�ug Powszechnego Spisu Rolnego 2002. 
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Mapa 9. Infrastruktura spo�eczna wy�szego rz�du169 

Infrastruktura spo�eczna wy�szego rz�du koncentruje si� w najwi�kszych miastach, g�ównie 
wojewódzkich. Pod tym wzgl�dem najwa�niejszym o�rodkiem jest stolica, w której koncentruj� 
si� funkcje metropolitalne: kontrolne, zarz�dcze, badawczo-rozwojowe i symboliczne. Poza 
Warszaw� najbardziej pr��nymi o�rodkami szkolnictwa wy�szego s� Kraków, Pozna� 
i Wroc�aw, o czym �wiadczy jako�� szkó� oraz liczba kadry naukowej. Ponadto województwo 
mazowieckie wyró�nia si� najwy�szym odsetkiem uczestników studiów doktoranckich. S� to 
istotne czynniki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjno�ci. 

O�rodkami szczególnie odznaczaj�cymi si� na kulturalnej mapie Polski s� Warszawa, Kraków 
i 	ód, bior�c pod uwag� sta�e instytucje kultury (teatry, filharmonie i obiekty koncertowe) 
oraz liczb� wystaw. W ostatnich latach, zw�aszcza w zwi�zku z mistrzostwami w pi�ce no�nej 
EURO 2012 poprawia si� równie� infrastruktura sportowa i wielu miastach otwierane s� 
stadiony sportowe, które pozwol� tak�e na organizowanie du�ych imprez kulturalnych. 

Mapa 10. Sie� transportowa170 

W ci�gu ostatniej dekady w bardzo du�ym stopniu poprawi�a si� sie� transportowa, przede 
wszystkim dzi�ki wybudowaniu wielu odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie trwaj� 
intensywne prace budowlane i modernizacyjne zarówno na drogach jak i liniach kolejowych, 
które systematycznie przyczyniaj� si� do poprawy dost�pno�ci transportowej polskiej 
przestrzeni. Du�y nacisk k�adziony jest równie� na multimodalno�� systemu transportowego 
oraz koordynacj� sieci drogowej i kolejowej z lotniskami i portami morskimi. Najlepszym 
wskanikiem mi�dzyga��ziowej dost�pno�ci transportowej odznacza si� centralna cz��ci kraju 
oraz �l�sk. 

Mapa 11. Czasowa dost�pno�� transportowa do g�ównych o�rodków administracyjno- 
-osadniczych171 

Z ka�dym rokiem, poza spowolnieniami wynikaj�cymi z prac budowlanych i moderniza-
cyjnych, poprawia si� dost�pno�� Warszawy oraz pozosta�ych miast wojewódzkich, zarówno 
dla ruchu ko�owego jak i szynowego. Ma to istotne znaczenie dla ca�ej gospodarki poprzez 
umo�liwienie rozwoju powi�za� funkcjonalnych oraz zwi�kszenie dost�pno�ci rynków pracy. 

                                                 
169 Autor: P. �leszy�ski, z modyfikacjami MRR. 

1) Dane o szkolnictwie wy�szym wed�ug materia�ów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego za rok akademicki 2008/2009. Ranking 
szkó� wy�szych: dziennik „Rzeczpospolita”, miesi�cznik „Perspektywy”, http://www.perspektywy.pl/. 

2) Liczba wa�niejszych sta�ych publicznych instytucji kultury wysokiej o charakterze widowiskowym wed�ug w�asnych baz danych IGiPZ 
PAN. 

3) Liczba samodzielnych jednostek (klinik, poradni, oddzia�ów) w szpitalach klinicznych wed�ug informacji ze stron internetowych 
poszczególnych jednostek. Miejscowo�ci uzdrowiskowe wed�ug liczby �ó�ek w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych opracowane na 
podstawie wpisu do Rejestru Zak�adów Opieki Zdrowotnej (cz��ciowo poprzez oszacowanie liczby �ó�ek jednostek wpisanych do ró�nych 
typów), na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia. Lokalizacje planowanych centrów urazowych wed�ug programu operacyjnego 
Infrastruktura i �rodowisko. Wykres kumulatywny dost�pno�ci czasowej ludno�ci Polski do szpitali na podstawie modeli pr�dko�ci ruchu 
opracowanych w IGiPZ PAN (metodyka opisana w pracy: P. �leszy�ski, 2009, Zaludnienie i zró�nicowanie rze	by terenu w modelowaniu pr�dko�ci 
ruchu w transporcie drogowym, „Przegl�d Komunikacyjny”, 5, s. 26-32). 

Liczba miejsc w obiektach sportowych o znaczeniu krajowym i mi�dzynarodowym wed�ug materia�ów zgromadzonych przez IGiPZ PAN. 
170 Autorzy: T. Komornicki, P. �leszy�ski, konsultacja: P. Rosik. 

1) Pr�dko�ci techniczne dróg kolejowych wed�ug danych Polskich Sieci Kolejowych SA. 
2) Klasy �ródl�dowych dróg wodnych wed�ug danych Krajowego Zarz�du Gospodarki Wodnej. 
3) Liczba pasa�erów na dworcach kolejowych wed�ug danych Polskich Kolei Pa�stwowych SA. 
4) Wskanik Mi�dzyga��ziowej Dost�pno�ci Transportowej wykonany w latach 2009-2010 przez zespó� Instytutu Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN pod kierunkiem prof. T. Komornickiego na zlecenie MRR do potrzeb ewaluacji inwestycji transportowych. 
Szczegó�owy opis w pracy: Komornicki T., �leszy�ski P., Rosik P., Pomianowski W., przy wspó�pracy M. St�pniaka i P. Si�ki, 2010, 
Dost�pno�� przestrzenna jako przes�anka kszta�towania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa. 

171 Autor: P. �leszy�ski. Na podstawie: Komornicki T., �leszy�ski P., Si�ka P., St�pniak M., 2008, Wariantowa analiza dost�pno�ci 
w transporcie l�dowym, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2008-2033, tom II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 133-334. 
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Mapa 12. Typologia czasowej dost�pno�ci transportowej do o�rodków koncentracji us�ug 
ró�nego rz�du172 

Poprawa dost�pno�ci transportowej Polski uwidacznia si� tak�e w typologii czasowej 
dost�pno�ci transportowej o�rodków koncentruj�cych us�ugi ró�nego rz�du. Nale�y zaznaczy�, 
�e o�rodki us�ug wy�szego rz�du nie zawsze s� to�same z w�a�ciwymi miastami wojewódzkimi 
– nie pokrywaj� si� one z obszarami rynkowymi. W najmniej korzystnej sytuacji s� gminy 
cz��ci województw warmi�sko-mazurskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, a tak�e 
gminy wzd�u� po�udniowej granicy kraju. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki terenu 
– obecno�ci pojezierzy lub gór. W mniej korzystnej sytuacji s� tak�e obszary na granicach 
województw (mazowieckiego i podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, opolskiego 
i �ódzkiego) oraz w s�siedztwie wschodniej granicy kraju. Dost�pno�� ta równie� ulega 
poprawie, w zwi�zku z wieloma aktualnie trwaj�cymi inwestycjami.  

Mapa 13. Gospodarka rop� naftow� i gazem ziemnym173 
Infrastruktura przesy�u ropy naftowej i gazu ziemnego nie jest w Polsce w wystarczaj�cym stopniu 
rozwini�ta i cechuje j� du�e zró�nicowanie przestrzenne. Najwa�niejszym o�rodkiem jest p�ocka 
rafineria naftowa, le��ca na skrzy�owaniu g�ównych ropoci�gów oraz Gda�sk. Sytuacja na tym 
polu równie� ulegnie zmianie w zwi�zku z przygotowywanymi inwestycjami w gazoci�gi i ropoci�gi 
zarówno wewn�trzne jak i zewn�trzne, które zapewni� Polsce wi�ksze bezpiecze�stwo 
energetyczne. Zwi�ksza je tak�e wydobywany na terenie kraju i wy��cznej strefy ekonomicznej gaz 
ziemny i, w mniejszym stopniu, ropa naftowa (pasy w okolicach Rzeszowa, G�ogowa, Poznania, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Lublina, Koszalina i na morzu, w obszarach koncesji wydobywczych). 
Najwi�ksz� g�sto�� gazowej sieci rozdzielczej notuje si� w województwach ma�opolskim, �l�skim 
i podkarpackim, a tak�e w pobli�u najwi�kszych miast wojewódzkich.  

Mapa 14. Elektroenergetyka174 
Podstaw� polskiej produkcji energii elektrycznej w du�ych elektrowniach powy�ej 300 MW, 
jest w�giel kamienny i brunatny, a tylko w niewielkim stopniu elektrownie wodne. W zwi�zku 
z rozwojem nowych technologii stopniowo ro�nie tak�e udzia� energii wiatrowej oraz energii 
z pozosta�ych róde� odnawialnych. W ci�gu ostatniego dziesi�ciolecia najwi�kszy przyrost 
u�ycia energii elektrycznej nast�pi� w województwie podlaskim, mazowieckim i cz��ciowo 
�ódzkim, ma�opolskim i lubelskim. 

                                                 
172 Autor: P. �leszy�ski. Czas dojazdu samochodem osobowym obliczony na podstawie modelu pr�dko�ci ruchu w warunkach poza 
godzinami szczytu w normalnych warunkach pogodowych (opisany w pracy: �leszy�ski P., 2009, Zaludnienie i zró�nicowanie rzeby terenu 
w modelowaniu pr�dko�ci ruchu w transporcie drogowym, „Przegl�d Komunikacyjny”, 5, s. 26-32). 
173 Autor: P. �leszy�ski.  

1) Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego wed�ug danych Pa�stwowego Instytutu Geologicznego za 2007 r. (baza z�ó� surowców 
naturalnych MIDAS). 

2) Zdolno�� do przerobu ropy naftowej w rafineriach i sieci przesy�owe wed�ug danych PKN Orlen. 
3) Sieci przesy�owe gazu ziemnego wed�ug danych Operatora Gazoci�gów Przesy�owych GAZ-SYSTEM S.A. za 2011 r. 
4) Gasid�o K., Popczyk J., 2008, Obszary metropolitalne i wielkie miasta a problem rozwoju i wykorzystania odnawialnych 	róde� energii (OZE), 

[w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, 
Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 67-150.  

5) Malko J., Parczewski Z., 2008, Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne zwi�zane z rozwojem systemów technicznej 
infrastruktury energetycznej. Rekomendacje dla KPZK, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy 
do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 75-510.  

174 Autor: P. �leszy�ski 

1) Sieci przesy�owe i stacje elektroenergetyczne wed�ug danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA. 
2) Elektrownie i elektrociep�ownie wed�ug ró�nych róde� (w tym stron internetowych przedsi�biorstw produkuj�cych energi� elektryczn� 

oraz instytucji i stowarzysze� promuj�cych odnawialne ród�a energii). 
3) Gasid�o K., Popczyk J., 2008, Obszary metropolitalne i wielkie miasta a problem rozwoju i wykorzystania odnawialnych 	róde� energii (OZE), [w:] 

K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. tom 
I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 67-150. 

4) Malko J., Parczewski Z., 2008, Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne zwi�zane z rozwojem systemów technicznej 
infrastruktury energetycznej. Rekomendacje dla KPZK, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy 
do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. tom II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 375-510. 
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Mapa 15. Gospodarka wodna175 

Polska nale�y do krajów o umiarkowanych zasobach wodnych oraz cechuje si� niskim 
poziomem przekszta�cenia rzek. W zwi�zku z tym �ródl�dowe drogi wodne nie stanowi� 
spójnej sieci oraz, poza Odrza�sk� Drog� Wodn�, maj� niskie klasy �eglowno�ci.  

Najwi�ksza g�sto�� sieci wodoci�gowej wyst�puje wokó� du�ych miast oraz w �rodkowej cz��ci 
Polski, natomiast najwi�kszy udzia� ludno�ci korzystaj�cej z oczyszczalni �cieków 
charakteryzuje województwa pó�nocne i zachodnie. Sytuacja w tym zakresie ulega zmianom, 
w zwi�zku z uruchamianiem nowych oczyszczalni �cieków, cz�sto wspó�finansowanych ze 
�rodków unijnych.  

Mapa 16. Ró�norodno�� krajobrazu176 

W Polsce wyst�puje wiele typów krajobrazu naturalnego od nizin m�odoglacjalnych, wy�yn 
lessowych, a� po krajobraz wysokogórski. W wyniku d�ugotrwa�ego oddzia�ywania 
gospodarczego struktury te ulega�y przekszta�ceniom, prowadz�cym do zmniejszenia 
ró�norodno�ci krajobrazu i zaniku form naturalnych i zbli�onych do naturalnych, g�ównie 
w pasie równin centralnej Polski i wokó� miast. Najwi�kszy poziom lesisto�ci charakteryzuje 
pó�nocn�, zachodni� oraz po�udniowo-wschodni� cz��� kraju, ponadto w wielu regionach, 
zw�aszcza wschodnich i pó�nocnych obserwuje si� dalszy przyrost powierzchni lasów, które 
wp�ywaj� korzystnie nie tylko na walory przyrodnicze i krajobrazowe, ale tak�e obni�aj� 
zagro�enie powodziowe. 

