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

 
W związku z inwestycjami, spowodowanymi m.in. dopływem środków z Unii Europejskiej, 
nasilają się kolizje i konflikty środowiskowe na terenach cennych przyrodniczo lub w ich są-
siedztwie. Artykuł przedstawia szerokie tło tych problemów, potencjalny zakres ich występo-
wania w Polsce oraz przykład konfliktów związanych z realizacją trasy Via Baltica w regionie 
podlaskim. Główna przyczyna problemów to wadliwe planowanie zagospodarowania prze-
strzennego, wynikające z niedoskonałości prawa i jego częstych zmian, czego wyrazem jest 
niedostateczne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w procesach lokalizacyjnych, 
arogancja inwestorów, bagatelizowanie obowiązków kontrolnych przez administrację, słaby 
poziom opracowań planistycznych i ocen wpływu na środowisko. Złagodzenie tych proble-
mów wymaga wielu działań: zmian mentalności społeczeństwa, zmian legislacyjnych oraz 
organizacyjnych, np. rzetelnego wariantowania inwestycji. 
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A b s t r a c t  

Due to investments resulting, among others, from the inflow of EU funds, environmental col-
lisions and conflicts escalate in naturally valuable areas or in their immediate vicinity. The ar-
ticle presents the broad background to these problems, potential range of their emergence in 
Poland and an example of conflicts connected with the construction of the Via Baltica route in 
Podlaskie Region. The main reason behind the emergence of problems is the erroneous spatial 
development planning that results from flaws in law, and its frequent changes, which results 
in insufficient consideration of natural conditions in location processes, arrogance of inves-
tors, administrative authorities neglecting their control obligations, low level of planning and 
assessment of environmental impact. Alleviation of these problems requires several actions: 
changes in general mentality, and legislative and organisation changes, as e.g. development of 
reliable investment options.  
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W ostatnich kilku latach zauważalny jest wzrost natężenia konfliktów społecznych 
związanych z realizacją na terenach cennych przyrodniczo przedsięwzięć, które mogą spo-
wodować istotne ujemne zmiany w zasobach i walorach przyrodniczych. Pojęcie „kon-
fliktu” bywa często mylone z pojęciem „oddziaływania człowieka na środowisko” lub 
„degradacji środowiska”. Takie podejście jest błędne, gdyż nie każdy ujemny wpływ dzia-
łalności ludzi na przyrodę powoduje powstanie konfliktu. M. Dutkowski uznaje, że „do 
konfliktu środowiskowego dochodzi najczęściej między grupami ludzi lub grupą a przedsię-
biorstwem, z udziałem instytucji państwowych oraz stowarzyszeń, zwłaszcza organizacji 
proekologicznych” [1]. Źródłem konfliktów jest „obiektywna niezgodność interesów, war-
tości i przekonań w sferze korzystania z dóbr środowiskowych” [1]. Strony konfliktu nie 
zawsze muszą mieć interes ekonomiczny w korzystaniu ze środowiska, ale ich udział 
w konflikcie może wynikać z wyznawanych przez nich poglądów lub potrzeby realizacji 
inwestycji, uznawanej przez część społeczeństwa za konieczną do istnienia. Przypadki 
wystąpienia degradacji środowiska niepowodujące powstania konfliktu można określić jako 
„kolizje środowiskowe”.  

Przypadki wystąpienia konfliktów są bardziej spektakularne od kolizji, szczególnie gdy 
zlokalizowane są na obszarach cennych przyrodniczo. Podstawowe przyczyny ich powstawania 
to: 
– akcesja Polski do Unii Europejskiej, skutkująca napływem środków finansowych 

przeznaczanych na realizację inwestycji, a równocześnie wymagająca przestrzegania 
prawa unijnego, np. Dyrektywy Siedliskowej ustanawiającej obszary Natura 2000, 

– presja inwestycyjna spowodowana zwiększoną dynamiką rozwoju społeczno-gospo-
darczego ostatnich kilku lat, połączona z deklaratywnością przestrzegania konstytucyj-
nych zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

– żywiołowa i często chaotyczna prywatyzacja obszarów gruntów popegeerowskich, 
części powojskowych, komunalnych i leśnych, w trakcie której nie zabezpieczono inte-
resów państwa i obywateli do posiadania i kontroli terenów cennych przyrodniczo, 

– brak stabilnego systemu prawnego, w szczególności w zakresie ochrony przyrody oraz 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