Mapa 17. Obszarowa ochrona przyrody177 

Du�a cz��� powierzchni kraju, ze wzgl�du na walory przyrodnicze obj�ta zosta�a ró�nymi 
formami obszarowej ochrony przyrody. Obszary te s� szans� rozwojowa regionów, ze 
wzgl�dów na znaczny potencja� generowania miejsc pracy w sektorach zwi�zanych 
z �wiadczeniem us�ug i zachowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Natomiast 
analiza rozmieszczenia ustawowych form ochrony przyrody i wysycenia gmin ustawowymi 
formami ochrony przyrody wskazuje na niepe�n� ochron� wysokich walorów ró�norodno�ci 
biologicznej niektórych regionów geograficzno-krajobrazowych (np. Mazury) oraz konieczno�� 
promocji aktywnych dzia�a� umo�liwiaj�cych zrównowa�one u�ytkowanie przestrzeni dla 
zachowania wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych.  

                                                 
175 Autor: P. �leszy�ski 

1) �ródl�dowe drogi wodne wed�ug danych Krajowego Zarz�du Gospodarki Wodnej. 
2) Sztuczne zbiorniki wodne wed�ug ró�nych róde�, w tym danych Regionalnych Zarz�dów Gospodarki Wodnej. 
3) Granice zlewni cz�stkowych wed�ug baz European Environment Agency (baza EUNIS). 
4) Nachlik E., 2008, Gospodarka wodna w kontek�cie przestrzeni kraju – rekomendacje dla KPZK, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-

Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2008-2033. tom IV, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 95-152. 

176 Autor: P. �leszy�ski, konsultacja: J. Solon 

1) Dna dolin i obni�e� oraz wy�yny w�glanowe, gipsowe i lessowe: Richling A., D�browski A., 1995, Typy krajobrazów naturalnych, [w:] Atlas 
Rzeczypospolitej Polskiej, 1993-1995, G�ówny Geodeta Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 
plansza 53.1. 

2) Mokrad�a: System Informacji Przestrzennej o Mokrad�ach Polski, 2006, Instytut Melioracji U�ytków Zielonych, Falenty, opracowany przez 
zespó�: H. Piórkowski, Z. O�wi�cimska-Piasko, M. Rycharski, M. Szewczyk. 

3) Obszary o du�ym i bardzo du�ym zró�nicowaniu rzeby terenu: na podstawie danych satelitarnych SRTM (�leszy�ski P., 2009, 
Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zró�nicowania ukszta�towania terenu Polski, „Polski Przegl�d Kartograficzny”, 41, 3, 
s. 237-252). 

177 Autor: P. �leszy�ski, konsultacja: M. Degórski. Obszary chronione i ich zasi�gi wed�ug ostatnich wektorowych danych przekazanych 
przez Ministerstwo Ochrony �rodowiska, w tym dane Krajowego Systemu Obszarów Chronionych. Lokalizacje obszarów naturowych poza 
granicami Polski pochodz� z baz European Environment Agency (baza EUNIS). W podk�adzie mapy wykorzystano dane o u�ytkowaniu 
ziemi wed�ug Corine Land Cover 2006 (Instytut Geodezji i Kartografii, G�ówny Inspektorat Ochrony �rodowiska, Europejska Agencja 
�rodowiska). 
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Mapa 18. Krajobraz kulturowy178 
Termin krajobraz kulturowy dotyczy przestrzeni historycznie ukszta�towanej w wyniki dzia�alno�ci 
cz�owieka. Przyk�adem jest system osadniczy na kszta�towanie si� którego istotny wp�yw mia�y 
nadania praw miejskich, pocz�wszy od rozbicia dzielnicowego oraz okres intensywnej urbanizacji 
i wspó�czesne rozlewanie si� miast, pokazywane przez udzia� budownictwa mieszkaniowego 
wed�ug gmin. Najbardziej powszechn� form� ochrony zabytków jest Rejestr zabytków, który jest 
stale uaktualniany przez s�u�by konserwatorskie. Najwi�ksza liczba zabytków nieruchomych 
znajduje si� w Krakowie, Warszawie, Wroc�awiu, Poznaniu, Gda�sku i 	odzi, natomiast nasycenie 
gmin zabytkami nieruchomymi umieszczonymi w rejestrach obecnie dotyczy województw 
opolskiego, dolno�l�skiego i wielkopolskiego oraz na obszarze miedzy Warszaw� i 	odzi�. 
Ochrona przestrzeni o charakterze symbolicznym, posiadaj�cej ponadprzeci�tne walory i znaczny 
potencja� rozwojowy b�dzie stopniowo zwi�kszana poprzez powo�ywanie kolejnych miejsc 
o charakterze promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego (miejsca �wiatowego dziedzictwa 
UNESCO, pomniki historii i parki kulturowe). 
Mapa 19. Wyst�powanie z�ó� kopalin i zasoby bilansowe w z�o�ach179 
Polska jest zasobna w surowce mineralne. Na mapie zosta�y przestawione tereny wyst�powania 
oraz miejsca eksploatacji z�ó� kopalin. Dla zapewnienia bezpiecze�stwa energetycznego Polski 
maj� znaczenie wyst�puj�ce na terenie kraju z�o�a kopalin energetycznych, w tym zw�aszcza w�gla 
kamiennego i brunatnego. Szans� dla Polski mog� by� tak�e z�o�a gazu ziemnego w �upkach 
ilastych, których eksploatacja, przy wykorzystaniu nowych technologii, mo�e przyczyni� si� 
w znacz�cym stopniu do poprawy bezpiecze�stwa energetycznego kraju. 
Mapa 20. Zasoby energii odnawialnej180 
Rozwój odnawialnych róde� energii w Polsce jest szans� na dywersyfikacj� róde� energii oraz 
ograniczenie emisji zanieczyszcze�. Przestrzenne rozmieszczenie naturalnie wyst�puj�cych róde� 
energii odnawialnej pozwala na generowanie w ró�nych regionach kraju energii z ró�nych róde�. 
Mapa nie uwzgl�dnia takich no�ników energii odnawialnej jak biomasa z produkcji ro�linnej czy 
odpady ró�nego pochodzenia wykorzystywane do produkcji biogazu. Po�udniowa oraz pó�nocna 
cz��� Polski cechuje si� najlepszymi warunkami dla energetyki wodnej, które s� ju� cz��ciowo 
wykorzystywane. Najkorzystniejsze warunki wiatrowe wyst�puj� w pó�nocnej cz��ci kraju oraz 
w pasie równole�nikowym �rodkowej cz��ci kraju. Cz��� zachodni� charakteryzuj� najlepsze 
warunki geotermalne, natomiast wschodni� i �rodkowa najlepsze warunki dla rozwoju energetyki 
s�onecznej. Obecnie najwi�cej energii odnawialnej na jednego mieszka�ca produkowane jest 
w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim i pochodzi ona 
g�ównie z elektrowni wodnych.  

                                                 
178 Autor: P. �leszy�ski, z modyfikacjami MRR. 
1) Wektorowa mapa u�ytkowania ziemi Corine Land Cover 2006 (j.w.), opis na stronie http://clc.gios.gov.pl/. 
2) Udzia� budownictwa mieszkaniowego po 1989 roku obliczony na podstawie danych GUS z lat 1989-2008. 
3) Daty pierwszego nadania praw miejskich wed�ug: Najgrakowski M., 2009, Miasta Polski do pocz�tku XXI wieku, „Dokumentacja 

Geograficzna”, 39, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. 
4) Granice obszarów historyczno-kulturowych wed�ug M. Kowalskiego (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), 

niepublikowane. 
5) Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, stan aktualny na 2010, Krajowy O�rodek Bada� i Dokumentacji Zabytków, 

Warszawa. 
179 Autor: P. �leszy�ski. Wyst�powanie i zasoby bilansowe w z�o�ach wed�ug danych Pa�stwowego Instytutu Geologicznego (baza z�ó� 
surowców naturalnych MIDAS). Stan aktualny na 2007 r. W podk�adzie mapy wykorzystano dane o u�ytkowaniu ziemi wed�ug Corine Land 
Cover 2006 (Instytut Geodezji i Kartografii, G�ówny Inspektorat Ochrony �rodowiska, Europejska Agencja �rodowiska). 
180 P. �leszy�ski – kompilacja materia�ów innych autorów, konsultacja: M. Degórski. 

1) Energia wodna: Stachý J., Biernat B., 1994, �redni odp�yw jednostkowy (1951-1970), [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1993-1995, G�ówny 
Geodeta Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, plansza 32.3, mapa 2. 

2) Energia wiatrowa: a) Lorenc H., 2001, Strefy energetyczne wiatru, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa; b) Niedwied 
T., Paszy�ski J., Czekierda D., 1994, �rednia roczna cz�sto�� ciszy i s�abego wiatru o pr�dko�ci poni�ej 2 m/s, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej (jw.), 
plansza 31.6, mapa 15. 

3) Energia s�oneczna: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej (jw.): a) Paszy�ski J., Miara K., 1994, �rednie ca�kowite promieniowanie s�oneczne w roku, 
plansza 31.2, mapa 5; b) Kuczmarski M., 1994, Sumy roczne us�onecznienia o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 90%, plansza 31.1, mapa 15. 

4) Energia geotermalna: Szewczyk J., Gientka D., 2009, Terrestrial Heat Flow Density in Poland – A New Approach, Geological Quarterly, 53, 1, 
s. 125-140 (zmodyfikowany orygina� mapy zamieszczony na ryc. 13. ww. artyku�u). 
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Mapa 21. Zagro�enia naturalne181 

Polska, w porównaniu do innych pa�stw Europy, cechuje si� umiarkowan� podatno�ci� na zmiany 
klimatu, mimo to g�ównymi zagro�eniami naturalnymi s� powodzie, susze oraz osuwiska zwi�zane 
z wyst�powaniem ekstremalnych stanów pogodowych. Miejscowo wyst�puje tak�e erozja wietrzna 
oraz – na obszarach górniczych lub intensywnej eksploatacji wód podziemnych – powstaj�ce leje 
depresyjne mog� powodowa� ograniczenia rozwoju. Niewielka cz��� gmin charakteryzuje si� 
niekorzystnymi warunkami dla budownictwa zwi�zanymi z obecno�ci� obszarów podmok�ych, 
przede wszystkim na wschodzie kraju oraz du�ymi nachyleniami stoków przekraczaj�cymi 5%, 
które koncentruj� si� na po�udniu na obszarach górskich i pogórzach. 

Mapa 22. Zagro�enia i infrastruktura zwi�zana z ochron� przeciwpowodziow�182 

Obszary najwi�kszego zagro�enia powodziowego koncentruj� si� na �u�awach, u uj�cia Pas��ki 
do Zalewu Wi�lanego, w obszarach górskich, w �rodkowym biegu Odry oraz we wschodniej 
cz��ci kraju. Jednak w zwi�zku z trwaj�cymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury 
                                                 
181 P. �leszy�ski – na mapie g�ównej kompilacja zagadnie� ró�nych autorów, konsultacja: M. Degórski 

Na mapach w skali 1:3.750.000 wykorzystano dane z Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, 1993-1995, G�ówny Geodeta Kraju, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa; autorzy, lata wydania, plansze i mapy: 
1) Guterch B., Lewandowska-Marciniak H., 1995, Aktywno�� sejsmiczna, plansza 22.1, mapa 6. 
2) Józefaciuk Cz., 1995, Sp�ukiwanie potencjalne gleby, plansza 23.3, mapa 3. 
3) Zi�tara T., 1995, Rozmieszczenie osuwisk, plansza 23.3, mapa 4. 
4) Zi�tara T., 1995, Rozmieszczenie osuwisk w Karpatach, plansza 23.3, mapa 5. 
5) Dynowska I., 1994, Re�im odp�ywu rzecznego, plansza 32.3, mapa 1. 
6) Niedwied T., Ustrnul Z., 1994, Liczba dni mro	nych w roku o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 50% (dni z temperatur� maksymaln� ni�sz� od 0ºC), 

plansza 31.3, mapa 5. 
7) Niedwied T., Ustrnul Z., 1994, Liczba dni gor�cych w roku o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 50% (dni z temperatur� maksymaln� powy�ej 25ºC), 

plansza 31.3, mapa 10. 
8) Niedwied T., Limanówka D., Ustrnul Z., 1994, Data ostatnich przymrozków wiosennych o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 50%, plansza 31.4, 

mapa 4. 
9) Niedwied T., Cebulak E., 1994, Liczba dni z opadem powy�ej 10 mm o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 90%, plansza 31.4, mapa 13. 
10) Niedwied T., Czekierda D., Limanówka D., 1994, Liczba dni z pokryw� �nie�n� o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 50%, plansza 31.4, mapa 9. 
11) Fal B., Punzet J., 1994, Maksymalny odp�yw jednostkowy, plansza 32.3, mapa 3. 
12) Paczy�ski B., 1994, Wody podziemne zwyk�e (s�odkie), plansza 32.5, mapa 1. 
oraz: 
13) Górski D., 1994, Bonitacja klimatyczna dla rolnictwa, [w:] Atlas �rodowiska Geograficznego Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, Warszawa, tablica 10. 
14) Kowalczak P., 2001, Hierarchia potrzeb obszarowych ma�ej retencji w dorzeczu Warty, Warszawa, zamieszczone w pracy: Kudlicki 	., 2004, 

Zagro�enie pustynnieniem w Polsce, Bezpiecze�stwo Narodowe, 1, s. 201-211. 
15) Typy wezbra� rzecznych, Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej w Krakowie (dane nie uwzgl�dniaj� wezbra� na rzekach tranzytowych 

w stosunku do danej zlewni cz�stkowej). 
16) Nachlik E., 2008, Gospodarka wodna w kontek�cie przestrzeni kraju – rekomendacje dla KPZK, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-

Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. tom IV, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, s. 95-152. 

17) Starkel L., Kundzewicz Z.W., 2008, Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzeni kraju – rekomendacje dla KPZK, 
[w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. �uber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. 
tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 65-94. 

Udzia� powierzchni gmin o niekorzystnych dla budownictwa warunkach terenowych obliczono na podstawie: 
18) trójwymiarowego modelu terenu, wygenerowanego z danych satelitarnych SRTM (�leszy�ski P., 2009, Wykorzystanie danych georadarowych 

SRTM-3 w analizie zró�nicowania ukszta�towania terenu Polski, Polski Przegl�d Kartograficzny, 41, 3, s. 237-252); 
19) Systemu Informacji Przestrzennej o Mokrad�ach Polski, 2006, Instytut Melioracji U�ytków Zielonych, Falenty, opracowanego przez zespó�: 

H. Piórkowski, Z. O�wi�cimska-Piasko, M. Rycharski, M. Szewczyk; 
20) baz danych Corine Land Cover 2006 (Instytut Geodezji i Kartografii, G�ówny Inspektorat Ochrony �rodowiska, Europejska Agencja 

�rodowiska), opracowanych i udost�pnianych do celów niekomercyjnych, po akceptacji przez G�ównego Inspektora Ochrony 
�rodowiska wniosku o udost�pnienie danych, przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. 

182 Autor: P. �leszy�ski. 

1) Obliczenia zasi�gów wyst�powania olsów, ��gów i torfowisk wed�ug wektorowej mapy ro�linno�ci potencjalnej Polski, wykonanej 
w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierunkiem J. M. Matuszkiewicza (zob. Matuszkiewicz J. M., 2008, 
Potencjalna ro�linno�� naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa  
http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/roslinnosc/prn_mapa/home_pl.htm). 

2) Obliczenia zasi�gów wyst�powania mokrade� wed�ug Systemu Informacji Przestrzennej o Mokrad�ach Polski, 2006, Instytut Melioracji U�ytków 
Zielonych, Falenty, opracowanego przez zespó�: H. Piórkowski, Z. O�wi�cimska-Piasko, M. Rycharski, M. Szewczyk. 

3) Sie� pomiarowo-obserwacyjna IMiGW wed�ug aktualnych udost�pnionych danych (zob. Czarnecka H. – kierownik tematu, G�owacka 
B., Krupa-Marchlewska J., Moskwi�ski T., Zaniewska M., 2010, System informacyjny sieci stacji meteorologicznych i wodowskazowych IMGW jako 
warstwa u�ytkowa zintegrowana z komputerow� map� podzia�u hydrograficznego Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pa�stwowa 
S�u�ba Hydrologiczno-Meteorologiczna, O�rodek Hydrologii IMiGW, Warszawa). 

4) Granice zlewni cz�stkowych wed�ug baz European Environment Agency (baza EUNIS). 
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przeciwpowodziowej, zw�aszcza planowanymi polderami i realizowanymi inwestycjami, 
zagro�enie powodzi� b�dzie stopniowo male�. Ponadto Polsk� cechuje równomierne 
rozmieszczenie sieci obserwacyjno-pomiarowej (stacji synoptycznych, klimatycznych 
i opadowych oraz wodowskazów), dzi�ki czemu zbierane s� kompleksowe dane daj�ce pe�n� 
informacj� o ca�ej przestrzeni kraju, stanowi�ce podstaw� do podejmowania dzia�a� 
w miejscach najbardziej zagro�onych. 

Mapa 23. Pokrycie planistyczne183 

W Polsce poziom pokrycia gmin obowi�zuj�cymi planami miejscowymi cechuje si� bardzo 
du�ymi ró�nicami. Poza miastami i ich obszarami funkcjonalnymi najwy�sze pokrycie 
planistyczne wyst�puje w województwach ma�opolskim, �l�skim, dolno�l�skim i lubelskim, 
w których przewa�aj�cej cz��ci obowi�zuj�ce plany dotycz� ponad po�owy powierzchni gmin. 
Mimo to, w roku 2010 zaledwie nieco ponad 26% powierzchni kraju posiada�o obowi�zuj�cy 
plan miejscowym. �wiadczy to o niewydolno�ci planowania na szczeblu lokalny i braku 
aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej przez gmin. Pozytywny jest natomiast trend, �e 
poziom pokrycia planistycznego stopniowo si� zwi�ksza, zw�aszcza powiatach grodzkich, 
w których w 2010 roku przekroczy� 35%. 

Mapy, wykorzystane 	ród�a oraz obja�nienia 
Na mapach, je�li tego nie wymieniono ni�ej, zosta�y wykorzystane ostatnie aktualne dane 
G�ównego Urz�du Statystycznego (w tym niepublikowane), a w szczególno�ci Bank Danych 
Regionalnych 1995-2009. Korzystano równie� z ekspertyz wykonanych dla potrzeb KPZK 
2030 oraz z map wykonanych dla potrzeb Eksperckiego Projektu KPZK 2008-2033 z grudnia 
2008 roku, w których to pracach uczestniczyli w zakresie merytorycznym: prof. dr hab. Jerzy 
Ba�ski, prof. dr hab. Marek Degórski, prof. dr hab. Andrzej Gawryszewski, dr hab. prof. PAN 
Tomasz Komornicki, prof. dr hab. Piotr Korcelli, mgr Marcin St�pniak, prof. dr hab. Jacek 
Szlachta, dr hab. prof. PAN Przemys�aw �leszy�ski, prof. dr hab. Janusz Zaleski. 

Podk�ad kartograficzny przygotowano specjalnie dla potrzeb KPZK 2030. Nazewnictwo miast 
niepolskich zosta�o opracowane zgodnie z zaleceniami Komisji Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszystkie zagadnienia prezentuj� stan mo�liwie najbardziej aktualny, jaki by� do uzyskania 
w chwili opracowania map (trzy etapy: sierpie�-wrzesie� 2009 r. – 16 map, luty-marzec 2010 r. 
– 3 mapy, wrzesie�-padziernik 2010 r. – 4 mapy). 

Poni�sze obja�nienia dotycz� plansz, na których przedstawiono mapy w skalach g�ównie 
1:2 500 000, czyli tzw. cz��ci diagnostycznej. Mapy prognostyczne („wizyjne”) zosta�y 
opracowane w wi�kszo�ci przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, w zakresie zarówno merytorycznym, jak i technicznym. W wypadku 
tych map zamieszczono lub wykorzystano zmodyfikowane w ró�nym stopniu mapy cz��ci 
autorów Eksperckiego Projektu KPZK 2008-2033, zarówno z wersji z grudnia 2008 roku, jak 
i póniejszych aktualizacji z lata i jesieni 2009 roku (M. Degórski, T. Komornicki, P. Korcelli). 
Mapa Docelowego uk�adu sieci przesy�owej pochodzi z Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
Operator SA (Plan dzia�a� w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
PSE Operator SA, Warszawa, wrzesie� 2009). 

                                                 
183 Autor: P. �leszy�ski. Wg danych GUS/Ministerstwa Infrastruktury pochodz�cych z badania PP-01 nt. sytuacji planistycznej we 
wszystkich gminach w Polsce. Badania s� koordynowane przez Departament Gospodarki Przestrzennej MI, a wykonawc� corocznych Raportów 
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach jest Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (pod kierownictwem 
P. �leszy�skiego). 
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ZA��CZNIK 1. Raport z prac nad przygotowaniem KPZK 2030 

1.1. Wst�pne prace nad Koncepcj� Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 

Pierwszym etapem prac nad nowym dokumentem by�o sformu�owanie Tez i Za�o�e� do 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W tym celu zosta� powo�any Zespó� roboczy, 
w którego sk�ad weszli pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele 
wybranych resortów – przede wszystkich tych, które odpowiadaj� za infrastruktur� transportow�, 
�rodowisko i gospodark�. Tezy i Za�o�enia zosta�y przyj�te w czerwcu 2007 roku przez Rad� 
Ministrów. Wtedy rozpocz�to w MRR prace organizacyjno-analityczne.  
Na potrzeby opracowania dokumentu powo�ano trzy cia�a wspomagaj�ce prace nad KPZK, 
tj. Pa�stwow� Rad� Gospodarki Przestrzennej (PRGP), Zespó� Realizacyjny ds. Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Zespó� Ekspertów Naukowych, którego g�ównym 
zadaniem by�o opracowanie eksperckiego projektu koncepcji jako punktu wyj�cia do dyskusji nad 
wizj� rozwoju przestrzennego kraju i podstawy analitycznej dla przysz�ego dokumentu rz�dowego. 
W grudniu 2007 roku MRR rozpocz�� si� cykl seminariów tematycznych po�wi�conych omówieniu 
najwa�niejszych problemów poruszanych w ponad czterdziestu ekspertyzach wykonanych na 
zlecenie MRR, które by�y baz� merytoryczn� dla opracowania eksperckiego projektu koncepcji. 
Seminaria adresowano do samorz�dów wojewódzkich, regionalnych jednostek planowania 
przestrzennego oraz cz�onków zespo�ów pracuj�cych nad KPZK.  

1.2. Debata publiczna nad wizj� rozwoju przestrzennego kraju przeprowadzona 
w oparciu o Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju (EP KPZK)  

W 2008 roku Zespó� Ekspertów Naukowych opracowa� Ekspercki Projekt Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i w styczniu 2009 roku MRR rozpocz��o 
ogólnopolsk� debat� nad przysz�� wizj� rozwoju kraju. Najwa�niejszym punktem debaty by�o 
szesna�cie indywidualnych spotka� regionalnych ze wszystkimi Urz�dami Marsza�kowskimi 
i samorz�dami wojewódzkimi przeprowadzonych od lutego do kwietnia 2009 roku. 
W spotkaniach bra�y udzia� departamenty odpowiedzialne za planowanie rozwoju, 
wojewódzkie biura planowania przestrzennego, jednostki samorz�du terytorialnego. Brali 
w nich udzia� tak�e przedstawiciele organizacji samorz�dowych, pozarz�dowych i biznesowych 
oraz przedstawiciele �rodowiska naukowego. 
Ekspercki Projekt by� konsultowany ponadto na forum Zespo�u Realizacyjnego podczas 
spotka� po�wi�conych zagadnieniom infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej 
i energetycznej, problemom obszarów morskich, rozwojowi obszarów wiejskich, problematyce 
obszarów chronionych, gospodarce wodnej, a tak�e zagadnieniom zwi�zanym z ochron� 
krajobrazu. Spotkania te mia�y na celu analiz� EP KPZK pod wzgl�dem zgodno�ci 
z obowi�zuj�cymi dokumentami strategicznymi opracowanymi przez inne resorty.  
Równolegle prace prowadzi�a Pa�stwowa Rada Gospodarki Przestrzennej. Rezultatem tych 
prac by�o wypracowanie stanowiska Rady184 do EP KPZK wraz z rekomendacjami do 
rz�dowego dokumentu. 
Uwagi zebrane podczas spotka� regionalnych odnosi�y si�, co prawda, g�ównie do zagadnie� 
istotnych z punktu widzenia danego regionu, ale w kontek�cie znaczenia danego regionu 
w przestrzeni kraju. Podkre�lano konieczno�� okre�lenia w koncepcji obszarów 
metropolitalnych (Projekt Ekspercki wskazywa� o�rodki metropolitalne) oraz opracowania 
ustale� dla wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego. Tematami wywo�uj�cymi 
najwi�cej kontrowersji by�y obszary problemowe i koncepcja Centralnego Sze�ciok�ta 
(Heksagonu). Propozycja obszarów problemowych w Projekcie Eksperckim wykracza�a poza 
                                                 