– zmiana zachowań i preferencji polskiego społeczeństwa, skutkująca wzrostem świa-
domości ekologicznej przy równoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na dobra ma-
terialne i korzystanie z udogodnień życia (lepszej bazy do wypoczynku i turystyki, lep-
szych mieszkań i dróg, większej możliwości nabycia produktów). 
W świetle kierunków rozwoju państwa zakładanych w najbliższych latach, liczba inwe-

stycji zlokalizowanych na terenach cennych przyrodniczo i związana z tym presja degrada-
cyjna na środowisko przyrodnicze oraz liczba i siła konfliktów środowiskowych mogą ulec 
zwiększeniu. Pod pojęciem terenów cennych przyrodniczo należy rozumieć nie tylko ob-
szary aktualnie poddane ochronie przyrody i krajobrazu (parki narodowe i krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i inne), ale 
także inne fragmenty przestrzeni kraju, na których występują gatunki i siedliska prioryte-
towe do ochrony w Unii Europejskiej, dotychczas nieobjęte formami ochrony. 

Instrumentów harmonizacji zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody na-
leży poszukiwać przede wszystkim w zakresie legislacji – poprawy istniejących i wprowa-
dzania nowych przepisów prawnych, jak i zmiany postaw społecznych, co jest możliwe do 
osiągnięcia w długim czasie. Poprawa perspektyw nie jest jednak możliwa bez uzyskania 
częściowego konsensusu pomiędzy dwiema podstawowymi stronami konfliktów środo-
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wiskowych – inwestorami (publicznymi lub prywatnymi) oraz pozarządowymi organiza-
cjami ekologicznymi. Równocześnie nie wydaje się, aby w perspektywie kolejnych kilku-
nastu lat technologie przyjazne środowisku lub stosowanie kompensacji przyrodniczej 
rozwinęły się na tyle, aby mogły decydować o ograniczeniu negatywnego wpływu na śro-
dowisko lub przyczynić się do istotnego zmniejszenia natężenia konfliktów. 

Przedsięwzięcia, które mogą najczęściej stać się powodem kolizji i konfliktów środowi-
skowych obejmują:  
– inwestycje liniowe, szczególnie o dużej długości, których przebieg jest trudny do wyzna-

czenia z całkowitym pominięciem obszarów cennych przyrodniczo (drogi kołowe i wod-
ne, linie kolejowe, koleje linowe, rurociągi przesyłowe, linie energetyczne), 

– inwestycje służące ochronie życia, zdrowia lub mienia społeczności lokalnych (urządze-
nia ochrony przeciwpowodziowej – zbiorniki wodne, zabudowa techniczna brzegu mor-
skiego i stromych stoków) lub też przedsięwzięcia służące obronności państwa (lotniska 
i bazy wojskowe), 

– inwestycje, których wprowadzenie wiąże się z uzyskaniem korzyści z działalności 
gospodarczej lub pokrewnej wynikającej z położenia na obszarach atrakcyjnych dla re-
alizacji tej działalności lub w ich sąsiedztwie (zabudowa mieszkaniowa oraz turystyczna 
– baza noclegowa i gastronomiczna, urządzenia ułatwiające rekreację). 
W każdym przypadku nieco inne są motywy zrealizowania inwestycji, a ich inicjato-

rami są różne grupy podmiotów, wśród których najważniejsi są inwestorzy publiczni 
i komercyjni. 

Zasięg terenów najcenniejszych przyrodniczo (głównie parków narodowych i rezerwa-
tów przyrody), które mogą podlegać oddziaływaniu tych przedsięwzięć wynosi niespełna 
2% obszaru Polski. Uzupełniając je nawet o obszar parków krajobrazowych, których wa-
lory są już bardziej zróżnicowane, wynosi on łącznie 10%. Można mieć natomiast dużą 
pewność, że większość obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują 22,5% powierzch-
ni Polski, nie reprezentuje najwyższych walorów przyrodniczych, gdyż w znacznej części 
wyznaczono je dla ochrony wizualno-estetycznych wartości krajobrazu. Obszary Natura 
2000 aktualnie zajmują około 15% powierzchni kraju, przy czym zdecydowana ich więk-
szość pokrywa się z wcześniej podanymi formami ochrony przyrody. Orientacyjnie można 
stwierdzić, że tereny uznane za cenne przyrodniczo na podstawie dostępnej wiedzy zajmują 
w Polsce nie więcej niż 20% kraju i można zaryzykować opinię, że uzupełnienie wiedzy 
o wartości przyrodniczej nie powinno zwiększyć ich terytorium o więcej niż około 5%, 
a więc perspektywicznie zajmą one około ¼ powierzchni państwa.  