184 Stanowisko Pa�stwowej Rady Gospodarki Przestrzennej do Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 
roku 2033 (EP KPZK) wraz z rekomendacjami do rz�dowego dokumentu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 
przyj�te w wyniku obrad Rady 25 i 26 marca 2009 r. 
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ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazuj�c tak�e obszary dzia�a� 
w skali makro. Regiony wskazywa�y potrzeb� okre�lenia jasnych kryteriów ich delimitacji.  
By� mo�e, zdaniem uczestników debaty, ze wzgl�du na zbyt ogólny opis wizji koncepcja 
Centralnego Sze�ciok�ta spotka�a si� z krytyk�, wynikaj�c� z braku zrozumienia dla 
prezentowanej koncepcji. Model Centralnego Sze�ciok�ta prezentowa� po��czenie 
najwi�kszych polskich miast: Warszawy, Krakowa, Konurbacji Górno�l�skiej, Wroc�awia, 
Poznania, Gda�ska/Gdyni efektywnymi wielomodalnymi systemami infrastruktury, 
tworz�cymi wspó�zale�ny, otwarty uk�ad przestrzenny. Zdaniem uczestników debaty schemat 
sze�ciok�ta nie odzwierciedla� realnych powi�za� mi�dzy miastami kraju. Powodem 
niezrozumienia by�a graficzna wizja heksagonu przedstawiaj�ca wpisan� w map� Polski figur� 
geometryczn�, która dzieli�a Polsk� na cz��� obj�t� sze�ciok�tem i cz��� poza nim. Dodatkowo 
figura geometryczna nasuwa�a skojarzenia z izolacj� polskiej przestrzeni od wp�ywów 
europejskich. W opinii regionów koncepcja Heksagon utrwala terytorialnie istniej�c� struktur� 
przestrzenn� kraju, zamiast wzmacnia� spójno�� polskiej przestrzeni. 
Dyskusja dotyczy�a tak�e stopnia szczegó�owo�ci koncepcji jako podstawowego dokumentu 
planistycznego dla wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego oraz jej zgodno�ci 
z Ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazano konieczno�� 
uzupe�nienia dokumentu rz�dowego o zagadnienia dotycz�ce ochrony krajobrazu 
i infrastruktury spo�ecznej, analiz� konfliktów infrastruktury liniowej z korytarzami 
ekologicznymi, wskazanie instrumentów/systemu realizacji wskazanych z projekcie dzia�a� 
szczególnie w zakresie operacjonalizacji dzia�a� zwi�zanych z przywróceniem �adu w polskiej 
przestrzeni. Szczegó�owe uwagi koncentrowa�y si� na powi�zaniach infrastruktury 
transportowej mi�dzy poszczególnymi o�rodkami miejskimi.  

1.3. Prace nad rz�dowym dokumentem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 (KPZK 2030) 

Na bazie propozycji zawartych w projekcie eksperckim oraz w oparciu o wyniki debaty 
regionalnej jesieni� 2009 roku rozpocz�to prace nad projektem rz�dowym. Projekt koncepcji 
by� gotowy w maju 2010 roku. Przeformu�owano ide� Heksagonu na model policentrycznej 
sieci metropolii. W oparciu o t� sie� w polskiej przestrzeni b�d� zachodzi�y procesy 
rozprzestrzeniania si� procesów rozwoju. Skutkiem tego b�dzie dowi�zanie 
i rozprzestrzenienie impulsów rozwojowych na obszar ca�ego kraju. Dodatkowo zastosowano 
funkcjonalne podej�cie do obszarów wiejskich, transgranicznych oraz tych o z�ych warunkach 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego (Polska Wschodnia, Pomorze �rodkowe i Polska 
Zachodnia) w celu ich funkcjonalnej integracji dzi�ki wykorzystaniu rozprzestrzenia si� 
procesów rozwojowych oraz wewn�trznego potencja�u tych obszarów.  
Opracowano Prognoz� oddzia�ywania na �rodowisko skutków realizacji projektu KPZK 2030 
i przeprowadzono konsultacje spo�eczne tego dokumentu. Kluczowe wnioski z Prognozy 
KPZK 2030 wraz z opisem procesu przedstawiono w Za��czniku 2. projektu.  

W czasie prac na prognoz� oddzia�ywania na �rodowisko skutków realizacji projektu KPZK 
2030 rozdysponowano siedemset egzemplarzy dokumentu, równocze�nie elektroniczna wersja 
projektu KPZK 2030 i projektu Prognozy by�a ca�y czas dost�pna na stronie internetowej 
administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uruchomiono tak�e skrzynk� 
internetow� do korespondencji. Po zako�czeniu konsultacji Prognozy opublikowano na 
stronie www.mrr.gov.pl now� wersj� Prognozy i sprawozdanie z przebiegu konsultacji.  

Wa�nym punktem procesu by�o przygotowanie w maju 2010 roku stanowiska Pa�stwowej 
Rady Gospodarki Przestrzennej, które ukierunkowa�o dalsze prace nad projektem. Rada 
zwróci�a uwag� przede wszystkim na konieczno�� zlikwidowania dwup�aszczyznowo�ci pod 
wzgl�dem prawnym, w tym wyja�nienia, dlaczego dokument wykracza poza ramy ustawowe, 
a w niektórych przypadkach nie realizuje wprost zobowi�za� wynikaj�cych z ustawy 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w czasie opracowywania projektu trwa�y 
intensywne prace nad nowelizacj� ustawy, które zosta�y wstrzymane jesieni� 2010 roku). 
Ponadto Rada oczekiwa�a rozwi�zania wzbudzaj�cej kontrowersje kwestii „kategorii o�rodków 
metropolitalnych”, proponuj�c rozwa�enie wyodr�bnienia „w�z�ów rozwoju funkcji 
metropolitalnych”. Proponowano tak�e w stanowisku rozwa�enie zmniejszenia stopnia 
szczegó�owo�ci zaproponowanej klasyfikacji obszarów funkcjonalnych, odniesienia si� do 
wp�ywu cz�onkostwa Polski w UE, m.in. do unijnej koncepcji rozwoju infrastruktury (TEN-T), 
a tak�e uwzgl�dnienia �ródl�dowych cieków wodnych i rozszerzenia (w porównaniu do EP 
KPZK) zapisów dotycz�cych problematyki obronno�ci kraju oraz zalecono przeanalizowanie 
skutków finansowych realizacji proponowanych nowych inwestycji drogowych i kolejowych 
w odniesieniu do kosztów modernizacji istniej�cej sieci drogowej i kolejowej. 

1.4. Konsultacje spo�eczne projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 

W styczniu 2011 roku przygotowano wersj� KPZK przeznaczon� do konsultacji spo�ecznych, 
które trwa�y od lutego do kwietnia 2011 roku. Konsultacje spo�eczne projektu KPZK 2030 
zosta�y przeprowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658). W trakcie okresu 
konsultacyjnego rozdysponowano pó� tysi�ca egzemplarzy projektu, a ponadto publikacje 
zwi�zane z KPZK. W tym czasie przeprowadzono dyskusje nad wybranymi tematami: 
konferencje tematyczne, bezpo�redni� komunikacj� z MRR – mo�liwo�� z�o�enia opinii 
pisemnej. W trakcie konsultacji zebrano uwagi ponad 170 ró�nych podmiotów (oko�o 3000 
uwag).  

Organizacja spotka� konsultacyjnych 2011 

Konsultacje by�y prowadzone od lutego do kwietnia 2011 roku poprzez: 
• konferencje tematyczne,  
• bezpo�redni� komunikacj� z MRR – mo�liwo�� z�o�enia opinii pisemnej, 
• stron� internetow� – poczt�: konsultacje_kpzk@mrr.gov.pl. 

Uruchomienie serwisu internetowego 
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) zamieszczano 
wszelkie informacje dotycz�ce prac nad Koncepcj�: 

• pliki: projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, podstawowe 
informacje o KPZK, prezentacja multimedialna KPZK 2030, 

• zapowiedzi spotka� tematycznych, 
• sprawozdania i multimedialne prezentacje wyg�aszane podczas spotka� tematycznych. 

Uruchomiono równie� skrzynk� mailow� (konsultacje_kpzk@mrr.gov.pl), która umo�liwia�a 
bezpo�rednie przes�anie opinii i uwag do projektu Koncepcji. 

Dzia�ania informacyjne i promocyjne  

W trakcie okresu konsultacyjnego rozdysponowano (wraz z projektem z 18 maja 2010 r.) 
ponad tysi�c egzemplarzy KPZK, a tak�e publikacje zwi�zane z KPZK. Tematyka KPZK 
podejmowana by�a przez kierownictwo MRR w trakcie wywiadów i rozmów w prasie 
i telewizji. KPZK by�o tematem konferencji organizowanych we wspó�pracy Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej 
Akademii Nauk.  
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Przebieg konsultacji 

W spotkaniach tematycznych uczestniczyli przedstawiciele wielu �rodowisk, w tym 
administracji pa�stwowej, jednostek samorz�du terytorialnego, organizacji, zrzesze�, rad, izb, 
zwi�zków ogólnokrajowych oraz parlamentarzy�ci i przedstawiciele nauki polskiej, jak równie� 
osoby prywatne. Koncepcja by�a tematem konferencji organizowanych we wspó�pracy 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
Polskiej Akademii Nauk.  

Odby�y si� nast�puj�ce spotkania: 
• 7-8 lutego 2011 r. (Warszawa) – Mi�dzynarodowa konferencja VASAB nt. Zintegrowanego 

podej�cia do rozwoju przestrzennego Europy w kontek�cie znaczenia poj�cia spójno�ci 
przestrzennej, 

• 10-11 lutego 2011 r. (Spa�a) – konferencja naukowa we wspó�pracy z Komitetem 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nt. obszarów funkcjonalnych w systemie 
planowania przestrzennego, 

• 21 lutego 2011 r. (Zielona Góra) – ogólnopolska konferencja nt. wspó�pracy transgra-
nicznej, 

• 23 lutego 2011 r. (Lublin) – ogólnopolska konferencja nt. pomocy obszarom 
problemowym,  

• 28 lutego 2011 r. (Bydgoszcz) – ogólnopolska konferencja nt. policentrycznej metropolii 
sieciowej i wspó�pracy miast, 

• 2 marca 2011 r. (Warszawa) – posiedzenie Pa�stwowej Rady Gospodarki Przestrzennej 
(PRGP), 

• 9 marca 2011 r. (Warszawa) – ogólnopolska konferencja po�wi�cona zmianom jakich 
dokonano w stosunku do projektu Koncepcji z 18 maja 2010 r., 

• 11 marca 2011 r. (Warszawa) – prezentacja projektu na posiedzeniu grupy roboczej 
ds. spo�ecze�stwa obywatelskiego KK NSRO, 

• 14 marca 2011 r. (Szczecin) – ogólnopolska konferencja nt. zintegrowanego podej�cia do 
planowania na styku l�du z morzem, 

• 15 kwietnia 2011 r. (Warszawa) – ogólnopolska konferencja podsumowuj�ca proces 
konsultacji z udzia�em El�biety Bie�kowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego. 

Ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we wszystkich konferencjach i posiedzeniu 
PRGP uczestniczyli: Waldemar S�ugocki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, a tak�e dyrekcja i pracownicy Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej. 
Ponadto w konferencji VASAB (10-11 lutego 2011 r.) uczestniczy�a Danuta Hübner – 
pos�anka Parlamentu Europejskiego. W samych spotkaniach tematycznych wzi��o udzia� 
w sumie 492 uczestników. W organizacji spotka� Ministerstwo wspiera�y Urz�dy 
Marsza�kowskie oraz wojewódzkie jednostki planowania przestrzennego.  

Najcz��ciej powtarza�y si� nast�puj�ce uwagi natury ogólnej dotycz�ce budowy i struktury 
dokumentu oraz redakcji tekstu: 
• zbyt obszerny rozmiar dokumentu (postulowano konieczno�� opracowania skrótu, 

a jednocze�nie rozszerzenia wybranych tematów o pog��bione analizy),  
• emocjonalno�� niektórych zapisów (cz��� osób uwa�a�a to za zb�dne, inne osoby 

pozytywnie odnosi�y si� tego typu zapisów, np. do analizy krytycznej obecnego systemu 
planowania przestrzennego), 

• postulatywny charakter zapisów wobec strategii sektorowych (cho� wi�kszo�� postulatów 
dotyczy�a wprowadzenia nowych zapisów), 

• brak zapisów dotycz�cych konkretnych instrumentów wdra�ania i wskaników, 
• brak wskazania w dokumencie róde� finansowania wizji, 
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• zastrze�enia co do danych przedstawionych na mapach diagnostycznych, kompletno�ci 
i aktualno�ci tych map. 

W�ród uwag natury merytorycznej najcz��ciej poruszano nast�puj�ce zagadnienia: 
• podniesienie rangi regionalnych o�rodków miejskich oraz rozszerzenie zbioru miast 

modelu policentrycznej metropolii sieciowej, 
• uwzgl�dnienie nowych inwestycji infrastruktury transportowej, ich wcze�niejsza realizacja, 
• zbyt du�a liczba typów obszarów funkcjonalnych, 
• brak wskazania wprost wytycznych dla pzpw, 
• konieczno�� szerszego podj�cia zagadnienia infrastruktury spo�ecznej, 
• niedostateczne wyeksponowanie roli o�rodków lokalnych i obszarów wiejskich, 
• konieczno�� uzupe�nienia mierników realizacji KPZK, 
• zapewnienia wi�kszej spójno�ci z KSRR 2010-2020. 

Opinie wed�ug struktury dokumentu oraz zakres uwag uwzgl�dnionych w KPZK  

Uczestnicy konsultacji odnie�li si� pozytywnie do zasadno�ci i potrzeby powstania 
zintegrowanej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Podkre�lano, �e 
planowanie przestrzenne w Polsce nie ma silnej pozycji koordynacyjnej wobec polityk 
sektorowych (w porównaniu do innych krajów europejskich), a sam system planowania 
przestrzennego wymaga gruntownej reformy.  

Uwagi w przewa�aj�cej cz��ci dotyczy�y infrastruktury transportowej. Wizja zosta�a 
oceniona jako „zbyt optymistyczna”. Najmniej uwag odnosi�o si� do: Wprowadzenia, 
Rozdzia�u IV. Zasady i cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rozdzia�u V., 
cz��ci dotycz�cej Celu 2. Poprawa spójno�ci wewn�trznej kraju oraz Celu 6. Przywrócenie 
i utrwalenie �adu przestrzennego. Postulaty mia�y charakter uwag szczegó�owych dotycz�cych 
uaktualnienia i doprecyzowania zapisów. Nie kwestionowano s�uszno�ci wskazywanych 
w poszczególnych celach kierunków dzia�a�. 

Wi�kszo�	 uwag zosta�a uwzgl�dniona. Wyj�tkiem by�y uwagi o zbyt du�ym stopniu 
szczegó�owo�ci, np. propozycje dotycz�ce konkretnych przebiegów dróg, które powinny 
znale� swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach wyposa�onych w odpowiednie 
instrumenty realizacji (regulacyjne i finansowe), takich jak np. strategie sektorowe, strategie 
rozwoju województw, programy operacyjne oraz inne rz�dowe dokumenty programowe, 
realizuj�ce cele i priorytety KPZK. W tre�ci dokumentu wprowadzono równie� zmiany 
o charakterze redakcyjnym oraz niewielkie autopoprawki.  

Najistotniejsze uwagi zg�aszane do poszczególnych cz��ci dokumentu oraz sposób ich 
uwzgl�dnienia. 

Rozdzia� I.  Wprowadzenie.  

Zmiany w tek�cie polegaj� g�ównie na naniesieniu poprawek redakcyjnych i dodaniu 
niewielkich uzupe�nie�. Dotycz� one przede wszystkim wyja�nienia filozofii KPZK, tj. odej�cia 
od modelu rozwoju w pasmach na rzecz budowy sieci powi�za� funkcjonalnych. 

Rozdzia� II.  Uwarunkowania polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
w perspektywie najbli�szych dwudziestu lat.  

W trakcie konsultacji sposób przedstawienia systemu osadniczego uznano za wymagaj�cy 
ponownej analizy. W odpowiedzi na te oceny dokonano niezb�dnych uzupe�nienia o nowe 
podrozdzia�y. Dodano podrozdzia� Uwarunkowania dziedzictwa kulturowego. Ponadto 
dokonano szeregu zmian redakcyjnych i uzupe�nie�. Ich celem by�o spowodowanie, by cz��� 
diagnostyczna sta�a si� bardziej zrozumia�a oraz lepiej odzwierciedla�a sytuacj� Polski 
i wynikaj�ce z niej dylematy rozwojowe. 
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Rozdzia� III. Wizja przestrzennego zagospodarowania Polski 2030.  

Uwagi zg�oszone do tej cz��ci dokumentu dotyczy�y podstawowej sieci osadniczej kraju 
w 2030 roku. Uzupe�niono tekst oraz ilustracj� rysunkow� o miasta: Elbl�g, W�oc�awek, Kalisz 
z Ostrowem Wielkopolskim, Tarnów i Grudzi�dz. W cz��ci dotycz�cej spójno�ci wewn�trznej 
doprecyzowano zapisy dotycz�ce obszarów wiejskich i us�ug. Uzupe�niono i doprecyzowani 
zapisy dotycz�ce struktur ekologicznych, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony z�ó�. 

Rozdzia� IV. Zasady i cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. 

Maj�c na uwadze zwi�kszenie konkretno�ci i przejrzysto�ci, dokonano ponownej reakcji 
tekstu.  

Rozdzia� V. Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.  

Zgodnie z zg�aszanymi uwagami uzupe�niono Cel 1. Podwy�szenie konkurencyjno�ci 
g�ównych o�rodków miejskich opisem przyk�adu wspó�pracy miast, dzia�alno�ci Unii 
Metropolii Polskich oraz dodano opis metodologii okre�lania metropolii i delimitacji obszarów 
metropolitalnych.  
Najwi�cej uwagi po�wi�cono ponowne analizie Celu 3. Poprawa dost�pno�ci transportowej. 
Wymaga�o to wielu konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury. Przedmiotem tych konsultacji 
by�o wi�ksze uspójnienie zapisów i rysunków do planów resortu odpowiedzialnego za 
realizacj� polityki transportowej kraju. Przeredagowano i doprecyzowano zapisy Celu 4. 
Kszta�towanie struktur przestrzennych wspieraj�cych osi�ganie i utrzymanie wysokiej jako�ci 
�rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, tak�e w zakresie zabezpieczenia 
cennych z�ó� kopalin. Zmiany w tek�cie Celu 5. dotyczy�y przede wszystkim uaktualnienia 
zapisów zgodnie z zg�oszonymi uwagami. Dokonano równie� ponownej redakcji s�u��cej 
uczytelnieniu tekstu.  

Rozdzia� VI. Typologia obszarów funkcjonalnych.  

Uwagi dotycz�ce obszarów funkcjonalnych oraz ich roli kierowane by�y przez biura 
planowania przestrzennego. Domagano si� w nich doprecyzowania zapisów. Obszary te w 
wielu wypadkach stanowi� obligatoryjne ustalenia dla wojewódzkich planów 
zagospodarowania przestrzennego. W doprecyzowaniu zapisów wykorzystano wynik 
konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Spale, podczas której 
szczegó�owo omówiono problematyk� funkcjonalnego planowania na poziomie krajowym 
i  regionalnym oraz zagadnienia zwi�zane z planowaniem funkcjonalnym w obszarach 
metropolitalnych. 

Wnioski 

KPZK 2030 wykracza poza kanon dokumentu planistycznego dzi�ki krytycznej analizie stanu 
planowania przestrzennego kraju, umo�liwiaj�cej sformu�owanie postulatów dla poprawnego 
realizowania polityki przestrzennej. Obowi�zuj�ca podstawa prawna KPZK z 2003 roku 
okre�la zakres koncepcji w sposób niewystarczaj�cy, aby sprosta� wyzwaniom 2011 roku. 
Ustawa powsta�a przed wej�ciem Polski do struktur Unii Europejskiej, przed przyj�ciem przez 
Uni� Europejsk� Agendy Terytorialnej i Karty Lipskiej w 2007 roku, przed w��czeniem do 
Traktatu Lizbo�skiego Spójno�ci Terytorialnej, nie uwzgl�dnia zatem idei zintegrowanego 
rozwoju, motta Polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku. Ponadto projekt powstawa� 
w warunkach tocz�cych si� prac nad zmian� ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która 
jednak – jak mo�na si� spodziewa� – nie zostanie uchwalona w najbli�szym czasie. 

Ustalono klasyfikacj� systemu osadniczego, podzia� na policentryczn� metropoli� sieciow� 
i reszt� miast, zbiory miast o znaczeniu regionalnym oraz wskazano lokalne centra rozwoju. 
Dyskusja na temat metropolii toczy si� w Polsce wielu lat niezale�nie od KPZK. Potwierdza to 
tylko potrzeb� prowadzenia aktywnej polityki miejskiej. Polskie miasta s� s�abo 
skomunikowane oraz niedoinwestowane. �wiadczy o tym zdekapitalizowana infrastruktura. 
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Znalezienie si� w którejkolwiek z tych grup miast nie b�dzie si� wi�za�o z przeznaczeniem 
pomocy finansowej lub innych udogodnie� ze strony pa�stwa. Miasta, które nie znalaz�y si� 
w metropolii sieciowej, miasta �redniej wielko�ci poni�ej 100 tys. nie zostan� wy��czone 
z procesów rozwojowych i polityki rozwoju miast. 

Najwi�cej postulatów dotyczy�o propozycji przyspieszenia inwestycji transportowych, w tym 
drogowych, kolejowych, lotniczych. �wiadczy to o wci�� niezaspokojonych potrzebach 
w zakresie infrastruktury transportowej, z którymi boryka si� Polska od lat 60. Nawet 
nadrz�dna rola KPZK i pozycja Ministra Rozwoju Regionalnego nie jest w stanie 
zagwarantowa� pe�nej mo�liwo�ci realizacji przez Rz�d wszystkich postulatów.  

Konfliktogennym zagadnieniem okaza�a si� ochrona z�ó� strategicznych kopalin. Zarówno 
strony zwi�zane z ochron� �rodowiska, jak i mieszka�cy obszarów, na których wskazali�my 
istnienie z�ó�, protestowali przed obj�ciem ich ochron� przed zabudow�. Strony zwi�zane 
z wydobyciem lub posiadaniem z�ó� postulowa�y pe�n� dost�pno��, czyli zakaz zabudowy. 
Stron� dyskusji jest równie� podmiot odpowiedzialny za realizacj� inwestycji transportowych, 
które projektowane s� na obszarach zalegania z�ó�.  

Dokument koordynuj�cy zamierzenia, taki jak KPZK, uzmys�owi� potrzeb� prowadzenia 
polityki zintegrowanej, która b�dzie godzi�a interesy poszczególnych partnerów, broni�a 
w�asno�ci indywidualnej, umo�liwia�a realizacj� celów o charakterze publicznym, wskazywa�a 
uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne oraz proponowa�a najlepsze rozwi�zania 
operacyjne. Polityka przestrzenna powinna stanowi� p�aszczyzn� negocjacji pomi�dzy 
potrzebami a realnymi mo�liwo�ciami. 

Otrzymali�my pe�n� zgod� na podj�cie dzia�a� zmierzaj�cych do uporz�dkowania systemu 
planowania, wprowadzenia monitoringu dzia�a� rozwojowych, zintegrowanego zarz�dzania 
w zakresie polityki morskiej i l�dowej, integracji planowania przestrzennego i spo�eczno- 
-gospodarczego, którego skutkiem by�yby spójne dokumenty programowe dla regionów 
i miast, s�u��ce wykorzystaniu funduszy europejskich zgodnie z kierunkami przedstawionymi 
w planach zagospodarowania. Dlatego te� przygotowali�my równie� szacunki finansowe 
dotycz�ce mo�liwo�ci realizacji proponowanych w projekcie inwestycji w zakresie 
infrastruktury transportowej. Rozwi�zania systemowe zostan� okre�lone w planie dzia�a�. 

Mo�na powiedzie�, �e dokument w ogólnej ocenie – sk�aniaj�c do dyskusji – zosta� przyj�ty 
pozytywnie. 
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ZA��CZNIK 2. Proces Strategicznej Oceny Oddzia�ywania na �rodowisko 

2.1. Wprowadzenie 

Polityka przestrzenna kraju wp�ywa na procesy zachodz�ce w �rodowisku i zdolno�� 
�wiadczenia przez ekosystemy us�ug wykorzystywanych w procesie rozwoju, okre�laj�cych 
codzienn� jako�� �ycia, oraz na konkurencyjno�� i spójno�� terytorium. Nale�� do nich 
podtrzymanie trwa�o�ci ekosystemów i gatunków, trwa�o�� potencja�u produkcyjnego gleb 
i mo�liwo�� jego wykorzystania, dost�pno�� i jako�� wody, jako�� powietrza atmosferycznego, 
a tak�e bezpiecze�stwo w wypadku katastrof i zagro�e� naturalnych, zdolno�� adaptacyjna 
przestrzeni w warunkach zmian klimatu, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i krajobrazowego, mi�dzypokoleniowa trwa�o�� warunków wzrostu i rozwoju. Polityka ta nie 
mo�e usun�� podstawowej sprzeczno�ci celów strategii ochrony zasobów i procesów 
przyrodniczych oraz celów rozwoju spo�eczno-gospodarczego wykraczaj�cych poza tradycyjne 
wykorzystanie potencja�u przyrodniczego regionów, inaczej, ni� postuluj�c analiz� funkcji 
obszaru i us�ug ekosystemów tak, aby planowane zagospodarowanie przestrzeni co najmniej 
nie zmniejsza�o odporno�ci �rodowiska przyrodniczego. Z tego wzgl�du Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju od 2001 roku jest wymieniana na pocz�tku listy 
strategii, planów i programów podlegaj�cych strategicznej ocenie oddzia�ywania na �rodowisko 
skutków realizacji planów i programów (art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony �rodowiska, w brzmieniu obowi�zuj�cych do 15 listopada 2008 r.), a ocena 
oddzia�ywania na �rodowisko aktów planowania przestrzennego wszystkich szczebli zosta�a185 
systemowym instrumentem polityki przestrzennej. W trakcie implementacji dorobku prawnego 
UE ocenie tej nadano charakter ci�g�ego procesu. System obejmuje szereg dzia�a� 
umo�liwiaj�cych nadzór nad ca�ym procesem programowania rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczego, ustalanie efektywnego poziomu i kontroli ochrony �rodowiska przy 
planowaniu strategii zarz�dzania rozwojem spo�eczno-gospodarczym, przedsi�wzi�� 
i inwestycji, ��cznie z monitorowaniem skutków podj�tych dzia�a� i przyj�tych strategii. 