Należy jednak pamiętać, że regionalnie i lokalnie w różnych częściach kraju udział te-
renów cennych przyrodniczo może być znacznie wyższy. Do takich obszarów należą 
w szczególności: 
– tereny górskie (głównie góry wysokie i średnie), 
– tereny lądowe i jeziorne w strefie nadmorskiej Bałtyku, 
– laguny nadmorskie (Zalew Wiślany, Zatoka Pucka, Zalew Szczeciński), 
– doliny rzeczne, szczególnie o charakterze mokradłowym (podmokłym), 
– kompleksy leśne, 
– strefy pojezierne, 
– fragmenty strefy wyżynnej, szczególnie na podłożu węglanowym i wapiennym. 

Ustawodawstwo i praktyka planowania przestrzennego w Polsce stanowią od kilkunastu 
lat przedmiot powszechnej krytyki kierowanej z wielu stron. Najważniejsze z tych stron to 
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inwestorzy i część administracji oraz samorządów, którzy narzekają na skomplikowanie 
procedur planistycznych, a z drugiej strony grupy zajmujące się ochroną środowiska, które 
uznają przepisy planistyczne za zbyt liberalne i dopuszczające do nadmiernej degradacji 
środowiska, krajobrazu i do chaosu przestrzennego. Jednak za niepodważalną należy uznać 
zasadę, że zaspokojenie interesów prywatnych, często komercyjnych, nie może być nad-
rzędnym interesem planowania przestrzennego. 

Podstawową przyczyną powstawania problemów z lokalizacją inwestycji na terenach 
cennych przyrodniczo jest niedostateczne uwzględnianie problematyki ochrony środowiska 
i przyrody w procesie projektowania lokalizacji inwestycji. Aktualny zakres opracowań 
przyrodniczych w „systemie” planowania przestrzennego, identyfikujący istniejące luki, 
zaprezentowano na ryc. 1. 

Brak w Polsce systemu planowania przestrzennego oraz włączania do niego uwarunko-
wań przyrodniczych wynika z wielu przyczyn, wśród których najważniejsze to: 
– ograniczony dostęp do adekwatnej informacji przyrodniczej, 
– niedostateczne informowanie społeczeństwa o przebiegu procesu inwestycyjnego, 
– niedostateczny udział społeczny w procedurach planistycznych, a w ich obrębie w oce-

nach oddziaływania na środowisko, 
– wadliwe krajowe przepisy prawne, 
– zbyt częste zmiany przepisów prawnych, 
– niespójność przepisów polskich z prawem Unii Europejskiej, 
– niespójność Dyrektyw Unii Europejskiej;  
– niedostateczne zaangażowanie administracji w kontrolę nad procesem inwestycyjnym, 
– arogancja inwestorów, 
– słaba jakość projektów planów przestrzennych, projektów architektonicznych przedsię-

wzięć oraz raportów i prognoz oddziaływania na środowisko, 
– ignorowanie zaleceń międzynarodowych i krajowych gremiów opiniodawczych oraz 

organizacji społecznych.  
Interesujące przypadki lokalizacji przedsięwzięć drogowych na obszarach cennych 

przyrodniczo dotyczą obwodnic Sztabina, Augustowa i Wasilkowa na trasie Via Baltica 
w województwie podlaskim. Najsilniej nagłośniona wśród tych przypadków została ob-
wodnica Augustowa przez dolinę Rospudy, ze względu na liczne nieprawidłowości pro-
ceduralne w procesie inwestycyjnym. K. Twardowska [3] wskazuje, że główną przyczyną 
problemów związanych z wykonaniem tych inwestycji drogowych była marginalizacja 
problematyki ochrony środowiska w procesie ich przygotowania. Powstanie kolizji i kon-
fliktów środowiskowych w końcowej fazie realizacji tych inwestycji zostało w szczególno-
ści spowodowane brakiem lub pobieżnym potraktowaniem analiz wariantowych na po-
czątku procesu projektowego. Przykładowo, problemy związane z projektem obwodnicy 
Augustowa wynikają w szczególności z [3]: 
– braku właściwego rozpatrzenia wariantów przebiegu Via Baltica na początku lat 90., 
– decydującego znaczenia czynników społeczno-ekonomicznych i technicznych oraz zbyt 

ogólnego uwzględnienia kryteriów przyrodniczych na etapie prac koncepcyjnych nad 
przebiegiem trasy, 

– wyboru wariantu przebiegu trasy częściowo poza procedurami OOŚ, 
– bardzo ogólnego charakteru i braku właściwej oceny dla analiz wariantowych, wynikają-

cych z obowiązku oceny wpływu inwestycji na obszar Natura 2000, 
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– zbyt słabego udziału Wojewódzkiej i Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na 
Środowisko oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w procesie opiniowania inwestycji, 

– bagatelizacji przez rząd RP zarzutów Komisji Europejskiej, skutkiem czego było skie-
rowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, którego wyrok może 
skutkować dla Polski poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ryc. 1. Opracowania środowiskowe oraz powiązania między nimi i planami realizowane w procesie 
planowania przestrzennego według stanu na dzień 1.10.2007 r. 