Proces ustalania d�ugookresowej polityki przestrzennej pa�stwa oraz proces oceny 
oddzia�ywania na �rodowisko projektu KPZK 2030 powinny przebiega� równolegle do prac 
nad dokumentem rz�dowym, aby skutecznie wspiera� zamierzenia Rz�du. Ze wzgl�dów 
proceduralnych okaza�o si� to trudne, tak�e z uwagi na brak krajowych podstaw 
metodologicznych i jednostkowe cechy poddawanego ocenie dokumentu, którego funkcja 
w obecnym systemie zarz�dzania krajem i zakres kompetencji zosta�y zmienione w stosunku 
do zapisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Wymogiem 
podstawowym rozpocz�cia procesu oceny oddzia�ywania na �rodowisko (oo�) by�o 
opracowanie tekstu KPZK 2030 okre�laj�cego wizj� �adu przestrzennego, rozmieszczenie 
funkcji b�d�cych przedmiotem zainteresowania polityki przestrzennej i strategi� osi�gania celu 
w zamierzonym horyzoncie 2030 roku w sposób tak dojrza�y, aby elementy te w trakcie 
dalszych prac nie ulega�y zmianom, a mog�y zosta� wzmocnione i doprecyzowane pod 
wp�ywem procesu oceny i konsultacji spo�ecznych przebiegaj�cych w trybie ustawy z 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712). Ten 
wymóg spe�ni� dopiero tekst przyj�ty przez kierownictwo MRR 18 maja 2010 roku.  

Zmiana podstawy prawnej i zmodyfikowanie ustawowego zakresu prognozy nast�pi�y 
w trakcie prac nad KPZK 2030, ju� po ustaleniu 19 maja 2008 roku zakresu i szczegó�owo�ci 
Prognozy przez Ministra �rodowiska (G�ówny Inspektor Sanitarny nie zg�asza� uwag). Mimo 
mo�liwo�ci kontynuowania procesu na podstawie dotychczasowych uzgodnie� MRR 
ponownie wyst�pi� do GDO� o ustalenie warunków w oparciu o now� norm� prawn� – 
uzyskuj�c je 25 lutego 2009 roku.  

                                                 
185 Zgodnie z postulatem Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (M.P. z 2001 r. Nr 26, poz. 435). 
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Prognoza oddzia�ywania na �rodowisko skutków realizacji projektu KPZK 2030 
(Prognoza KPZK 2030) okre�la potencjalny wp�yw kreowanej polityki przestrzennej na 
osi�gni�cie bardziej zrównowa�onego u�ytkowania przestrzeni, zmniejszenie obci��enia 
�rodowiska kumulacj� oddzia�ywa� negatywnych i niekorzystnych trendów towarzysz�cych 
rozwojowi spo�eczno-gospodarczemu. Sprawdza adekwatno�� instrumentów realizacji 
proponowanego modelu rozwoju do potrzeb wynikaj�cych z analizy stanu �rodowiska, 
trendów rozwoju oraz wskazanych strategii spo�eczno-gospodarczych. 

Prognoza KPZK 2030 sk�ada si� z nast�puj�cych cz��ci: synteza, skrót w j�zyku 
niespecjalistycznym, raport techniczny, raport z konsultacji, 3 odr�bne mapy. Ca�o�� 
opracowania jest dost�pna na stronie administrowanej przez MRR  
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk. 

Po uwzgl�dnieniu w projekcie dokumentu rekomendacji Prognozy i ponownych konsultacjach 
spo�ecznych prowadzonych w pierwszym kwartale 2011 na podstawie projektu KPZK 2030 
z 15 kwietnia 2011 roku MRR uzyska�o opinie G�ównego Inspektora Sanitarnego 
i Generalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska (GDO�), wydane w trybie art. 54 Ustawy 
o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo�ecze�stwa w ochronie 
�rodowiska oraz ocenach oddzia�ywania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z pón. zm.). Uwagi przekazane przez GDO� zosta�y uwzgl�dnione, a projekt KPZK 2030 
skierowano na Rad� Ministrów. Proces strategicznej oceny oddzia�ywania na �rodowisko 
ko�czy przyj�cie dokumentu przez Rad� Ministrów.  

2.2. Ustalenia prognozy oddzia�ywania na �rodowisko skutków realizacji KPZK 2030 

Prognoza oddzia�ywania na �rodowisko skutków realizacji projektu KPZK 2030 (Prognoza 
KPZK 2030) zosta�a wykonana przez konsorcjum WS Atkins i Instytutu na rzecz Ekorozwoju 
na podstawie umowy zawartej po przeprowadzeniu post�powania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Konsorcjum zgromadzi�o zespó� interdyscyplinarnych ekspertów, maj�cych 
do�wiadczenie zawodowe w pracach nad prognozami powstaj�cymi dla dokumentów 
krajowych i regionalnych, których przes�dzenia silnie oddzia�ywa�y na przestrze� Polski, 
stanowi�c podstaw� finansowania realizowanych inwestycji celu publicznego. 

W Prognozie KPZK 2030 w szeregu analizowanych pól i ich elementów wskazano obszary 
silnych potencjalnych konfliktów ekologicznych dotycz�cych za�o�onych �rodków osi�gania 
spójno�ci terytorialnej i konkurencyjno�ci o�rodków miejskich, przede wszystkim dotycz�cych 
lokalizacji i rozwoju funkcji transportowych oraz lokalizacj� infrastruktury niezb�dnej dla 
podniesienia jako�ci �ycia, zapewnienia bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego 
i energetycznego. Konflikty te wynikaj� przede wszystkim z geograficznego po�o�enia 
obiektów unikatowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz z i programowanych 
przez KPZK 2030 zmian istniej�cych funkcji przestrzeni determinowanych dotychczasowym 
nierównomiernym rozwojem terytorium (uwarunkowania historyczne). W zwi�zku z tym nie 
ma realnej mo�liwo�ci modernizacji systemu komunikacyjnego kraju bez ingerencji w spójno�� 
i integralno�� istniej�cych sieci ochrony ró�norodno�ci biologicznej. Istotna jest ocena 
akceptowalnego poziomu ingerencji, zakresu kompensacji, koniecznych rekompensat 
�rodowiskowych oraz bilansu kosztów i korzy�ci osi�ganych w rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczym i trwa�o�ci efektu rozwojowego – czyli analiza uwarunkowa� odpowiadaj�cych 
tre�ci art. 34 Ustawy o ochronie przyrody. 

Generalnie Prognoza wskaza�a, �e mimo istniej�cych potencjalnych zagro�e� zwi�zanych 
z procesem rozwoju rozwi�zania przyj�te w dokumencie wspieraj� �ad przestrzenny 
i przyczyni� si� do realizacji rozwoju zrównowa�onego. Podstawowym zarzutem w stosunku 
do KPZK 2030 by�a wewn�trzna sprzeczno�� mi�dzy opisanymi w dokumencie 
poszczególnymi celami rozwojowymi, zw�aszcza mi�dzy Celem 4., po�wi�conym 
kszta�towaniu struktur odpowiedzialnych za dobry stan zasobów naturalnych i ich zdolno�� do 
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generowania us�ug �rodowiskowych, a celami dotycz�cymi ró�nych dzia�a� wspierania 
spójno�ci wewn�trznej kraju, budowania przestani dost�pnej, konkurencyjnej i bezpiecznej. 
Zaproponowane zosta�y rozwi�zania alternatywne w odniesieniu do trzech najwa�niejszych 
trendów formuj�cych przestrze�, silnie negatywnie oddzia�uj�cych na �rodowisko 
przyrodnicze: efektywno�ci energetycznej struktur przestrzennych, mobilno�ci spo�ecze�stwa, 
bezpiecze�stwa energetycznego. Zagadnienia te znajduj� si� w centrum uwagi KPZK 2030, 
poniewa� dotycz� rozwoju transportu, polityki wobec miast i spójno�ci terytorialnej. 

Rekomendowano dzia�ania wzmacniaj�ce pozytywn� rol� KPZK jako dokumentu 
wspieraj�cego �ad przestrzenny i umo�liwiaj�cego koordynacj� programowania rozwoju sieci 
transportowych oraz funkcjonalnych obszarów miejskich i zapobiegaj�cego utracie 
wspó�istniej�cych niepowtarzalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych 
decyduj�cych o to�samo�ci i atrakcyjno�ci przestrzeni.  

2.3. Wdro�enie rekomendacji 

Wprowadzane zmiany nie przenosi�y bezpo�rednio zapisów rekomendacji Prognozy KPZK 
2030 ani uwag zg�oszonych w trakcie debaty spo�ecznej. S� efektem przemy�le� dotycz�cych 
zagadnie� poruszanych przez uczestników procesu. W kontek�cie paradygmatu rozwoju 
zrównowa�onego, rozpatrywano energoch�onno�� tworzonych struktur przestrzennych, 
zasady okre�lania optymalnych korytarzy komunikacyjnych, role planowania przestrzennego 
w adaptacji przestrzeni do zmian klimatycznych oraz w dzia�aniach zmierzaj�cych do mitygacji 
tych zmian, ochron� unikatowych i wyró�niaj�cych cech przestrzeni, zarz�dzanie zasobami 
wody czy te� rol� pe�nion� przez KPZK 2030 w stosunku do powstaj�cych równocze�nie 
dziewi�ciu strategii zintegrowanych i D�ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Refleksja 
dotyczy�a tak�e zasad monitorowania realizacji ustale� KPZK 2030 i rozwoju przestrzennego 
kraju. 

Z za�o�e� programowych KPZK 2030 wynikaj� ograniczenia, dotycz�ce mo�liwo�ci 
rozszerzania zakresu dokumentu i zdolno�ci do przyj�cia rekomendacji albo rozwi�za� 
alternatywnych niezgodnych lub sprzecznych z przyj�tymi i realizowanymi przez Rz�d 
politykami, planami, programami rozwoju – szczególnie je�eli nie zosta�y zakwestionowane 
istniej�ce oceny oddzia�ywania na �rodowisko tych dokumentów lub takich ocen nie 
przeprowadzono. Nie zosta�y tak�e uwzgl�dnione niektóre sugestie rozszerzaj�ce tre�ci KPZK 
2030 poza poziom krajowy i regionalny, je�eli nie dotyczy�y róde� konfliktów ekologicznych 
pochodz�cych z wad systemu planowania przestrzennego. 

Zosta�y przyj�te i wdro�one rekomendacje wzmacniaj�ce warunki osi�gania �adu 
przestrzennego, w tym dotycz�ce instrumentarium obszarów funkcjonalnych. Poprawiono 
tak�e spójno�� wewn�trzn� dokumentu i korelacj� celów, unikaj�c powtórze� tre�ci w obr�bie 
ró�nych elementów Wizji oraz mi�dzy celami s�u��cymi jej realizacji. Wprowadzane zmiany 
redakcyjne mia�y tak�e na celu podkre�lenie efektywno�ci energetycznej postulowanych 
struktur przestrzennych: sieci transportowych, otwartej sieci metropolii, miejskich obszarów 
funkcjonalnych i pozosta�ych obszarów funkcjonalnych odpowiadaj�cych za tworzenie 
warunków rozwoju, oraz usuni�cie b��dów merytorycznych, na które zwrócili uwag� 
uczestnicy procesu konsultacji spo�ecznych.  

Wprowadzona zosta�a do KPZK 2030 proponowana zasada przezorno�ci ekologicznej. 
Podkre�lono tak�e zwi�zki zasad zagospodarowania przestrzennego z ustrojow� zasad� 
zrównowa�onego rozwoju. Rozszerzono zapisy odnosz�ce si� do ochrony zasobów kopalin 
strategicznych dla produkcji energii na zasoby pozosta�e, niezb�dne dla rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczego nast�pnych pokole�.  