Fig. 1. Connections between environmental’s elaborations and plans in spatial planning  
process dated 1.10.2007 
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Wymienione przypadki przedsięwzięć wskazują, że eskalacja kolizji środowiskowych 
następuje często wskutek zaniedbań lub błędów proceduralnych. Nasilenie konfliktów 
następuje wówczas, gdy administracja nie spełnia rzetelnie swoich obowiązków, opowia-
dając się za jedną – z reguły inwestorską – stroną procesu. Tam gdzie administracja nie 
wypełnia swoich zadań, rolę kontrolera procesu decyzji inwestorskich w wielu przypadkach 
muszą przejąć organizacje pozarządowe, szczególnie zajmujące się ochroną środowiska. 
Konflikty środowiskowe są więc etapem drogi do prawidłowego uwzględnienia uwarun-
kowań przyrodniczych przy planowaniu lokalizacji inwestycji oraz przyczynkiem do od-
nowy etosu społeczeństwa obywatelskiego. 

Zdaniem Twardowskiej [3] podstawowe znaczenie dla sprawności procesu planowania 
i lokalizowania inwestycji na terenach cennych przyrodniczo ma poprawne przeprowadze-
nie procedur oceny oddziaływania na środowisko. W obrębie ocen kluczowa jest rola pro-
cesu wariantowania inwestycji, który według J. Kołodziejskiego [2] jest „skuteczną metodą 
rozwiązania minimalizującego konfliktogenność społeczną i ekologiczną oraz powinien być 
zastosowany na początku procesu projektowego, a nie dopiero w chwili powstania rzeczy-
wistego konfliktu społecznego”. 

W odniesieniu do inwestycji proponowanych do lokalizacji na obszarach Natura 2000 
lub mogących wpływać na ich walory przyrodnicze, należy odpowiednio wcześnie uświa-
damiać inwestorom, że w świetle przepisów Dyrektywy Siedliskowej, jeśli istnieje możli-
wość realizacji planu lub przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym, mniej szkodliwym 
dla obszaru Natura 2000 niż projekt inwestorski, nie istnieją żadne prawne możliwości 
realizacji zamierzenia w pierwotnie proponowanym wariancie.  

Wśród działań, które mogą pomóc w łagodzeniu omawianych problemów, kolizji i kon-
fliktów wymienić można: 
– zwiększenie rangi prawnej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy lub zastąpienie go planem ogólnym sporządzanym dla całej gminy, 
– ustawowe wzmocnienie rangi opracowań ekofizjograficznych oraz wprowadzenie obo-

wiązku sporządzania tych opracowań dla koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
– objęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

obowiązkiem opracowania prognozy wpływu projektu studium na środowisko, 
– wprowadzenie zasad lub przepisów, które obligowałyby inwestorów do przedstawienia 

kilku alternatywnych wariantów planowanego przez nich przedsięwzięcia, 
– wprowadzenie zasady, iż procedury OOŚ (w tym sporządzenia raportu lub prognozy) nie 

powinny być realizowane przez te same instytucje lub biura, które wykonywały projekt 
przedsięwzięcia lub planu, 

– likwidację zależności finansowej wykonawcy raportu OOŚ, a czasem i prognozy OOŚ 
od inwestora, 

– zwiększenie znaczenia i rangi opinii formułowanych przez Krajową i Wojewódzkie 
Komisje Ocen Oddziaływania na Środowisko w odniesieniu do lokalizacji większych 
inwestycji, 

– rezygnację z przepisów wyłączających lokalizację niektórych przedsięwzięć z przepisów 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (drogi krajowe, inwestycje 
związane z Euro 2012), 

– zwiększenie aktywności rządu RP, w szczególności Ministerstwa Środowiska oraz pol-
skich posłów do Parlamentu Europejskiego w pracach nad tworzeniem i aktualizowa-
niem przepisów z zakresu ochrony środowiska, głównie ocen oddziaływania na środowi-
sko oraz ochrony przyrody. 
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