Mimo zg�oszonych w procesie konsultacji spo�ecznych opinii, wskazuj�cych na mo�liwo�� 
niekorzystnego wyd�u�ania procesów inwestycyjnych w zwi�zku ze wskazaniem rozszerzenia 
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zakresu ocen oddzia�ywania inwestycji o wp�yw na krajobraz, podtrzymano te zapisy, 
poniewa� cz��� planowanych struktur przestrzennych oddzia�uje na �rodowisko mi�dzy 
innymi przez upraszczanie krajobrazu zastanego i niekorzystn� zmian� jego walorów – tak�e 
ekonomicznych. Powstaj�ce wspó�cze�nie krajobrazy kulturowe b�d� wp�ywa� na jako�� �ycia 
nast�pnych pokole� i stan zachowania ró�norodno�ci przyrodniczej równie� za spraw� 
konsekwencji zaniechania tego typu analiz i dzia�a� z nich wynikaj�cych. Zaproponowano 
równie� zastosowanie koncepcji us�ug ekosystemowych do zarz�dzania funkcjami powstaj�cej 
przestrzeni oraz realizacji zasady rekompensacji przyrodniczej.  

Wprowadzono tak�e zmiany do materia�ów ilustracyjnych, podkre�laj�c ich funkcje 
pogl�dowe, tak aby przekaz informacji wspiera� rol� koordynacyjn� KPZK 2030. Poszerzona 
zosta�a diagnoza mapowa, a tak�e poprawiona strona merytoryczna pozosta�ych ilustracji oraz 
ich koordynacja z tekstem w celu lepszego zobrazowania poruszanych zagadnie� i wsparcia 
przekazu dotycz�cego roli koordynuj�cej KPZK 2030 w odniesieniu do segmentów takich jak 
rozwój sieci transportowych, infrastruktury energetycznej, bezpiecze�stwo powodziowe 
i zarz�dzanie zasobami wód, rozwój sieci ekologicznej kraju. Poza tym zilustrowano 
najwa�niejsze konflikty ekologiczne zwi�zane z rozwojem przestrzennym. Obrazowany stan 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych w poszczególnych okresach jest zgodny z danymi 
Ministerstw Gospodarki i Infrastruktury. 

Wzmocniono poziom koordynacji mi�dzy KPZK 2030 a strategiami i innymi dokumentami. 
Wypada jednak zauwa�y�, �e rol� koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju nie jest – 
nie mo�e by� – zast�powanie strategii i polityk spo�eczno-gospodarczych. KPZK 2030 jest 
dokumentem koordynuj�cym zamierzenia krajowych i regionalnych strategii, planów 
i programów rozwoju spo�eczno-gospodarczego w zakresie, w jakim oddzia�uj� one na trendy 
rozwoju przestrzeni i przyczyniaj� si� do jej fizycznego przekszta�cania. Mo�e inicjowa� 
powstanie dokumentów kierunkowych i koordynuj�cych, a tak�e wp�ywa� na zmian� podej�cia 
i tre�� strategii, programów i planów sektorowych, do czego odnosz� si� zapisy rozdzia�u 
po�wi�conego obszarom funkcjonalnym w Planie Dzia�a� KPZK 2030, który zostanie 
przygotowany jako odr�bny dokument. Tak�e z tych powodów nie zosta�o spe�nione 
oczekiwanie cz��ci uczestników dialogu spo�ecznego co do zamieszczenia w KPZK 2030 
bezpo�rednich wskaza� lokalizacyjnych. 

Rozwi�zania alternatywne odnosz�ce si� do energetyki rozproszonej 

W zakresie infrastruktury energetycznej pa�stwa rol� KPZK 2030 jest stworzenie warunków 
do zapewnienia bezpiecze�stwa energetycznego, a nie kreacja polityki energetycznej. Zadaniem 
polityki przestrzennej jest w tym wypadku zapewnienie mo�liwo�ci dywersyfikacji róde�, 
wskazanie kierunków i korytarzy, w których b�d� rozwijane sieci przesy�owe i dystrybucyjne, 
oraz potencjalnych lokalizacji nowych mocy wytwórczych. Pe�ne przyj�cie rekomendacji jest 
niemo�liwe m.in. ze wzgl�du na konieczno�� ca�kowitej zmiany roli energetyki systemowej na 
suplementacyjn� w stosunku do produkcji energii generowanej w rozproszeniu, g�ównie dzi�ki 
u�yciu róde� odnawialnych. Uniemo�liwi�oby to lub znacznie utrudni�o pa�stwu wywi�zanie 
si� z obowi�zku zapewnienia bezpiecze�stwa energetycznego w ci�gu 20 lat obj�tych 
koncepcj�. KPZK 2030 poprzesta�a na wskazaniu przestrzeni niezb�dnej dla rozwoju sieci 
przesy�owych i zbieraj�cych energi� wytworzon� w ró�nych ród�ach – w tym rozproszonych 
– oraz zasad delimitacji przestrzeni niezb�dnej dla wykorzystania potencja�u róde� 
odnawialnych regionalnych i lokalnych, w tym do dywersyfikacji róde� energii. Uwzgl�dni�a 
równie� gwarancj� mo�liwo�ci przysz�ej eksploatacji z�ó� strategicznych. 
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Zrównowa�ona mobilno�	 

Problem racjonalizacji przebiegu dróg, ich klasy i proporcjonalno�ci stosowanych rozwi�za� 
jest przedmiotem planowania strategicznego, wspieranego analizami oddzia�ywa� na 
�rodowisko i efektywno�ci ekonomicznej, odniesionej do skali przedsi�wzi�cia i ca�ego 
przebiegu drogi oraz po��danego poziomu dost�pno�ci fizycznej przestrzeni (KPZK 2030 
wprowadza cezur� dost�pno�ci czasowej do centrów rozwoju i o�rodków administracyjnych 
ró�nej klasy, nie gwarantuj�c równej dost�pno�ci do ró�nych �rodków transportu, niezale�nie 
od miejsca zamieszkania). Wypada zauwa�y�, �e niekontrolowane procesy urbanizacji, wzgl�dy 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i uzasadniony interes spo�eczno�ci lokalnych zagro�onych 
obni�eniem jako�ci �ycia cz�sto nie pozwalaj� na prowadzenie dróg bitych i �elaznych po 
utrwalonym �ladzie równie� w wypadkach podnoszenia klasy drogi istniej�cej. Sposobu 
rozwi�zywania problemów nale�y tak�e upatrywa� poza wykorzystaniem informacji 
ekofizjograficznych w procesie przygotowania inwestycji: w logistyce przewozów towarowych, 
podniesieniu stopnia partycypacji spo�ecznej w procesie poprzedzaj�cym realizacj� inwestycji 
oraz w rozwoju metodologii ocen oddzia�ywania na �rodowisko i konsultacji spo�ecznych. 
Cz��� przyczyn generowania nadmiernych potoków ruchu nie le�y w gestii KPZK 2030 i nie 
jest zwi�zana z d�ugofalowymi skutkami kreowanej polityki przestrzennej na poziomie kraju 
i regionu. Postulowana w Prognozie efektywno�� energetyczna struktur przestrzeni186 jest 
rozpatrywana w KPZK 2030 tak�e w odniesieniu do efektywno�ci struktur odpowiedzialnych 
za spójno�� terytorialn�, sprawno�� zarz�dzania przestrzeni� pa�stwa i kontynentu oraz 
sprawno�� i atrakcyjno�� szynowego transportu towarowego – warunku podstawowego 
zwi�kszenia wykorzystania tego medium. Z tych przyczyn nie podlega dyskusji zasadno�� 
modernizacji kolei konwencjonalnych, przysz�a realizacja KDP oraz rozbudowa dróg bitych 
wskazana w KPZK 2030 mimo towarzysz�cych jej znacz�cych negatywnych oddzia�ywa� na 
�rodowisko. Oddzia�ywania te powinny natomiast podlega� ocenie w procesie projektowania 
i lokalizacji inwestycji – co zosta�o zapisane w odpowiednich cz��ciach tekstu – tak aby wybór 
dotyczy� lokalizacji generuj�cej najmniej konfliktów, a projekt umo�liwia� kompensowanie 
walorów traconych. W tre�ci odpowiednich cz��ci KPZK 2030 wskazano na potrzeb� rozwoju 
– zw�aszcza w obszarach metropolitalnych – multimodalnych systemów transportowych, 
systemów zarz�dzania ruchem i zintegrowanego planowania przestrzennego obszarów 
funkcjonalnych miast.  

Wskazano tak�e na ograniczenie mo�liwo�ci rozwoju transportu wodnego. Mimo 
niew�tpliwych zalet tego transportu nie planuje si� jego intensywnego rozwoju. Powodem jest 
konflikt warto�ci i funkcji mi�dzy ochron� unikatowych w skali kontynentu warto�ci 
przyrodniczych rzek potencjalnie �eglownych a konieczno�ci� uregulowania przep�ywów wód 
w celu stworzenia ca�orocznych dobrych warunków �eglugi w pe�nych biegach g�ównych rzek 
polskich, co w obecnych warunkach nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Ponadto 
efektywne wykorzystanie w transporcie �adunków �ródl�dowych dróg wodnych wymaga�oby 
po��czenia systemów europejskich dróg wodnych – a wi�c budow� nowych kana�ów, w tym 
kana�u Dunaj – Odra – 	aba. W horyzoncie 2030 roku ten kierunek rozwoju nie jest 
rozpatrywany. Wysoko�� nak�adów na podniesienie klas �eglowno�ci na g�ównych 
�ródl�dowych drogach wodnych Polski tak�e nie przemawia za realnym rozwojem tego 
medium. Drogi wodne o niskich klasach �eglowno�ci b�d� równie� jednym ze �rodków 
transportu aglomeracyjnego i turystycznego, tote� zostanie utrzymana �eglowno�� g�ównych 
rzek w zakresie istotnymi dla gospodarki lokalnej i regionalnej. Zostanie tak�e utrzymana b�d 
odtworzona �eglowno�� kana�ów �ródl�dowych b�d�cych unikatowymi zabytkami techniki 
rangi ponadkontynentalnej (np. Kana� Augustowski, Kana� Elbl�ski). 

                                                 
186 Prognoza porusza problem efektywno�ci energetycznej struktur przestrzennych i formu�uje zalecenia w stosunku do „obszarów, na których 
zale�no�� mi�dzy miejscami zamieszkania, pracy, wypoczynku lub �wiadczenia innych us�ug prowadzi� b�dzie do efektywnego wykorzystania 
energii”. 
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Przeciwdzia�anie rozprzestrzenianiu si� miast 

Sformu�owana zosta�a zasada polityki przestrzennej wspieraj�ca tendencje do ograniczania 
wyczerpywania zasobów przestrzeni („recykling przestrzeni”), maj�ca zastosowanie generalne, 
znacznie szersze ni� przeciwdzia�anie rozprzestrzenianiu si� miast, tak�e ze wzgl�du na 
wspó�tworz�ce przestrze� dziedzictwo zasobów przyrody i krajobrazu. KPZK promuje 
struktury umo�liwiaj�ce zachowanie spójno�ci przestrzeni przyrodniczej. Rekomendacja 
zosta�a przyj�ta i rozszerzona w Celu 6. o problemy prawno-ekonomiczne warunkuj�ce 
skuteczno�� sformu�owanych zasad planistycznych. 

2.4. Ocena oddzia�ywania na obszary ESE Natura 2000: relacje KPZK 2030 – sie	 
Natura 2000 

KPZK 2030 okre�li�a rol� polityki przestrzennej w zakresie instrumentów podtrzymuj�cych 
i rozwijaj�cych szczególnie te funkcje przestrzeni, których zwi�zek z zachowaniem kapita�u 
przyrodniczego jest bezsporny, a s�abe instrumentarium prawne nie wspomaga generowania 
po��danych dzia�a� wynikaj�cych z dokumentów takich, jak np. bie��ca polityka ekologiczna 
pa�stwa. Ustalenia i zalecenia KPZK 2030 s� konkretyzowane w strategiach, planach 
i programach sektorowych lub samorz�dowych – istniej�cych i planowanych w przysz�o�ci 
z zamiarem wdro�enia ustale� koncepcji. KPZK 2030 jest koordynatorem zmian 
w u�ytkowaniu przestrzeni, dokumentem inicjuj�cym procesy planowania strategicznego 
i lokalizacji inwestycji, które mog� potencjalnie silnie oddzia�ywa� na obszary ESE Natura 
2000, ich spójno�� oraz integralno��. Zatem sama KPZK 2030 i Prognoza opracowana do 
KPZK 2030 pe�ni� tak�e rol� ostrzegawcz� i informacyjn�, pokazuj�c przede wszystkim te 
fragmenty planowanych korytarzy transportowych i obszarów rozwoju, w których nale�y 
przeprowadzi� szczegó�owe analizy, w tym dotycz�ce oddzia�ywania na gatunki i siedliska 
chronione przez sie� Natura 2000, poprzedzaj�ce wskazanie mo�liwo�ci realizacji, ocen� 
strategiczn� oddzia�ywania na �rodowisko i post�powanie w sprawie wydania decyzji 
o �rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Wskazuje drog� planistyczn� opart� na 
badaniu funkcji pe�nionych przez ekosystemy obecne w konkretnej przestrzeni geograficznej, 
okre�laniu wiod�cych funkcji przestrzeni obj�tej planami rozwoju spo�eczno-gospodarczego 
i poszukiwaniu rozwi�za� najmniej obci��aj�cych �rodowisko. Wskazuje tak�e na zasady 
i mechanizmy umo�liwiaj�ce wybór dróg rozwoju pozwalaj�cych na zmniejszenie obci��enia 
�rodowiska i rozwój funkcji podtrzymuj�cych warto�ci chronione przez obszary sieci Natura 
2000. Zastosowane podej�cie zachowa�o aktualno�� tak�e po zmniejszeniu obci��enia 
przestrzeni nadmiernie rozbudowan� sieci� dróg krajowych w wyniku przeprowadzonych 
analiz. 

Prognoza wykonana do KPZK 2030 nie zwalnia dokumentów powi�zanych z obowi�zku 
ustawowego dotycz�cego prowadzenia systemowego procesu ocen oddzia�ywania na 
�rodowisko oraz okre�lania i uwzgl�dniania adekwatnych �rodków zmniejszania obci��enia 
�rodowiska, szerokiego stosowania kompensacji, w tym realizacji celów ochronnych sieci 
Natura 2000 i ochrony walorów krajobrazowych. Wymienione imiennie w opisach celów 
KPZK 2030 dzia�ania maj� charakter priorytetowy ze wzgl�du na realizacj� d�ugotrwa�ego 
interesu spo�ecznego, przeciwdzia�anie zagro�eniom bezpiecze�stwa powodziowego lub 
wsparcie procesów mitygacji i adaptacji przewidywanych zmian klimatycznych. Niemniej nie 
mo�na im przypisa� cech lokalizacji w przestrzeni geograficznej: po��czenie dwóch punktów 
w przestrzeni zobrazowane na mapie ma charakter korytarza, wewn�trz którego nale�y znale� 
dost�pn� lokalizacj�, realizuj�c� ustalenia obligatoryjne KPZK 2030 i spe�niaj�c� warunki 
zgodno�ci z zaleceniami do pzpw.  

Ocena transgraniczna  

W procesie strategicznej oceny oddzia�ywania na �rodowisko zespó� wykonuj�cy Prognoz� nie 
wskaza� dzia�a� bezpo�rednio wynikaj�cych z koncepcji, nieosadzonych w podlegaj�cych 
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obowi�zkowi oceny oddzia�ywania na �rodowisko strategiach i programach sektorowych lub 
w mi�dzynarodowych programach rozwoju korytarzy transportowych, realizuj�cych konwencje 
i porozumienia mi�dzynarodowe. Okre�lono obszary, w których potencjalnie b�d� zachodzi� 
oddzia�ywania transgraniczne: 

• rozwój energetyki systemowej du�ych obiektów, zw�aszcza elektrowni j�drowych,  
• rozbudowa po��cze� mi�dzy miastami granicznymi, 
• budowa morskich obiektów infrastrukturalnych, 
• ingerencja w ekosystemy wodne i nadwodne po�o�one po obu stronach granicy, 
• powo�ywanie transgranicznych obszarów chronionych. 

Dzia�ania w tym zakresie wymagaj� badania i ewentualnego post�powania transgranicznego 
przy konkretyzacji planów i programów wynikaj�cych z zapisów KPZK 2030.  

Wskazano, �e planowane u�atwienia w lokalizacji inwestycji na obszarach przygranicznych 
wymagaj� szczegó�owego nadzoru planistycznego i wprowadzenia ogranicze� w obszarach 
cennych przyrodniczo. Dostrze�ono tu pozytywna rol� wzmocnionej wspó�pracy bilateralnej, 
harmonizacji planowania przestrzennego lub wspólnego zarz�dzania w zlewniach 
transgranicznych.  

Brak dzia�a� zale�nych wy��cznie od ustale� KPZK 2030 stanowi o braku przes�anek dla 
poddania dokumentu ocenie transgranicznej na podstawie zapisów prawa krajowego lub 
mi�dzynarodowego, tym bardziej, i� Dyrektywa 2001/42/WE (art. 4.) wskazuje na zasadno�� 
unikania dublowania ocen. Zatem obowi�zek oceny transgranicznej powinien obci��a� 
dokumenty stanowi�ce istotne ramy dla realizacji projektów inwestycyjnych – plany i programy 
operacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego i studia obszarów transgranicznych.  
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ZA��CZNIK 3. Lista ekspertyz wykonanych na potrzeby KPZK 2030  

Ekspertyzy, które pos�u�y�y do opracowania Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju (KPZK) zosta�y opublikowane przez MRR w 2008 roku 
w czterech tomach pod wspólnym tytu�em: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Wyj�tek stanowi� dwie ekspertyzy, które zamówiono póniej 
i które zostan� opublikowane w przysz�o�ci w dodatkowym tomie.  
 
Jerzy Ba�ski, doc. dr hab., Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla 
KPZK. 
Jan Burnewicz, prof. dr hab., Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem docelowej struktury modalnej transportu. 
Stanis�aw Ciok, prof. dr hab., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce z po�o�enia 
w s�siedztwie z Republik� Federaln� Niemiec – rekomendacje dla KPZK. 
Andrzej Cio�kosz, prof. dr hab., S�awomir Anusz, dr in�., El�bieta Bielecka, dr hab., El�bieta Kozubek, 
dr, Monitoring zagospodarowania przestrzennego – rekomendacje dla KPZK. 
Marek Degórski, prof. dr hab., Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju – przes�anki 
i rekomendacje dla KPZK. 
Boles�aw Doma�ski, prof. dr hab., Mechanizmy terytorialnego ró�nicowania inwestycji kapita�owych. 
Marek Dutkowski, prof. dr hab., Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski Pó�nocno- 
-Zachodniej ze szczególnym uwzgl�dnieniem roli Szczecina – rekomendacje dla KPZK. 
Jan Friedberg, dr, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem prognozowanych nat��e� ruchu. 
Janusz Ga��ziak, mgr, Pomoc spo�eczna i wyrównywanie szans osób niepe�nosprawnych. Diagnoza obecnego stanu 
i perspektywy oraz kierunki zmian w kontek�cie skutków dla przestrzeni Polski w perspektywie lat 2015 i 2033. 
Krzysztof Gasid�o, prof. dr hab., Obszary metropolitalne i wielkie miasta a problem rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych 	róde� energii (OZE) – rekomendacje dla KPZK. 
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG, dr hab., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce 
z po�o�enia w Regionie Ba�tyckim – rekomendacje dla KPZK. 
Krystian Heffner, prof. dr hab., Funkcjonowanie miast ma�ych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 
– rekomendacje dla KPZK. 
Micha� Jasiulewicz, prof. dr hab. in�., Sie� osadnicza ma�ych i �rednich miast i osad wiejskich a problemy rozwoju 
i wykorzystania odnawialnych 	róde� energii (OZE), ze szczególnym uwzgl�dnieniem produkcji biomasy – rekomendacje 
dla KPZK. 
Marek Kupiszewski, doc. dr hab., Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny Polski. 
Tomasz Komornicki, doc. dr hab., Przemys�aw �leszy�ski, dr hab., Piotr Si�ka, mgr, Marcin 
St�pniak, mgr, Wariantowa analiza dost�pno�ci w transporcie l�dowym – rekomendacje dla KPZK. 
El�bieta Kozubek, dr, Piotr Werner, prof. dr hab., Infrastruktura spo�eczna o znaczeniu mi�dzynarodowym 
i krajowym – stan i prognoza do 2033 roku. 
El�bieta Kry�ska, prof. dr hab., Rynki pracy a zagospodarowanie przestrzenne kraju w perspektywie 2030. 
Waldemar Kury�owicz, mgr, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem obecnych planów inwestycyjnych GDDKiA. 
Zbigniew Lach, p�k dr in�., Andrzej 	aszczuk, pp�k dr, Julian Skrzyp, dr hab., Akademia Obrony 
Narodowej, Odporno�� uk�adu polskiej przestrzeni na zak�ócenie zewn�trzne – przestrzenne i terytorialne 
uwarunkowania obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa. 
Zbigniew Lach, p�k dr in�., Andrzej 	aszczuk, pp�k dr, Julian Skrzyp, dr hab., Akademia Obrony 
Narodowej, Problemy obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa oraz wynikaj�ce z tego konflikty i ograniczenia rozwoju 
przestrzennego – rekomendacje dla KPZK. 
Andrzej Lisowski, prof. dr hab., Miros�aw Grochowski, dr, Procesy suburbanizacji, ich uwarunkowania, formy 
i konsekwencje – rekomendacje dla KPZK. 
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Jacek Malko, prof. dr hab. in�., Zygmunt Parczewski, dr in�., Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby 
terytorialne zwi�zane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej. 
Izabela Mironowicz, dr, Magdalena Mlek, dr in�., Magdalena Belof, dr, Tadeusz Zipser, prof. dr hab., 
Tomasz Pola�ski, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce z po�o�enia w s�siedztwie 
z Republik� Czesk� – rekomendacje dla KPZK. 
Andrzej Miszczuk, dr hab., Bogdan Kawa�ko, mgr, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce 
z po�o�enia w s�siedztwie z Ukrain� – rekomendacje dla KPZK. 
Andrzej Mizgajski, prof. UAM, dr hab., Wymiar przestrzenny zobowi�za� prawnych w zakresie ochrony 
�rodowiska – przes�anki i rekomendacje dla KPZK. 
Zbigniew Myczkowski, prof. PK, dr hab. in�. arch., Roman Marcinek, Andrzej Siwiec, Mo�liwo�ci 
wdra�ania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i problem zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez 
kszta�towanie krajowej polityki przestrzennej – rekomendacje do KPZK. 
El�bieta Nachlik, prof. dr hab., Gospodarka wodna w kontakcie przestrzeni kraju – rekomendacje dla KPZK. 
Roman Ney, prof. dr hab., Krzysztof Galos, dr in�., Bilans polskich surowców mineralnych (energetycznych, 
metalicznych, chemicznych i skalnych). Kierunki polityki przestrzennej w zakresie wykorzystania z�ó�; problemy ochrony 
z�ó� i terenów eksploatacyjnych – rekomendacje dla KPZK. 
Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab., Prawne uwarunkowania KPZK. 
Marek Sokólski, prof. dr hab., Bilans demograficzny Polski w roku 2033. 
Tadeusz Palmowski, prof. UG, dr hab., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce z po�o�enia 
w s�siedztwie z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej – rekomendacje dla KPZK. 
Rafa� Piwowarski, prof. dr hab., Modele edukacji dla potrzeby Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
Marek Proniewski, prof. UwB, dr hab., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce z po�o�enia 
w s�siedztwie z Litw� i Bia�orusi� – rekomendacje dla KPZK. 
Andrzej Rosner, prof. dr hab., Uwarunkowania spo�eczno-gospodarcze zwi�zane z restrukturyzacj� funkcji 
rolniczej wsi – diagnoza i rekomendacje dla KPZK. 
Andrzej Rychard, prof. dr hab., Socjologiczne uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski – rekomendacje dla 
KPZK. 
Leszek Sikorski, dr, Ochrona zdrowia – rekomendacje dla KPZK. 
Leszek Starkel, prof. dr hab., Zbigniew Kundzewicz, prof. dr hab., Konsekwencje zmian klimatycznych dla 
przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju – rekomendacje dla KPZK. 
Wojciech Suchorzewski, prof. dr hab., Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 
2033 ze szczególnym uwzgl�dnieniem zagadnie� równowa�enia rozwoju transportu. 
Kazimierz Szefler, dr, Kazimierz Furma�czyk, prof. USz., dr hab., Zagospodarowanie i rozwój przestrzenny 
strefy przybrze�nej Ba�tyku – rekomendacje dla KPZK. 
Przemys�aw �leszy�ski, dr hab., Ocena powi�za� gospodarczych i kapita�owych mi�dzy miastami – rekomendacje 
dla KPZK. 
Zbigniew Taylor, doc. dr hab., Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem rozwoju komunikacji transportowej. 
Marek Wi�ckowski, dr, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikaj�ce z po�o�enia w s�siedztwie 
ze S�owacj� – rekomendacje dla KPZK. 
Jan Winter, dr hab. in�., Perspektywy rozwoju transportu wodnego �ródl�dowego. 
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